
Royal Men
De curânD, un nou magazin exclusivist și-a Deschis porțile în micul nostru 
paris. Despre branDurile italiene De lux, costume su misura, servicii 
De consiliere, „Door to Door”, „trunk show” sau „private shopping” am 
Discutat cu Daniela chiriță, general manager royal men.

Cum s-a născut magazinul exclusivist Royal Men? Era pregătită piața 

pentru acest concept de shopping?

La început au fost o idee, dorința și norocul de a întâlni persoana 

potrivită, care să-ți acorde o mare încredere. Da, era pregătită și 

era loc de un concept special bazat pe o experiență de mai bine de 

zece ani în domeniu.

Ce aduce nou și care sunt avantajele competitive ale Royal 

Men pe piață?

Cred că selecția specială de brandur i exclusiviste și cu o mare 

tradiție în Ital ia pe care dor im să le prezentăm și să le facem 

cunoscute clienți lor care știu să aprecieze produsul special și 

dincolo de etichetă.  

Flexibil itate și deschidere în fața dor ințelor clientului, cele 

mai multe mostre de stofe de la cele mai cunoscute nume 

în domeniu, cămăși, costume, pantofi , până la geci din piele – 

pentru toate acestea existând opțiunea „ready to wear” sau 

„made to measure”, ser vici i de consil iere și , la cerere , ser vici i 

„door to door” și „pr ivate shopping”.

Cât de impor tante sunt ser vici i le exclusiviste și tratamentul 

special de care beneficiază or ice potențial cl ient al Royal Men?

Foar te impor tante , deoarece cred că în avalanșa de ofer te de 

pe piață ser vici i le exclusiviste și felul în care tratezi cl ientul 

vor face diferența. Clientul va simți întodeauna acest lucru, iar 

dacă nu ești un bun profesionist sau dacă nu lucrezi cu inima, 

acesta nu va reveni cu aceeași plăcere . 

În ce constă consil ierea dumneavoastră ca un ser viciu special 

și complet, pentru ca toți cl ienți i să fie mulțumiți , în funcție de 

personalitatea fiecăruia?

În pr imul rând, consil iere nu înseamnă că părerea și 

personalitatea clientului sunt date la o par te . Trebuie găsit un 

echil ibru între ceea ce își dorește acesta, ce i se potr ivește și 

cum este corect. Până să ajungi să recomanzi ținute potr ivite 

fiecăruia trebuie să cunoști personalitatea și mediul în care 

acesta activează. Abia după ce elementele de mai sus sunt 

întrunite poți fi sigur că nu dai greș și ținutele vor fi pur tate 

cu drag.

De ce credeți că există o reticență în rândul bărbaților români 

față de acest tratament apar te?

Această reticență nu este întâlnită în cazul tuturor, dar timpul 

lucrează și treptat vor înțelege că acest lucru este firesc la 

un anumit nivel. Până la urmă, o programare specială sau o 

sesiune de „pr ivate shopping” î i ajută să minimizeze efor tul 

și timpul alocate . Cu toții știm că pentru cei mai mulți domni 

acest lucru nu este tocmai o plăcere , ci o necesitate . Cu un 

telefon în prealabil putem pregăti ținute complete , cu măsur ile 

potr ivite și adaptate special personalități i respective .  
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Ce înseamnă în viziunea Royal Men exclusivism și eleganță? Care 

este conceptul ținutelor Royal Men?

Exclusivism se traduce prin liber tatea de a alege și de a profita 

din plin de tot ceea ce ți se oferă.  Nu putem vorbi de un concept 

apar te deoarece, după cum spuneam și mai sus, aceste ținute sunt 

adaptate în funcție de client.

Povestiți-ne un pic despre por tofoliul dumneavoastră.

Puteți regăsi nume foar te cunoscute în Italia și nu numai, cu 

reprezentanțe în cele mai renumite orașe ale lumii: Ar tioli, 

Santandrea, Hettabrez, Fray, Finamore, PT01&05, Cantarelli, Scuderi 

etc. 

De ce această locație, chiar lângă Palatul Parlamentului?

Este un alt centru al Bucureștiului, neexploatat din acest punct de 

vedere și, nu în ultimul rând, am pus accent și pe discreția locației. 

Magazinul este realizat de o echipă de designeri talentați. Ce ați 

urmărit în decorarea magazinului?

Am lucrat cu trei tineri arhitecți, Diana, Dragoș și Iulian, care au 

înțeles conceptul magazinului și au ținut cont de dorințele mele. 

Am făcut o echipă grozavă și dovadă stă ambianța plăcută oferită 

de fiecare încăpere în par te. 

Care este strategia dumneavoastră pe termen mediu și lung?

Nu știu dacă se numește strategie, dar ne dorim să creăm și să 

menținem o legătură specială pe termen lung cu fiecare client în 

par te. 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră conceptul universal „Made in 

Italy”?

Tradiție, stil și rafinament. De acolo se dă star tul în domeniu și nu 

numai. 

Care sunt trendurile pentru această vară și, mai ales, pentru sezonul 

următor?

Clasicul rămâne suveran. Totuși, putem regăsi jacheta de jerseu și 

sacoul la două rânduri de nasturi. Din numeroasele citate ale lui 

Olin T. Fredegar, cel mai mult îmi place acesta: „Fashion is when 

you want to wear what everyone else is wearing. Style is when 

everyone else wants to wear what you are wearing”. 

Ce surprize pregătiți pentru această toamnă?

Vă pot spune doar atât: cel mai mare „trunk show – made to 

measure”, cu mulți invitați de la celebrele branduri pe care le 

reprezentăm.

Ne puteți da câteva sfaturi cu caracter general, referitoare la 

garderoba unui adevărat gentleman care se respectă?

Cred că trebuie să conțină ținutele de bază, accesorizate diferit și 

corect în același timp. 

Ce mesaj aveți pentru domnii care ne citesc și care vor să încerce 

serviciile și produsele Royal Men?

Ambianța plăcută și echipa Royal Men vă așteaptă cu drag să le 

treceți pragul pentru a vă convinge de cele spuse mai sus. Avem 

încredere în noi și în ceea ce vă putem oferi.

Royal Men: Bd. Liber tății, nr. 10, bloc 114 – Par ter (reper 

Palatul Parlamentului), Telefon / Fax: 004.0314.37.03.97; Mobil: 

0723.141.412; Programări made-to-measure & private shopping: 

0721.221.888; E-mail: showroom@royalmen.ro; www.royalmen.ro 
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