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Fiind deja a treia ediţie a trunk 
show-ului organizat în selectul 
magazin Royal Men, dedicat 
vestimentaţiei şi accesoriilor 
destinate domnilor, situat în 
Bucureşti, pe Bd. Libertăţii 
nr. �0, putem vorbi deja despre 
o tradiţie în ce priveşte excelen-
ţa în materie de alegere a unei 
garderobe masculine ultrarafi-
nate. Programările pe care cei 
mai stilați gentlemeni români 
au avut foarte buna inspiraţie 
să şi le facă i-au adus în faţa a 
trei artişti pregătiţi să-i consili-
eze în ce priveşte cele mai bune 
formule vestimentare, asta fi-
indcă nu au existat limite nu-
merice în ce priveşte outfit-uri-
le. Trunk show-ul s-a desfăşurat 
timp de două zile, între �� şi �� 
octombrie, iar managerul de la 
Royal Men, Daniela Chiriţă, a 
fost gazda perfectă pentru An-
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drea Artioli (Artioli Artisans 
Shoes), Gianpiero Banfi (Sar-
toria Santandrea – Hand Made 
Suits) şi Roberto Monti (Hetta-
bretz – Luxury Leather), luând 
măsuri clienţilor împreună cu 
cei trei maeştri. 

Cel mai frumos este  
la Bucureşti
Cei trei italieni se cunosc foarte 
bine şi se văd destul de des, par-
ticipând la evenimente similare 
din SUA, Rusia, China etc., în-

Mijlocul lui octom-
brie a însemnat cea 

mai bună ocazie 
pentru domnii din 
elita bucureșteană 

pentru de a-şi reîn-
noi garderoba. Este 

vorba despre cea 
mai pretenţioasă 

formă de manifes-
tare a acesteia, tra-

dusă simplu prin su 
misura. 
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tre ei existând deja, după mulţi 
ani de colaborare, o frumoasă 
prietenie. Cu toţii au spus că se 
simt cel mai bine la Bucureşti, 
că românii au gusturi elevate, 
extrem de asemănătoare cu 
cei mai rafinaţi dintre italieni, 
domni pentru care luxul nu 
este o cucerire recentă. Şi nu 
pot face diferenţa dintre cli-
enţii români şi aceia din ţările 
cu o serioasă tradiţie în dome-
niul calităţii superlative. Cei 
trei artişti au adus cu ei şi co-
lecţiile pentru primăvara–vara 
lui �0��, însă i-au consiliat pe 
domni top to toe, aceştia lăsân-

du-se cu încredere pe mâinile 
celor trei specialişti ce au o ex-
perienţă de �0-�0 de ani în arta 
sartorială şi în realizarea pan-
tofilor pe comandă. Este drept 
că unii dintre participanţi erau 
la a treia prezenţă la un trunk 
show organizat de Royal Men, 
însă şi nou-veniţii au fost la fel 
de încântaţi de atmosfera rela-
xată, de profesionalismul, dar şi 
de buna dispoziţie a italienilor 
şi de grija pentru perfecţiunea 
detaliilor a Danielei. Vorbim, 
de fapt, despre un nou succes 
marca Royal Men. Un succes 
care, iată, se permanentizează.

Daniela Chiriță, creierul și su-
fletul conceptului Royal Men.

Roberto Monti, Gianpiero 
Banfi, Daniela Chiriță şi An-

drea Artioli – patru dintre mo-
tivele pentru care gentlemenii 

români au devenit clienți fideli 
ai Royal Men.
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