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reprezentarea brandului său în 
toată lumea şi despre faptul că 
un client îşi poate alege tipul de 
piele, de culoare, de toc, astfel 
fiecare pereche de încălţămin-
te fiind unică. Şi-a adus drept 
exemplu 50 de perechi. Angelo 
Blasi, reprezentantul Cantarel-
li, a povestit că Andrea Artioli 
i-a avut clienţi concomitent pe 
George W. Bush, dar şi pe Sa-
ddam Hussein, spre deliciul 
asistenţei. Maestrul s-a amuzat 
la rându-i, amintindu-şi cum a 
primit şi o vizită neaşteptată a 
CNN-ului din acest motiv. Dar 
a venit şi rândul lui Angelo Bla-
si, care a ţinut să spună că stilul 
brandului său mizează pe un-
construction, sacourile voit mai 
puţin elaborate fiind o expresie 
a noului lux, miza cea mare fi-
ind confortul. De asemenea, a 
vorbit despre tehnica de „înve-
chire“ a materialelor, pentru un 
look vintage. Gianpiero Banfi de 
la Santandrea a amintit impor-
tanţa croielii, a calităţii materi-
alelor şi a unui stil clasic în ceea 
ce priveşte casa pe care o re-
prezintă. Zilele de 4 şi 5 au fost 
completamente dedicate clien-
ţilor şi programărilor su misura. 

Nu este primul eveniment de 
acest gen organizat de Royal 
Men. Daniela Chiriţă, manage-
rul Royal Men, a decis însă ca 
acesta să aibă o desfăşurare de 
forţe fără precedent. Şi chiar 
aşa s-a şi întâmplat. În prima zi 
a avut loc o conferinţă de presă, 
dar aceeaşi zi de 4 octombrie a 
fost dedicată tuturor acelora care 
au dorit să afle detalii şi secrete 
ale tradiţiei Made in Italy. Invi-
taţii, volubili şi plini de solicitu-
dine, alături de Daniela le-au şi 
oferit cu generozitate. Maestrul 
Andrea Artioli a vorbit despre 

Timp de trei zile, între 4 şi 6 octombrie, în 
capitală a avut loc cel mai amplu trunk show 
de până acum. Unele dintre cele mai mari 
nume din industria luxului vestimentar s-au 
reunit la Royal Men (Bulevardul Libertăţii 
nr. 10, Bucureşti) pentru a-i consilia pe cei mai 
rafinaţi şi pretenţioşi domni. 

Trunk show  
la Royal Men
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Descrieţi-mi, vă rog, casa pe 
care o reprezentaţi.
Hettabretz operează în sectorul 
high end luxury de 50 de ani. 
Am început cu colecţii de damă 
şi abia apoi ne-am îndreptat 
atenţia înspre colecţiile băr-
băteşti şi asta deoarece clienţi 
foarte importanţi din întreaga 
lume ne-au cerut să le realizăm 
piese vestimentare unice.

Puteţi să ne spuneţi câteva 
nume celebre?
Am început prin a crea piese 
unicat pentru familii extrem 
de importante cum ar fi Rot-
schild sau Onassis. Şi astăzi 
avem clienţi prestigioşi care 
apreciază foarte mult jachetele 
Hettabretz. Vladimir Putin şi 
George W. Bush sunt doar doi 
dintre ei.

Ce face ca aceste jachete să fie 
atât de apreciate?
Jachetele Hettabretz sunt �00% 
Made in Italy. Mai mult decât 
atât, ele sunt realizate integral 

La trunk show-ul de la Royal Men 
am avut plăcerea să stăm de vorbă 

cu Giulio Venturi, reprezentantul 
exclusivistului brand Hettabretz. 

Jachetele realizate de această casă 
au uimit lumea şi au atras clienţi 

celebri. Personalizarea produselor 
şi alegerea cu mare grijă a materia-
lelor au făcut posibilă aprecierea de 

care se bucură această marcă. 

Maeştrii italieni, zâmbitori şi ni-
ciodată extenuaţi, au luat măsuri 
pentru costumele Santandrea şi 
Scuderi, pentru sacourile Can-
tarelli şi pentru cămăşile Fray 
şi Finamore. Adăugaţi la aces-
tea posibilitatea de a comanda 
pantofi de la Artioli şi jachete 
Hettabretz. Impresionant a fost 
numărul mare de clienţi extrem 
de interesaţi de acest eveniment 
ce se adresează în exclusivitate 
domnilor. O nouă reuşită mar-
ca Royal Men, având semnătura 
estetică şi sufletească a Danielei 
Chiriţă. 

Invitaţi speciali ai 
acestui eveniment 
au fost Angelo 
Blasi (Cantarelli), 
Andrea Artioli 
(Artioli), Gianpiero 
Banfi (Santandrea), 
Giulio Venturi şi 
Roberto Monti 
(Hettabretz)

Hettabretz şi 
jachetele unice

Personalizarea face diferenţa
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manual şi acordăm o atenţie 
deosebită fiecărui detaliu. Când 
spun asta, mă refer bineînţeles 
la posibilitatea de a crea o ja-
chetă personalizată în funcţie 
de dorinţele clientului.

Puteţi detalia acest lucru?
Se întâmplă uneori să vină cli-
entul cu jacheta lui şi noi putem 
să-i transformăm această piesă 
începând de la material şi până 
la cele mai mici detalii, reali-
zând ceva unic, conform dorin-
ţelor sale. 

Dar nu sunteţi lesne de găsit 
în lume.
Suntem foarte selectivi în pri-
vinţa reprezentanţilor noştri şi 
ne alegem cu foarte multă grijă 
distribuitorii. Suntem prezenţi 
în doar 50 de boutique-uri din 
întreaga lume, iar unul dintre 
acestea este Royal Men. Insist 
pe faptul că acordăm o atenţie 
deosebită distribuţiei pentru 
că atunci când targetul este 
segmentul de lux high end este 
foarte important să-ţi alegi oa-
menii potriviţi.

Care sunt cele mai importan-
te pieţe pentru Hettabretz?
Suntem foarte activi în Rusia, 
unde avem o clientelă fidelă. 
Suntem foarte bine reprezentaţi 

în Emiratele Arabe Unite, dar şi 
în Los Angeles, în Beverly Hills.

Plănuiţi să vă extindeţi?
Ne îndreptăm acum atenţia în-
spre ţări precum China, India şi 
Brazilia. Trebuie menţionat fap-
tul că lucrăm şi pentru branduri 
cum ar fi Stefano Ricci, Brioni, 
iar în trecut realizam jachete 
din piele pentru case importan-
te de modă cum ar fi Louis Vu-
itton sau Prada. 

Ce ne puteţi spune despre 
trendul actual?
În ceea ce priveşte trendurile 
pot spune că încercăm mereu să 
propunem ceva diferit, uneori 
chiar extravagant. Asta pentru 
că piesele noastre se adresează 
oamenilor foarte bogaţi, care îşi 
pot permite orice. Sunt oameni 
care au tot ce şi-au dorit vreo-
dată în materie de vestimentaţie 
şi sunt acum în căutare de ceva 
deosebit. De aceea, de câte ori 
realizăm o colecţie, încercăm 
să introducem cel puţin un ele-
ment care nu se regăseşte la nici 
unul dintre competitorii noştri. 

Cum reuşiţi acest lucru?
Încercăm întotdeauna să oferim 
ceva nou. Suntem opusul a ceea 
ce se înţelege în mod obişnuit 
prin clasic, şi când spun asta 
mă refer la materialele pe care 
le folosim, dar şi la stil.

De fapt, ce anume diferen-
ţiază Hettabretz de celelalte 
branduri?
Punctul forte îl constituie ser-
viciul su misura, iar în cadrul 
unui trunk show, aşa cum este 
acesta, suntem capabili să rea-
lizăm o jachetă complet perso-
nalizată, în funcţie de dorinţele 
clientului, pornind de la colecţia 
actuală. Oferim, de asemenea, 
un serviciu propriu de curăţare 
al hainelor, astfel încât acestea 
să nu-şi piardă niciodată din 
strălucire.

Gulio Venturi şi Roberto Monti, cei 
doi reprezentanţi ai unui brand foarte 
apreciat de şefii de stat, aici  împreună cu 
Alteţa Sa Prinţul Albert de Monaco.
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