
Royal Men poate fi  prezentat ca fi ind un boutique 
exclusivist, cu un concept special de servicii, 
caracterizat de fl exibilitatea fa]= de cerin]ele 
domnilor, pentru care timpul este din ce în 
ce mai valoros [i care prefer= astfel s= se lase 

pe måna speciali[tilor atunci cånd vine vorba de alegerea 
]inutei perfecte. Pe lång= oferta de produse “ready to wear” 
în magazin, serviciile de consiliere pentru ]inute totale [i 
completarea garderobei, croitorie la comand=, shop ping 
privat [i servicii “door to door”, vin în întåmpinarea clien]ilor 
Royal Men.  Conceptul este dedicat în exclusivitate b=rba-
]ilor, ace[tia avånd posibilitatea de a combina [i personaliza 
articole de îmbr=c=minte, înc=l]=minte [i accesorii.

Situat chiar lång= Palatul Parlamentului, într-o zon= mai pu-
]in expus= din punct de vedere comercial, magazinul ofer= 
discre]ie [i confort domnilor care i[i doresc acest lucru, pre-
cum [i o atmosfer= primitoare cu speciali[ti care stau la dis-
pozi]ia clien]ilor, cu toat= experien]a în domeniu.

Selec]ia brand-urilor a fost f=cut= pe principiul calit=]ii, 
tradi]iei “Made in Italy” [i a stilului pur italian, în porto-
foliul nostru reg=sindu-se nume cu rezonan]= interna]io-
nal= precum ARTIOLI, SANTANDREA, HETTABRETZ, 
CANTARELLI, FRATELLI ROSSETTI, HERNO, SCU-
DERI, PT01&PT05, DORIANI, FRAY, FINAMORE {I 
DOLCEPUNTA.

De asemenea, Royal Men se måndre[te cu cea mai mare 
varietate de stofe de pe pia]a de gen din Romånia, avånd 
în portofoliu produc=tori de tradi]ie precum Loro Piana, 
Scabal, Zegna, Dormeuil, Ariston, Holland&Sherry etc. La 
cererea clientului se pot realiza atåt costume lucrate manu-
al, în stil tradi]ional, cåt [i costume lucrate semi-manual.

În baza unei program=ri prealabile, timpul acordat 
cump=r=turilor [i probelor poate deveni o pl=cere, mai 
ales atunci cånd e[ti acompaniat de aroma unei ce[ti de 
cafea sau de un pahar de [ampanie fi n=, toate în ambien-
tul pl=cut [i discret al camerei special dedicate “made to 
measure”.

■  Royal Men propune serviciul de “made to measure” la dis-
tan]`, cel mai rapid [i efi cient serviciu de croitorie. Acesta 
s-a n`scut din dorin]a de a oferi domnilor, care nu au timp 
[i r`bdare pentru mai multe probe, servicii de croitorie 
de \nalt` calitate p`strånd caracteristicile [i esen]ialul unei 
croitorii clasice. 

■  Pentru luarea m`surilor este nevoie de cel pu]in o or` [i 
deasemenea de o discu]ie am`nun]it`, astfel \ncåt consili-
erul s` \n]eleag` exact ceea ce \[i dore[te clientul, s`-i \n-
]eleag` a[tept`rile iar produsul fi nal s` fi e cel dorit. 

■  O [edin]` “su misura” nu trebuie s` fi e perceput` ca fi ind 
un lucru obositor ci ca pe o pl`cere, un lucru personal, 
pentru care nu po]i delega pe nimeni \n locul t`u [i pentru 

care orice b`rbat ar trebui s` \[i g`seasc` timp dac` pune 
pre] pe imagine [i acord` importan]a cuvenit` ]inutelor cu 
care se prezint` la o \ntålnire de afaceri [i nu numai.

■  Serviciul “door to door” const` \n deplasarea consilieru-
lui la o loca]ie aleas` de client, fi e domiciliu fi e la birou. 
De asemenea, consilierea total` este oferit` [i \n ceea ce 
prive[te combinarea ]inutelor cåt [i alegerea accesoriilor 
potrivite. 

■  Alegerea unei stofe de calitate, stabilirea modelului, a 
c`ptu[elii, a nasturilor cåt [i alte op]iuni fac parte din pri-
ma etapa, luarea m`surilor [i stabilirea balan]ei este cea 
care personalizeaz` cu adev`rat o pies` cåt [i etapa care 
\ncheie o [edin]` de “made to measure”. 

■  La fel ca \n cazul tuturor produselor exclusiviste, f`cute pe 
m`sur` [i la comand`, perioada de livrare variaz` \ntre 3 
[i 8 s`pt`måni. 

■  La a-2-a comand` totul se simplifi c`, avånd deja m`surile 
luate. Nu este nevoie decåt s` se verifi ce dac` exist` diferen-
]e [i s` se reia procesul de alegere a stofei, modelului [i 
op]iunilor, astfel timpul se reduce la jum`tate. 

■  Ceea ce ar mai trebui men]ionat este faptul c` persona-
lizarea costumului prin brodarea ini]ialelor \n interiorul 
jachetei sau alegerea nasturilor reprezint` unele dintre 
cele mai simple etape \n crearea unui costum, iar pentru 
acestea nu este nevoie de o [coal`, experien]` \n dome-
niu sau de un brand renumit care s` le realizeze. Aces-
tea se pot realiza cu u[urin]` doar prin completarea unui 
formular [i cu pu]in sim] estetic. |ns` cea mai important` 
etap` care personalizeaz` cu adev`rat o comand` este cea 
a m`sur`torilor. Fiecare corp este unic [i are particulari-
t`]ile lui, iar de aceea, atunci cånd se iau m`surile trebuie 
s` se ]in` cont de absolut tot, cum ar fi  pozi]ia corpului, a 
måinilor, a umerilor etc. Balan]a [i propor]ia unui costum 
sunt foarte importante [i cele care fac diferen]a \ntre un 
costum f`cut la comand` dup` particularit`]i [i preferin-
]e [i un costum ready to wear, cump`rat de pe raftul maga-
zinului [i f`cut pe m`suri standard.

COMPANY PROFILE

ROYAL MEN |N CIFRE
-  peste 5000 de mostre ale celor mai renumi]i [i exclusivi[ti 

produc`tori de stof` din lume, precum: Loro Piana, Sca-
bal, Dormeuil, Zegna, Ariston si Holland and Sherry.

-  peste 50 de modele [i op]iuni disponibile de personali-
zare a ]inutelor

-  \ntre 3 [i 8 s`pt`måni de livrare a comenzilor pentru 
made to measure (perioada depinde de varianta aleas` 
de client: costumul lucrat manual, \n stil tradi]ional sau 
semi-manual)

MADE TO MEASURE

CONTACT:

Blv. Libertatii nr. 10, bloc 114 - Parter 
(reper Palatul Parlamentului)
Telefon / Fax: 004.0314.37.03.97; Mobil: 0723.141.412
Program`ri Made-To-Measure & Private Shopping: 
0721.221.888
E-mail: showroom@royalmen.ro


