Co firma VERINO nabízí svým zákaznicím?
Specializujeme se hlavně na společenské šaty
pro nejrůznější příležitosti. Od návštěvy divadla a tanečních, přes plesovou
sezonu až po svatbu, na kterou oblékneme jak družičku, svatební matku, tak i
samu nevěstu.
Naše modely připravujeme v malých seriích většinou do 5 kusů, což zajišťuje
našim zákaznicím originalitu. Pokud se připravuje módní přehlídka na novou
sezónu, to je dvakrát do roka, pak se jedná většinou o skutečné originály.
Určitou perličkou naší firmy jsou pletené oděvy, které mají velice osobitého ducha.
Jedná se většinou o modelovky, se kterýma jsme kdysi po revoluci začínali. V
Čechách není firma, která by takové pleteniny dělala. Je to krásná výtvarná práce,
kdy se navrhují nejdříve vzory, které se pak kombinují s různými materiály. Celý
výrobní postup je poměrně náročný a cena je vyšší než u průmyslových pletenin,
kterých jsou plné obchodní domy. Ale zákaznice, které si je již jednou koupily, se
nám vrací, protože jsou spokojené s jejich kvalitou a nadčasovostí.

Jaká je vaše klientela ?
Věková kategorie není nijak omezena. Mladé dívky, které jdou do tanečních a na
svatbu, ale i zralé ženy, které upřednostňují kvalitu, osobitost a vyjímečnost.
Naše zákaznice k nám jezdí z celého světa. Máme zákaznice třeba z Kanady,
Anglie i Ruska. Nejčastěji k nám jezdí nevěsty pro svatební šaty. Neváhají jet
stovky kilometrů z druhého konce republiky a nebo ze Slovenska. Jsou to dívky,
které nemají rády takové ty princeznovské šaty, ale upřednostňují jednoduché
elegantní šaty. V plné míře zde platí stará pravda, že v jednoduchosti je krása.
Navíc jsou to šaty, které nejsou jen na svatbu, mohou se použít i na jinou
společenskou příležitost a stojí méně než půjčovné ve svatebním salonu.

A co jste připravili pro nadcházející společenskou sezonu ?
Pro letošní společenskou sezónu jsme připravili šaty vycházející z empírového
střihu, kdy malý živůtek podstřižený pod prsama je doplněn rozevlátým šifonem.
Dlouhé plesové šaty se silným nádechem glamour pak šustí tafty, blýskají se
kovovými vlákny, vlní se organzami v barvách drahých kamenů a vlají jemným
hedvábím a šifony. Štíhlé živůtky z elastických pletenin doplňují bohaté sukně
prodýchané tylovými spodničkami. To vše podtrhuje velice ženský a originální
vzhled budoucích majitelek těchto šatů.
Pletené modely pro tuto sezónu jsou vyrobeny z hřejivých bouclé pletenin, které
jsme kombinovali s luxusními italskými vlněnými látkami v dezénech starých
gobelínů. Štíhlá silueta je podtržena řasením a ve spojení s použitým
materiálem působí velmi dámsky.

Modely si můžete zakoupít v prodejnách:
VERINO Starobrněnská 17, Brno
MUSILKA Josefská 16, Brno.
Veškeré informace o firmě a o modelech získáte adrese www.verino.cz

