
mMódna značka Donna Rosi oblieka známe slovenské osobnosti, od
političiek cez športovcov až po známe tváre slovenských televízií. Sa-
mozrejme, nielen ich. „Obliekame každého, komu sa naša práca 
a mo dely páčia, od jednotlivcov až po celé firmy,“ hovorí Alexandra
Harmathová-Madrová, mladšia dcéra majiteľky a zakladateľky firmy
Emílie Harmathovej. „Našimi najčastejšími zákazníčkami sú ženy
podnikateľky, právničky, manažérky, ženy pracujúce vo finančnej či
verejnej sfére, skrátka tie, ktoré svoj pracovný deň trávia vo firme v ele-
gantnom kostýme s mobilom a notebookom poruke. Aj preto sú ko-
stýmy našou doménou, musia byť perfektné, veľmi ženské, vypaso-
vané, ale stále biznis. No ušijeme všetko, o čo má zákazníčka záujem,
veď šijeme aj svadobné šaty alebo sme obliekali našich olympionikov.
Naša firma sa postará o kompletný servis pre jednotlivcov i pre firmy,
samozrejme, aj vrátane vizáže.“

DÔRAZ NA MATERIÁLY
Klasické modely sú aj hlavným zameraním sezónnych kolekcií. Držia
sa aktuálnych trendov, strihov i farebnej škály, ale v individuálnom po-
radenstve vždy vyhráva originalita vychádzajúca z osobnosti klientky.
„Tohtoročná kolekcia na jeseň a zimu sa niesla v znamení čiernej, sivej
v kombinácii s krémovou, so striebornými či so zlatými doplnkami.
Okrem kostýmov a kabátikov zahŕňala aj bohatú líniu koktailových
šiat vo všetkých farbách, keďže sa blíži čas vianočných a firemných ve-
čierkov.“ Veľký dôraz kladú v Donna Rosi najmä na výber kvalitných

látok. Používajú sa predovšetkým prírodné materiály, hodváb, vlna,
kašmír. Ich najnovším úspechom je získanie licencie na látky luxus-
nej španielskej značky Cadena. „Sú unikátne svojím spracovaním,
vzormi. Každá je iná, sú plastické a tým výnimočné.“

ČO SAKO, TO ORIGINÁL
Modely Donna Rosi sa však nešijú iba na mieru. Značka má už od
svojho založenia svoju predajňu na Dunajskej ulici v centre Bratislavy.
Tu nájdete, ako hovorí Alexandra Harmathová-Madrová, „bež nú kla-
siku, blúzky, košele, kostýmy, nohavice na každý deň. U nás však ne-
nájdete jeden model v desiatich farbách a veľkostiach. V našom ob-
chode je každé sako iné, každý kus je originál a práve tým sa od ostat-
ných líšime.“ Ak však nemáte tradičnú konfekčnú veľkosť, ochotne
vás privítajú v zákazkovom salóne na Kaštieľskej ulici, kde si vybe-
riete látku i strih niektorého z modelov aktuálnej kolekcie a kde si od-
merajú všetky vaše miery. V prípade, že by ste chceli niečo celkom
iné, môžete sa nechať inšpirovať napríklad aj z katalógov, ktoré sa
dvakrát ročne nosia z Paríža. Všetci sa však už tešia na novú predajňu,
ktorá sa bude otvárať 18. novembra 2008 v novom bratislavskom biz-
nis centre Apollo 2. Nová predajňa je svojím konceptom totiž výni-
močná, hoci bude zameraná opäť najmä na biznis klientelu. „Interiér
predajne bude tvoriť spolovice časť venova ná doplnkom – kabelkám,
hodvábnym šatkám a šálom, originálnym brošniam a šperkom. Už
sa tešíme!“ �
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Donna Rosi si už takmer 
za dvadsať rokov svojho pôsobenia
na trhu vybudovala pevné miesto.
A hoci vo svojich dielňach dokáže

ušiť všetko na svete, centrom jej
pozornosti sú dokonale

vypracované biznis kostýmy.

NOVÁ PREDAJŇA (otvára sa 18.11.2008) DONNA ROSI, Apollo BC 2, Prievozská ulica, Blok B, Bratislava
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