LUXUS

VŮNĚ
JEDINEČNÉHO
Potrpíte si na výjimečné věci? Máte rádi kvalitní zboží?
Časopis Barbar připravil prezentaci několika jihočeských firem,
pro které je nejvyšší kvalita standardem. Svatební studio Nuance,
spotřebiče Miele nebo vozy BMW – tam všude voní luxus.
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LUXUS

LUXUS: ŠATY
PRONOVIAS

Jedním z největších výrobců svatebních a společenských šatů a doplňků je barcelonská
firma Pronovias. V České republice ji zastupuje Svatební dům NUANCE,
který sídlí také v Českých Budějovicích. Časopis Barbar si povídal
s jeho marketingovým ředitelem Viktorem Blažkem.
FOTO: PRONOVIAS 2015 / MODEL BOHEMIO

Saaba spolupracujícího s Pronovias v cenách
kolem 600 tisíc korun. V České republice se
však nejvíce líbí a prodávají modely ze základních kolekcí Pronovias za 45 až 60 tisíc korun.
Ale ještě více se samozřejmě tyto modely
pronajímají, v budějovické NUANCI za 9 až
17 tisíc přes víkend, což se za šaty nejvyšší kategorie rozhodně vyplatí. Prodeje svatebních,
společenských i pánských šatů se rok od roku
zvyšují, praktičnost za každou cenu se proměňuje v potřebu mít nejdůležitější oděv života
neokázale luxusní, kvalitní a vlastní.

Vím, že jste byli v lednu v Barceloně vybírat
svatební a společenské modely už na příští
sezonu. Jaké budou svatební trendy v roce
2016?
Trendem ve svatební módě jsou kromě
nestárnoucí krajky pevné luxusní látky rips
a mikado. Prosazují se svatební modely ke
krku s odhalenými zády, s rukávky, s kápí,
jemným tylem vyplněnými výstřihy, objevily se dámské svatební košile doplněné
variabilními sukněmi s kapsami či širokými
kalhotami. Filigránskou novinkou budou
krajky v tattoo stylu na průsvitně jemném
tylu na zádech a ramenou.
Jaké máte v nabídce nejdražší šaty?
Modely ke koupi od Atelieru Pronovias 2015
od 150 do 300 tisíc, haute couture libanonského návrháře hollywoodských hvězd Elieho

Jaké nabízíte nadstandardní služby
pro skutečně náročné zákazníky?
Bereme-li za etalon náš svatební dům
v Praze, který je prvním multioborovým
svatebním obchodním domem v ČR a je
svou komplexností unikátní, není budějovický salon sídlící v Biskupské ulici už od roku
1995 žádnou popelkou. Tehdy jsme bývalou
restauraci U Železné panny rekonstruovali
a přepážkami rozdělovali na několik prodejen, z nichž nejmenší prostřední byla naše.
V současné době je většina zdí už zase pryč
a bezbariérový svatební salon vévodí celému
parteru. Profilujeme se jako podnik pro
nejnáročnější klientelu, takže nadstandard
je u nás standardem. Vedoucí obchodu, paní
Jitka Neznajová, je absolutní profesionálka,
co řekne i ušije, to sedí. Klimatizace, káva,
nápoje, zmrzlina a dotykové obrazovky jsou
samozřejmostí. Pronovias uděluje licenci
pouze vybraným subjektům, což mimo jiné
znamená poskytovat výtečné služby celému
spektru zákazníků, kteří nás navštíví. Pro

pány máme luxusní společenské německé
obleky Wilvorst dokonalých střihů.
Co musí splňovat svatební šaty, aby
dostaly nálepku luxusní?
Dobrý dotaz! Slovo luxusní trpí v Čechách
devalvací obsahu. Za luxusní zboží se vydává
kdeco, mnohdy stačí, když je to lesklé. Slovo
luxus má v podtextu toužení po něčem dokonalém. Ano, právě dokonalé zázemí výroby,
vysoká odbornost lidí od návrhu po zpracování, nekompromisní kvalita materiálů, přidaná hodnota značky a výrobcem ohlídaná
distribuce a servis, dělá luxusnost výrobku.
Tak vznikají i skutečně luxusní svatební oděvy od Pronovias nebo Wilvorstu. Když si pak
prohlédnete šaty zevnitř, bude vám vše jasné.
Které slavné osobnosti jste už oblékali?
Je jich celá řada. Jitku Čvančarovou, Petra
Čadka, Romana Šebrleho, Gabrielu Kratochvílovou, Romanu Jákl Vítovou, Alici
Bendovou, Lejlu Abbasovou, plesající Plesu
v Opeře, mohl bych dlouho pokračovat.
Máte od zákaznic zpětnou vazbu?
Naše firma je právě od zákazníků nejlépe
hodnoceným svatebním domem v České
republice napříč všemi sociálními sítěmi.
Za to všem děkujeme a jdeme okamžitě
pracovat.
NUANCE SVATEBNÍ DŮM
Biskupská 31, Č. Budějovice
nutno se objednat: +420 737 014 374
www.nuance.cz
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