
STEFANEL  

Artă, arhitectură, muzică şi modă – toate aceste concepte au fost asociate dealungul 
timpului Italiei, capitala mondială a stilului cunoscut şi apreciat peste tot în lume. 

De mai bine de un secol, moda italiană a câştigat un loc bine meritat printre formele de 
artă contemporană care s-au îmbogăţit cu rafinamentul şi eleganţa pe care design-ul şi 
fantezia le-au adus. Italia s-a afirmat ca fiind capitala mondială a stilului mulţumită 
talentului şi creativităţii stiliştilor, iar Made in Italy a devenit sinonimul conceptului de 
“calitate”.  Made in Italy reprezintă fructul unei lungi şi fertile colaborări dintre cultură, 
artă, artizanat, abilităţi manufacturiere, teritoriu şi memorie istorică. Succesul vine mai 
ales din flexilibilitatea de a putea crea propriile materiale, propriile amprente şi din 
capacitatea de a pune la dispozitie accesorii potrivite stilului colectiei. 

Stefanel a câştigat în ultimii ani un rol de seamă în panorama italiană şi internaţională. 

Stefanel este marca ce găzuieste inima şi sifletul unui Grup care se bucură de 50 de ani 
de activitate. Capacitatea brand-ului de a reinterpreta propriul know-how încă de la 
inceputuri, din anul 1959, a permis o evoluţie constantă a produselor care astăzi se 
pozitionează pe o piaţa de nivel mediu-înalt. Stefanel oferă un produs cu un design 
mereu la moda, cu accent pe tricotaje – esenta dna-ului societăţii. 

Orgoliul puternic al eredităţii familiei şi capacitatea tehnică absolut remarcabilă stau la 
baza continuului efort de a se dedica artizanatului şi calităţii. Stefanel creează haine şi 
accesorii pentru femei conştiente de propria lor eleganţă. Stefanel este un brand 
contemporan şi în acelaşi timp vesnic la modă, accesibil dar niciodata previzibil. 
Cumpărătorul este întotdeauna în centrul atenţiei şi poate trăi în interiorul magazinului o 
experientă intima, liniştitoare şi modernă. Marca Stefanel este distribuită prin intermediul 
unei reţele de magazine care oferă o experienţa de calitate.  

Stefanel este sinonimul libertăţii de a te imbrăca; Stefanel înseamnă imaginatie şi 
creativitate. Marca se adresează femeilor dinamice, care abordează viaţa cu hotărâre, 
dar  şi cu nelipsita ironie. Colecţiile se inspiră dintr-un stil de viata dinamic şi în continuă 
schimbare, din ideea de eleganţă modernă, fresh, capabilă să se adapteze şi să se 
reinventeze în mod continuu, şi sunt gândite pentru femeile care doresc să se îmbrace 
cu stil atat în viaţa profesională cat şi în viaţa de zi cu zi. 

www.stefanel.ro / www.stefanel.com  

Magazinul Villa Stefanel din Piata Romana, nr. 3, sector 1, Bucuresti 

In data de 2 iunie 2012, se acorda un discount de 30 % pentru orice produs achizitionat.  
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