
Zo zákulisia značky
Módna značka musí byť stále v súlade s najnovšími módnymi trendmi, stále iná, nová. Napriek 
tomu sa môže držať svojich predstáv. Rodinná firma Donna Rosi je od svojich začiatkov v roku 
1989 presvedčená, že kvalita materiálu a precíznosť vypracovania každého odevného kusa je 
nevyhnutnou pridanou hodnotou každej módnej kolekcie z jej dielne. Donna Rosi v súlade so 
svojou firemnou filozofiou uprednostňuje prírodné a ekologické materiály. Tieto svoje predsta-
vy začína napĺňať už pri výbere materiálu. Uprednostňuje prírodné textílie, obohatené o mo-
derné ekologické úpravy, ktoré im dodávajú vyšší komfort, pohodlie, trvácnosť a tiež ľahšiu 
údržbu. Týka sa to, samozrejme, aj farebností. Aby látky lepšie napĺňali predstavu o aktuálnej 
módnej línii, navrhnú a dajú si vyrobiť vlastné vzory. 
Salón sa snaží o komplexné služby pre svoje klientky, ktoré sú náročné a sebavedomé. Oceňujú 
módnosť a originalitu modelu, pohodlný luxus, kvalitu materiálu a profesionálne vypracovanie. Aj 
preto pred rokmi začali dopĺňať odevné kolekcie o vlastné návrhy módnych šálov, šatiek, opaskov 
a šperkov. Všetky šperky sú programovo z prírodných kameňov, lebo spoločnosť uprednostňuje 
prírodné materiály. Navyše sú navrhnuté tak, aby boli viacúčelové. Sú zložené z odoberateľných 
častí, takže sa dajú kombinovať a obmieňať: z jedného prívesku môžete mať raz kratší, inokedy 
dlhší, alebo aj náramok. Rovnako pristupovali aj k tvorbe parfumu Donna Rosi. Väčšina jeho zlo-
žiek je, samozrejme, prírodná. Novinkou spoločnosti sú vlastné módne kabelky, taštičky, peňa-
ženky z pravej kože. Navrhli si ich tak, aby elegantne dopĺňali aktuálnu kolekciu. A aj keď málokto 
uverí, kabelky sú vyrábané u nás na Slovensku. Veľký záujem aj o túto časť produkcie Donna Rosi 
potvrdil spoločnosti, že sa snahou o komplexnosť vybrala správnym smerom. Značkové šperky 
i kabelky sa predávajú rovnako dobre ako odevné modely.

Skvelá jar/leto 2015
Donna Rosi vychádza v ústrety najmä aktívnym a sebavedomým ženám. Chcú vyzerať a aj sa cítiť 
elegantne, zaujímavo a veľmi žensky počas celého dňa, v práci, vo chvíľach voľna, ale aj pri slávnost-
ných či spoločenských udalostiach. Donna Rosi nesklamala ani vo svojom jubilejnom roku. Milka 
Harmathová, módna návrhárka a zakladateľka rodinnej spoločnosti i módnej značky opäť pripravila 
na sezónu jar/leto hravú, mladistvú a originálnu módnu kolekciu. Elegantné šaty, kostýmy, blúzky, 
nohavice a voľnočasové komplety, ktoré na módnej prehliadke predstavila, prekvapovali nápaditos-
ťou, ženskosťou a príjemnou farebnosťou. Okrem luxusného oblečenia v biznis štýle s rafinovými 
strihmi a elegantnými siluetami, upútala pozornosť aj ľahším farebným voľnočasovým mestským 
oblečením, ktoré zvýrazňuje ženské telo, eleganciu a noblesu sebavedomých žien. Zaujímavosť mo-
delov podporili aj doplnky – módne kabelky a originálne šperky z vlastnej dielne.
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Donna RoSi 
v SúlaDe S pRíRoDou
Známa slovenská módna značka Donna Rosi má 
za sebou 25 rokov usilovnej práce, korunovanej 
úspechom a uznaním. Je vo veku mladej cieľavedomej 
ženy, ktorá chce byť stále in, stále žiadaná a plná 
túžob, ale ktorá už vie, že si ich splní len sústavnou 
prácou na sebe, na plnení svojich predsavzatí...
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