Butiki

W Poznaniu można znaleźć eleganckie butiki oferujące wyjątkowe ubrania, biżuterię i dodatki.

Iwona Pfont Boutique

ul. Bolesława Leśmiana 24
tel.: 724 621 493
www.pfont.com.pl
facebook.com/pfontiwona

Godziny otwarcia: wtorek – czwartek 12-17

Butik autorski mający w swojej ofercie zaprojektowaną i uszytą odzież damską własnej kolekcji, jak
również na zamówienie klientek. Twórczyni marki Iwona Pfont upodobała sobie łączenie różnych
tkanin i faktur, co sprawia, że ubiory jej autorstwa są ponadczasowe, z charakterem i ultra-kobiece.
Iwona Pfont ceni sobie dobrą jakość tkanin, kolor i prostotę. Do prostych form ubioru lubi dodać
element lub ozdobę, która nadaje indywidualności jej projektom.

Butik Paryżanka

ul. Ratajczaka 45
tel.: 509 892 590
www.butikparyzanka.com
facebook.com/butik.paryzanka

Godziny otwarcia: pon - pt 10-19, sob 10-16

Butik oferuje wybrane rzeczy z kolekcji znanych marek dla pań. Paryżanka oferuje wesołą i
wyjątkową modę takich marek jak Moschino, Nissa, Iceberg czy Les Copains. Posiada tez filię w
Warszawie.

Anna Korytowska - Atelier

ul. Garbary 78
tel.: 605 698 922
www.korytowska.pl
facebook.com/A.Korytowska.t

Godziny otwarcia: pon–pt 10–16, sob tylko po wcześniejszym umówieniu się

Anna Korytowska ukończyła poznańską Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet
Artystyczny). Jej prace były wystawiane między innymi w Tokio, Londynie, Dusseldorfie, Sofii. Od 19
lat prezentuje swoje wizje artystyczne w Autorskiej Galerii Ubioru. Tworzy na zamówienie projekty
indywidualne i kolekcje limitowane, ubiory głównie z jedwabi naturalnych nadając im nowy,
niepowtarzalny charakter, czasami wprowadzając ręcznie przez nią malowane elementy graficzne
oraz nowe sposoby wykończeń i preparowania tkaniny. Wszystkie modele realizowane są w atelier
projektantki przy ul. Garbary 78 w Poznaniu. Od kilku lat z ogromną przyjemnością zajmuje się
również projektowaniem sukien ślubnych, mając możliwość urealniania marzeń wielu kobiet.

Moliera2 Bazar Poznański
Al. Marcinkowskiego 10
tel.: 61 855 19 54, 512 038 808
www.moliera2.com
facebook.com/SalonMoliera2

Godziny otwarcia: pon – pt 11 - 20, sob 11- 19, niedziela handlowa 11 – 19

Salon Moliera 2 Bazar Poznański należy do grupy najbardziej ekskluzywnych miejsc w Poznaniu. W
jego eleganckich wnętrzach każda kobieta i każdy mężczyzna znajdą wymarzone kreacje, akcesoria,
torby i dodatki najlepszych domów mody z całego świata. Sklep Moliera 2 Bazar Poznański to
specjalne miejsce na polskiej mapie modowej najbardziej pożądane światowe marki i projektantów:
Alexander McQueen, Balmain, Valentino, Burberry, Tod’s, , Casadei, Tory Burch, Kenzo. Moliera 2
Bazar Poznański wyróżnia się niezwykle przestronnymi, jasnymi wnętrzami i specjalną strefą z
najpiękniejszymi kobiecymi butami, charakterystyczną dla rodziny Moliera 2.

Biżuteria Anna Orska

ul. Półwiejska 42, Stary Browar/Dziedziniec
tel.: 508 547 550
www.orska.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek - sobota 9 – 21, niedziela 10 – 20

Anna Orska to projektantka biżuterii i miłośniczka podróży, z których czerpie inspiracje do swoich
kolekcji biżuterii. Jako jedna z pierwszych w Polsce wykorzystała upcycling w jubilerstwie.
Nadawanie przedmiotom drugiego życia i stawianie ich w zupełnie nowym kontekście stało się
jednym ze znaków rozpoznawczych utworzonej przez nią marki biżuterii artystycznej ORSKA.

Margot Studio

ul. Paderewskiego 7 (w Pasażu Bazar)
tel.: 61 852 48 45, 792 182 365
www.margot-studio.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek 11-17:30, wtorek- piątek 11-18, sobota 11-14:30

To wyjątkowe miejsce, które ma charakter galerii oferującej oryginalną, modną, współczesną
biżuterię autorską. Preferuje szlachetne metale i kamienie naturalne. Margot Studio tworzy kolekcje
we współpracy z utalentowanymi projektantami z Polski i zagranicy, dbając o najwyższą jakość
materii i perfekcję wykonania. Priorytetem jest indywidualne podejście do każdej klientki, dlatego
też studio oferuje możliwość zaprojektowania własnej biżuterii lub skorzystanie z porady stylistki,
która pomoże dopasować biżuterię do określonej kreacji.

zdjęcie główne: HoF Kreatywny Butik

