Butiki

W Poznaniu można znaleźć eleganckie butiki specjalizujące się w wyjątkowej garderobie.
Iwona Pfont
ul. Piekary 16
tel. +48 601 870 749
www.pfont.com.pl
facebook.com/pfontiwona

Butik autorski: odzież damska , projektowanie i szycie własnej kolekcji jak również na zamówienie
klientek. Iwona Pfont upodobała sobie łączenie różnych tkanin i faktur, co sprawia, że ubiory jej
autorstwa są ciekawe, z charakterem i ultra-kobiece. Są ponadczasowe i niezależne od trendów w
modzie. Iwona Pfont ceni sobie dobrą jakość tkanin, kolor i prostotę. Do prostych form ubioru lubi
dodać element lub ozdobę, która nadaje indywidualności jej projektom. "Filarem" jej pracowni jest
sukienka - najbardziej kobieca część garderoby. Podstawowe kolory każdej kolekcji to odcienie
szarości, od czerni do bieli, które projektantka łączy odważnie z innymi kolorami.

Paryżanka
ul. Ratajczaka 45
tel. 61 8 524 319
www.butikparyzanka.com
facebook.com/butik.paryzanka

Butik oferuje wybrane rzeczy z kolekcji znanych marek dla pań. Paryżanka oferuje wesołą i
wyjątkową modę takich marek jak Moschino, Iceberg czy Les Copains. Paryżanka powstała około
20lat temu założona z inicjatywy Joanny Szturmy i Elżbiety Miksiewicz. Posiada tez filię w
Warszawie.

HoF Kreatywny Butik
ul.Górna Wilda 70
tel. +48 792 857 857
www.hofkreatywnybutik.pl
facebook.com/pg/butikHoF

Twórczy projekt modowy, pierwsze takie miejsce na mapie Poznania. HoF Kreatywny Butik to
miejsce stworzone z pasji do piękna, po to, by z pięknem obcować i by pięknem się dzielić. To
przestrzeń, w której szeroko pojęta moda spotyka design. Wnętrze pełne inspiracji i kolekcji zarówno
dla Pań, jak i dla Panów. Wreszcie, efekt osobistych poszukiwań, zachwytów i decyzji, których
kierunek ma charakter wybitnie alternatywny. Znajdziecie tutaj ubrania od polskich projektantów.

Anna Korytowska Galeria Ubioru
ul. Garbary 78
61-758 Poznań
www.korytowska.pl
facebook.com/A.Korytowska.t

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.
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