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Σχετικά με Εμάς
Από παιδική ηλικία η ενασχόληση μου με το ραφτό ρούχο ήταν αναπόφευκτη.
Δέχτηκα τις πρώτες βάσεις και τις πρώτες επιρροές από τον πατέρα του Γεώργιο
Μανωλόπουλο ο οποίος ήταν ράφτης και διατηρούσε βιοτεχνία ενδυμάτων.

Η πορεία των σπουδών μου διαγράφεται μεταξύ Θεσσαλονίκης, Αθήνας και
Ιταλίας στην ενδυματολογία και στο σχέδιο μόδας. Προτού αρχίσω να σχεδιάζω
τα ρούχα με τα οποία με γνωρίζετε σήμερα, είχα συνεργασίες με κανάλια
τηλεοπτικών παραγωγών, φωτογραφίσεις επωνύμων, και διαφημιστικές παραγωγές
στο ενδυματολογικό και στιλιστικό κομμάτι. Μετά από 3 χρόνια πορείας και επιρροές
από Λονδίνο και Ιταλία στο χώρο του bespoke ρούχου, το 2007 δημιουργώ το
προσωπικό μου atelier στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δίκουμπα ή τρίκουμπα σακάκια. Χρωματικά το
μαύρο είναι μια ασφαλής επιλογή τόσο το μπλε όσο και το γκρι όμως μπορούν να
δώσουν το ιδανικό business look. Για κοστούμια που αποτελούν καθημερινό και
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας σας επιλέγουμε υφάσματα όπως wool,
moher και super 100-120 τα οποία θα δώσουν το ιδανικό αποτέλεσμα για ένα
ρούχο που μπορεί να μας συνοδεύσει από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις πρώτες
βραδινές.

Ότι και να επιλέξετε, για την οποιαδήποτε περίπτωση το σίγουρο είναι πως ένα
κοστούμι φτιαγμένο «στα μέτρα σας», με την επιλογή σας τόσο στο χρώμα όσο
και στο ύφασμα θα βοηθήσει να δείχνετε κομψός και καλοντυμένος. Βέβαια δεν
περιοριζόμαστε σε αυτά, μαζί θα διαλέξουμε και τα κουμπιά και τα τον γιακά και τις
τσέπες.
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