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CONCEPT STORY:
OBCHODY S NÁPADEM

100CLASS CONCEPT STORE
Promyšlená kombinace módy,
designu, šperků a kosmetiky. Jen stěží
najdete kvalitnější bílé tričko než to
z dílny 100CLASS, velmi působivé jsou
i šperky holandské značky A Beutiful
Story či univerzální modely
návrhářky Lady Vyvialové.
Soukenická 30, Praha 1

4

KROMĚ ŠIROKÉHO VÝBĚRU ZBOŽÍ
RŮZNÝCH ZNAČEK NABÍZEJÍ NĚCO
NAVÍC – ORIGINÁLNÍ NÁPAD!
P Ř I P R AV I L A : E R I K A PA R T Y KOVÁ

JARRYG STUDIO
Vzniklo z potřeby vytvářet nebo dále
předávat produkty maximální kvality
z malých produkcí. Značky, které definují
tento mikulovský koncept, jsou osobní
šperky Jarry G, nizozemská značka brýlí
s precizní optikou TOL nebo přírodní
kosmetika The Green Theory.
Dům u hodináře, Náměstí 19/31,
Mikulov
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OBJECT CONCEPT STORE
Brněnský koncept store se soustředí
na vyhledávání značek, které spojuje
unikátnost a kvalitní zpracování.
Nabízí přírodní kosmetiku, autorské
šperky a designové doplňky, které
umějí být současně krásné a ekologicky
udržitelné. Za všechny jmenujme
například Mundaka Studio s oděvy
v limitovaných sériích, niche parfémy
z dílny 2787 perfumes a plakáty
od Ronan Bouroullec.
Údolní 25, Brno
112 /9/2022
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KABINET
Nový concept store,
který vznikl v samotném srdci
Valtic je oázou klidu, kam se budete
chtít vracet. Jeho cílem je představit
zákazníkům mimo jiné regionální
tvůrce. Patří mezi ně třeba značka
WWO se svými variabilními
košilemi či sochy z pálavského
vápence Radky Coufalové.
Originálním prostorem se line
vůně parfémů Kintsugi.
Růžová 36, Valtice
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SHOP UP STORIES (WILDMOON)
Cílí především na matky a jejich děti. Co ho dělá
výjimečným je vytříbený vkus ve výběru produktů
jednotlivých značek. Nelze opomenout belgickou
značku Hvid a její merino deku Cocoon pro
novorozence. Za jednu z nejlepších investic do dětského
pokojíčku pak lze považovat balanční desku
a stohovatelné kameny od Stapelstein. Velké oblibě
maminek se těší éterické šperky Cleopatras Bling.
Římská 35, Praha 2
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RED CONCEPT STORE
Dotažený koncept kadeřnického
salonu s kavárnou a právě i s obchodem
s českou autorskou módou, kosmetikou,
šperky a doplňky, z nichž některé jsou
k dostání jen zde. K nejžádanějšímu
zboží se řadí oděvy z dílny Zoltána
Tótha a značky Naniche. A zapomenout
nesmíme na malovaný porcelán
od Maestro Katastrof.
Vězeňská 3, Praha 1
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