
Sărbătorile vin... Oferiți angajaților un cadou de etichetă 



Propunere pachete de sărbători pentru angajați 

Compania dumneavoastră cuprinde angajați care trebuie să respecte norme vestimentare încadrate în
stilul office, business, smart casual.

Aceștia au nevoie de cămăși și costume.

Acum puteți veni în întâmpinarea nevoilor lor printr-un cadou potrivit, care va contribui la o imagine a
angajaților, implicit a companiei. Pentru că știm că angajatul este cel mai bun reprezentant de brand.

Valoare vouchere:

15 Euro

30 Euro

50 Euro

100 Euro

Voucherele sunt valabile pe o perioadă de 6 luni.



Concept 
Le Couturier este cel mai modern concept de croitorie din București, oferind o nouă viziune
asupra a ceea ce înseamnă Croitorie Urbană.

Mersul la croitor redevine o activitate plăcută cu Le Couturier, datorită multiplelor avantaje:

• priceperea croitorilor;

• sfaturile sincere;

• atenția pentru detalii;

• un cadru premium.

Croitoria Urbană ofera cele mai bune servicii made to measure, retușare, ajustare, modificare și
personalizare.



Revalorificarea conceptului de croitorie  



Revalorificarea conceptului de croitorie  



Obiectivele Le Couturier
Businessul își propune să devină cunoscut drept un atelier de croitorie care oferă creație
vestimentară unicat, la comandă, cu model predefinit sau la cererea clientului, dar și în
recondiționarea hainelor din garderobă.

Un obiectiv de imagine este de a oferi o nouă abordare vechiului concept de croitorie, prin care
să aducă în atenția publicului faptul că atelierele de croitorie sunt necesare și reprezintă un
ajutor în crearea de noi ținute, la prețuri accesibile și în timp util.

Le Couturier vrea să fie o croitorie de referință în București, întrucât face diferența pe piața
croitoriilor de mall sau a celor vechi, nemodernizate. Spațiul chic este un element important,
care va completa experiența în cadrul Croitoriei Urbane.



Clienții Le Couturier
Clienții conceptului sunt femei și bărbați, interesați de brandul personal, de aspectul hainelor și 
de calitatea acestora. 

Criterii: 

• locuitori ai Bucureștiului;

• vârste cuprinse între 22- 58 de ani;

• venituri medii și mari;

• pasionați de clothing, fashion, personal branding.



Clienții Le Couturier
Femeia din targetul atelierului este femeia interesată de modă, cu vârstă cuprinsă 22 și 58 de ani, cu
venituri medii. Aceasta investește în hainele pe care le achiziționează și care îi exprimă personalitatea,
motiv pentru care apelează la servicii de retuș atunci când este cazul, pentru a lungi viața hainelor de care
s-a atașat.

În același timp, clienta atelierului este femeia care își dorește piese vestimentare unice, la preturi
accesibile, dar nu este dispusă să plătească pentru brand, ci pentru un croi profesionist, care îi avantajează
silueta și corespunde așteptărilor ei.

Bărbații din targetul atelierului sunt bărbați responsabili, care acordă o deosebită atenție detaliilor hainelor
și preferă să meargă în persoană la croitor pentru a ajusta anumite ținute sau pentru a-și croi la comandă
un costum sau o anumită piesă vestimentară unicat.

Aceștia au vârste cuprinse între 25 și 58 de ani, și sunt preocupați de felul în care se îmbracă, doresc să
aibă haine potrivite siluetei lor și își doresc ținute unice, pe care să le personalizeze după bunul plac.





Au scris despre Le Couturier 
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Contact: 
office@lecouturier.ro

Telefon: 031.434.28.31 

www.lecouturier.ro

Calea Floreasca, Nr. 49 A 
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