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IZVLEČEK

Skozi zgodovino in vse do danes se trgovine in pojem prodaje razvijajo. Potrošniki
današnjega časa se ne nagibamo h golemu kupovanju izdelkov, ampak kupujemo »stil
življenja«. Smo pripadniki različnih skupin, kar želimo na ven tudi pokazati. Potreba po
pripadnosti je zelo močna. Kupujemo zgodbe, vizije, izdelke in se s tem vedno znova
opredeljujemo v skupine, po katerih hrepenimo. Iščemo nove načine izražanja,
oblačenja, prodaje in s tem tvorimo nenasitno potrošniško družbo.
V prvem delu diplomske naloge smo želeli z raziskovanjem zgodovine poiskati in
opisati prvotni namen nastanka kultnih blagovnic ter nekatere od njih tudi podrobneje
predstaviti. Raziskali smo njihov kronološki razvoj, ključne prelomnice, zakaj je do njih
prišlo ter le-to povezali z ugotovitvami, čemu so dobile kultni status v smislu
razstavnega in prodajnega prostora.

V drugem delu naloge pa podrobneje opisati trenutno stanje, novosti in morebitne
izboljšave. Izpostavili smo namen različnih tipov trgovin, od "pop-up", konceptualnih,
monobrand in multibrand trgovin, spletnih pa vse do vintage trgovin in jih na primerih
tudi predstavili.
V raziskovalnem delu naloge smo najbolj inovativne predstavnike modnih trgovin in
razstavnih prostorov postavili na zemljevid in jih definirali glede na prostor, v katerem
se nahajajo.
Že v uvodu smo izpostavili tezo, ki temelji na trditvi, ki jo je pred več kot pol stoletja
postavil umetnik svetovnega merila Andy Warhol : »Nekoč bodo vse trgovine postale
muzeji in vsi mizeji bodo postali trgovine«. Bila je vodilo skozi cel proces ustvarjanja
diplomskega dela.
Ključne besede: Prodaja, kronološki razvoj trgovin, modne trgovine danes, inovativni
načini razstavljanja, zemljevid
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ABSTRACT
Throughout history and up to this date, shops and the term retail are constantly
changing and evolving. As modern consumers, we are not satisfied with the mere
purchase, but we are buying »lifestyle«. We belong to different groups, and we want
to accentuate it. The need for belonging is very strong. We are buying stories, the
vision, products that are exclusive and unavailable to the general public and in turn
constantly seek affiliation with a desired group, that we so crave to be a part of. We
are perpetually on the look-out for new ways of expressing and dressing ourselves,
thus creating the insatiable and rampant consumer culture.

In the first part of my Diploma thesis I would like to, through research into history, find
and describe the primary purpose of the establishment of cult department stores and
present some of them in greater detail. I researched their chronological development,
which were the key milestones and connected that to the findings about the reasons
for gaining the “cult” status in terms of exhibition and sales space.

In the second part of the thesis I describe the current situation in more detail,
innovations and possible improvements. I pointed out the purpose of different types of
stores, from “pop-up" shops, conceptual, mono-brand and multi-brand stores to online
shopping and vintage stores and made case studies.

For the research part of my Diploma thesis I chose the most innovative representatives
of fashion stores and exhibition spaces, defined them according to place they belong
to and put them on the map.

In the introduction, I raised the argument based on the half-a-century old quote from
Andy Warhol, the world renowned artist: »Someday, all department stores will become
museums and all museums will become department stores.« That was also the guiding
principle that lead me throughout the process of creating the Diploma thesis.

Key words: Retail, chronological development, fashion stores today, innovative
exhibition ways, map
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1 UVOD

»All department stores will become museums and all museums will become
department stores.« - Andy Warhol (1).
Pri razstavljanju gre za mešanico trendov, prodaje in samega čustvenega odzivanja
strank ob vstopu v razstavne prostore, trgovine ali blagovnice. Nakupovanje oziroma
shopping je definirano kot aktivnost obiskovanja trgovin in butikov, gre za gledanje in
kupovanje stvari. Angleška beseda retail (prodaja/prodajno) izvira iz francoskega
izraza »retailler«, kar pomeni rezati oziroma izrezati, preoblikovati, prekrojiti.
Zgornjo Warholovo trditev, da bodo trgovine nekoč postale muzeji in muzeji postali
trgovine, lahko označimo za resnično. Če le pogledamo Pradin epicenter na
newyorškem Broadwayu, ki je zavzel svoje mesto v Sohu, v prostorih, ki so včasih
spadali pod muzej Guggenheim, vidimo vzporednice, ki jih lahko vlečeta trgovina in
muzej. To je ekskluzivni butik, javni prostor, galerija, mesto za »performance« in
laboratorij ob enem. Eksperimentalna tehnologija, nekonvencionalni materiali in
inovativne metode razstavljanja služijo temu, da bi bogatile in presegle tradicionalno
nakupovalno izkušnjo. Ali pa Fondazione Prada, ki sicer ni trgovina - je muzej. Vendar
je na svojem področju fenomen in najboljši primer tega, kako je modno ime svetovnega
merila preseglo svoje meje in družboslovni status. To milansko prizorišče zajema
odnos med novimi arhitekturnimi elementi in staro obnovljeno destilarno, ki je
vključevala skladiščne prostore, destilarno, silose in laboratorije. Danes pa je kampus
sestavljen iz sedmih obstoječih stavb in treh novih, v katere so postavili muzej, prostor
za razstave, multimedijsko dvorano in »torre«, stolp kjer prikazujejo svoje stalne zbirke
in kolekcije.
Vzporednice razstavljanja v trgovinah in muzejih je odlično prikazal tudi japonski
umetnik Takashi Murakami z razstavo v muzeju Brooklyn Museum of Art, kjer je v
sodelovanju s slovito blagovno znamko Louis Vuitton razstavil klasične brezčasne
modele torb, potiskane s svojimi grafikami.
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Slika 1: Razstava v Brooklyn Museum Of Art, Takashi Murakami v sodelovanju z
blagovno znamko Louis Vuitton (Lit. vir (2))

Slika 2: Pradina trgovina v New Yorku (Lit. vir 3)
Muzeji in galerije že od nekdaj služijo izražanju umetnika skozi umetnino. Ravno tako
je v svetu modnih trgovin. Moda je medij, s katerim se oblikovalec izraža, ko predstavlja
svoje izdelke. V tem primeru so komercialne narave, jih pa razstavlja v umetniškem
2

ambientu s ciljem, da bo v obiskovalcu pustil določena občutja. Nakupovanje je torej
postalo doživetje, kjer čuti igrajo pomembno vlogo.

Vodilne veleblagovnice svetovnega merila vsako sezono, ko predstavijo nove kolekcije
ali nove oblikovalce, spremenijo videz svojih prodajnih prostorov, saj želijo najbolje
predstaviti ustvarjalčevo vizijo, temo nove kolekcije, umetniško stran, navdih.
Vzpredno pa muzeji in galerije poleg stalnih razstav gostijo izmenjajoče se umetnike
in vsaki gostujoči razstavi primerno spreminjajo postavitve interierja in podobe
razstavnih prostorov. V obeh primerih gre zopet za izražanje umetnika in njegove
filozofije umetnosti.

Namen diplomskega dela je bil, na podlagi raziskave razvoja trgovin skozi zgodovino
in primerjave z modernimi inovativnimi načini razstavljanja, izdelati interaktivni
zemljevid. Slednji bo omogočil širši množici, ki bo obiskala spletni naslov, na katerem
se nahaja interaktivni zemljevid, vpogled v inovativne tipe trgovin, postavljene v
evropski prostor.

3

2 ZGODOVINSKI PREGLED MODNIH TRGOVIN
Prodaja na drobno, še posebej modne trgovine, so se v zadnjih stoletjih drastično
spremenile. Skozi zgodovino je princip trgovine izgledal tako, da so se ljudje srečevali
na krajih, kjer so svoje izdelke izmenjevali z drugimi. Kasneje pa se je izmenjava blagoza-blago razvila v neke vrste splošno trgovino. Za primer vzamimo mestne trge,
tržnice, semnje itd. Nakupovalna stičišča so bila na voljo večini prebivalstva, ponudba
pa je obsegala vse od hrane do tekstilij. V oblačilni ponudbi skozi zgodovino ne
moremo govoriti o »ready-to-wear« ponudbi. Na voljo so bili le različni materiali, ki so
jih revnejši sloji prebivalcev sami predelali v oblačila. Pri sami izdelavi je imela
funkcionalnost veliko prednost pred modo. Bogati prebivalci pa so imeli na razpolago
šivilje in krojače, ki so jim izdelovali oblačila, s katerimi so določevali pot modnim
slogom.
Od druge polovice 18. stoletja pa vse do konca 19. stoletja govorimo o času
industrijske revolucije. Z začetki v Veliki Britaniji je kmalu zajela tudi druge evropske
dežele in Ameriko. Industrijska revolucija je pomenila prehod iz ročne v strojno
proizvodnjo. To pripelje do razvoja in večanja števila tovarn, kar pa je ugodno vplivalo
tudi na razcvet tekstilne trgovine (4). Z razvojem strojev je obilica tovarniško izdelanih,
cenovno dostopnejših tekstilij pripeljala do razvoja oblačil in gospodinjskih predmetov,
ki so postajali več kot le funkcionalni. Z množično proizvodnjo so ponudniki ustvarili
privlačno, v koraku z modo in dostopno ponudbo, s katero so pozivali širšo množico in
ne več le bogatih kot nekdaj.
Proti koncu 19. stoletja so se splošni trgovini pridružile še specializirane trgovine.
Specializirane jim pravimo zato, ker so ponujale točno določene tipe izdelkov in so se
na svojem področju tudi specializirale. Primer: trgovine s čevlji, moške trgovine, itd. V
speciliziranih trgovinah je bila izbira točno določenih izdelkov tako boljša in večja. S
tem se je njihova priljubljenost večala, kar je vplivalo na to, da so trgovci še razširili
svojo ponudbo z odpiranjem novih trgovin. To je začelo oznanjati začetke verižne
organizacije. Ponudniki so s specializiranimi trgovinami želi velik uspeh, so pa s časom
ugotovili, da bi potrebam kupca dodatno ugodili, če bi različne vrste izdelkov ponujali
pod isto streho. To je privedlo do začetkov koncepta veleblagovnice. Veleblagovnice
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so ponujale na enem mestu širok in različen izbor blaga; od oblačil za celo družino,
modnih dodatkov, pa vse do čevljev in nakita.
Ob prelomu 19. z 20. stoletjem so veleblagovnice in njihovi trgovci začeli obračati
pozornost k izpolnjevanju vse večjih želja kupcev po predstavljanju modnih smernic.
Kupcem niso bila več dovolj le uporabna oblačila, ampak so stremeli k modnim kosom,
ki so bili posledično zaradi večje proizvodnje zanje tudi cenovno dostopnejši kot
nekdaj. Poudarek na modi je postal torej gonilna sila v maloprodajni dejavnosti.

Skozi 20. stoletje je celotna modna stroka cvetela. Eden od dejavnikov je bil tudi ta, da
tako kot so ljudje zapuščali mesta in jih zamenjali za podeželje, tako jim je trgovina tudi
sledila. Da potrošnikom ni bilo več treba vse do mest po nakupih, so trgovci odpirali
svoje trgovine še na podeželju. Prišlo je do, danes že tradicionalnega, verižnega
poslovanja trgovin. Tudi veleblagovnice so širile svoje veje iz mest na podeželje. Skozi
20. stoletje je bil opazen tudi porast privatnih poslovalnic kot so butiki, dizajnerske
trgovine, prodajalne cenovno nižjih izdelkov in diskontne prodajalne. V drugi polovici
stoletja, po obeh vojnah pa ne smemo zanemariti tudi omembe prodaje

preko

katalogov, ki je z novo, hitro razvijajočo se tehnologijo pripeljala vse do ponudnikov, ki
so kasneje, v drugi polovici devetdesetih, svoje izdelke začeli prodajati preko
internetnih strani (5).
Danes, na začetku 21. stoletja imajo potrošniki na razpolago ogromno različnih vrst
prodajnih mest, kjer so izpolnjene njihove potrebe po modi in trendih. Na voljo je
popolnoma nov svet prodaje (6).

2.1. PRVE BLAGOVNICE, KAKO SO SE RAZVIJALE IN ZAKAJ
Začetki veleblagovnic tičijo v rasti potrošništva od druge polovice 18. pa vse do konca
19. stoletja, ko se je z industrijsko revolucijo širilo gospodarstvo. S tem se je večal
srednji razred prebivalstva. Vse od viktorijanskega Londona pa do sovjetske Moskve
so bile ravno veleblagovnice tiste, ki so bistveno spremenile način nakupovanja in
prodaje ter oblikovale kulturo v globalnem smislu (7).

5

Slika 3: Podoba ene od prestižnih pariških blagovnic okrog leta 1900 (Lit. vir (8))
Ogromno je tekmecev, vendar naslov prve na svetu najbrž pripada veleblagovnici
Harding Howell and Company's Grand Fashionable Magazine, ki so jo leta 1796 odprli
na ulici Pall Mall v londonskem okolišu St. James (7). Ta takrat prečudovita trgovina je
bila razdeljena na štiri oddelke, ponujala pa je vse od krzna, galanterije, nakita, ur in
klubukov. Harding Howell & Co. je bila osredotočena na potrebe in želje modno
ozaveščenih žensk. Nenazadnje so bile veleblagovnice prostor, na katerem so lahko
ženske prosto brskale, nakupovale in se družile brez slabe vesti, proč od doma, brez
spremstva in svojih moških. To je bilo obdobje, ko se je v družbi začela kazati
emancipacija žensk. Večinoma je šlo za ženske srednjega razreda, ki se jim je
nasmehnila sreča in so na tak ali drugačen način postale »sveže bogate«. To so bili
časi, ko se je s hitro rastjo gospodarstva, vrtoglavim razvojem proste trgovine, novimi
izumi, cenejše delovne sile in še čim življenje v Londonu in širom Velike Britanije v
kratkem času bistveno spremenilo. Kar nekaj prvih veleblagovnic, kot sta na primer
tudi londonska Lewis in Whiteleys, so ustanovili trgovci s tekstilom in suknjarji. To so
bili seveda podjetni ljudje, ki so razumeli okuse, trende in kupno moč naraščujoče nove
generacije srednjega razreda žensk, ki so s potrošnjo v tistem času povzdignile status
veleblagovnic na najvišji nivo ne le v Veliki Britaniji, marveč tudi drugod po Evropi in
Združenih državah Amerike.
Pravo revolucijo v svetu prodaje je ustvaril zloglasni g. Harry Gordon Selfridge. Ta, v
Ameriki rojeni trgovec, ki je pustil šolo pri svojih 14ih letih, delal in želel postati partner
v čikaškem Marshall Field's-u (Marshall Field's je bila ena prvih in bolj ambicioznih
6

veleblagovnic v ZDA), kasneje pa v Londonu ustanovil veleblagovnico 20. stoletja, je
imel vse: občutek za podjetništvo, občutek za inovativnosti, glamur in nenazadnje
daleč najboljše trženjske poteze njegovega časa. Veleblagovnica Selfridge's je imela
na zunaj podobo klasične palače, znotraj pa bila razdeljena na številne oddelke
vključno z restavracijo, sobami namenjenimi branju, pisanju, počitku, sobo za prvo
pomoč itd. Skratka iz koncepta trgovine je Selfridges ustvaril kraj, kjer je njegova
klientela nakupovala, se družila, sklepala posle in preživljala prosti čas.
Prelomno je bilo obdobje med vojnama. Osamosvojitev žensk, spremenjen način
življenja in razvoj novih umetniških smeri so pozročili velike spremembe tudi v modi
(9). V 1920-ih se je proizvodnja izdelkov drastično povečala. Potrošništvo se je razširilo
v vse sloje, kar je prineslo dodatne spremembe na področje trgovine (10). Zvišalo se
je število blagovnih znamk, drobnoprodajna mreža se je razširila, trgovina se je v
mestih segmentirala, večalo se je število modernih blagovnic. Ti primeri trgovin so bili
zasnovani na modernih principih razstavljenega blaga, ki omogoča neposreden stik
med artikli in kupci (10).
Po 2. svetovni vojni je potrošnja postala stvar vsakdanjega življenja večine
prebivalstva. Bližala so se 50-ta leta. Tako kot je v oblikovanju Christian Dior, znan po
spreminjanju dotedanjih načel mode, s svojo legendarno kolekcijo »New Look« osupnil
svet, so tudi blagovnice uvedle inovativne načine razstavljanja izdelkov. Izložbe so
dobile primarni pomen v privabljanju vedno novih kupcev, prav tako prodajni prostori,
ki so s svojim videzom ustvarjali okolje visoko kakovostnega nakupovanja. Omeniti
velja uvedbo inovativnih načinov prodaje, kot sta kataložna prodaja in prodaja na dom.
Svobodnjaški duh in ustvarjalnost šestdesetih let sta bila gonilna sila za korenite
spremembe v modi in načinu predstavljanja oblačil. Predvsem med mlado generacijo
so šestdeseta leta prinesla nov, bolj sproščen način življenja. Moda se je razvila v
pisano, mladostno »mini modo«, emancipacija žensk in svobodnejše pojmovanje
spolnosti pa sta se v modi odrazila z vse bolj sproščenim načinom oblačenja (9). Sledi
socialnih vprašanj in sprememb v družbi so tudi v veleblagovnice prinesle nove
strategije prodaje, namenjene mlajšim kupcem. Zgleden primer je Selfridges, ki je v
prodajo vključil več različnih blagovnih znamk, katerih ponudbo je bilo mogoče
kombinirati na način, da je primerna za vse stile, od mladostniškega do zrelega.
Ambient v trgovinah je postal še prijaznejši in bolj odprt.
7

Slika 4: Podoba veleblagovnice šestdesetih let (Lit. vir (11))
Svobodnejši način življenja in oblačenja se je v sedemdesetih in osemdesetih letih
stopnjeval. Moda je bila polna skrajnosti. Vse do danes veleblagovnice zapolnjujejo
nakupovalne in socialne priložnosti, tako kot so si to zamislili že v 19. stoletju. Danes
zaradi velikega konkurenčnega trga večina veleblagovnic po svetu, poleg svoje
osnovne dejavnosti, opravlja še mnoge druge funkcije. V težnji, da bi pritegnile
potrošnike, svoje prostore namenjajo prirejanju posebnih dogodkov, modnih revij,
festivalnih dogodkov itd. In na ta način gradijo tesnejši odnos z že obstoječimi ter
potencialnimi kupci.

2.1.1. EVROPA
Do konca 19. stoletja so vsa glavna evropska mesta že imela svoje veleblagovnice.
Kot že omenjeno je bila prva veleblagovnica Harding Howell & Co. V Franciji, evropski
prestolnici mode, pa je leta 1860 odprla svoja vrata blagovnica Au Bon Marche´.
Ponudba je zajemala široko paleto blaga, od oblačil, obutve, klobukov in perila. Bila je
priljubljena in uspešna, saj je poleg prodajnega ustvarila prostor prijetnega počutja in
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socialnega združevanja parižanov. Slovela je po izrednem poudarku na stilu in
kakovosti.

Slika 5: Veleblagovnice okrog leta 1900; od leve proti desni: Galeries Lafayette v
Parizu, Galeria Umberto v Napoliju in Le Bon Marche´ v Parizu (Lit. vir (12))
Nekaj posebnega je bil že omenjeni londonski Selfridges. S svojim inovativnim
načinom trženja je promoviral nakupovanje kot način uživanja ne pa nujnosti in s tem
postavil merila modernim veleblagovnicam. Blago je bilo v prostoru razstavljeno tako,
da je bilo obiskovalcem dosegljivo, v blagovnici so bile restavracija, knjižnica, bralne
sobe, počivalna soba (z zatemnjenimi lučmi in udobnimi sedeži), soba za prvo pomoč;
skratka vse, kar je pripomoglo k temu, da bi bile stranke v trgovini tako dolgo, kot je le
mogoče. Gospod Selfridge je s svojimi inovativnimi idejami vselej očaral, pritegnil in
presenetil. Ob otvoritvi so sredi veleblagovnice razstavili Bleriot-ovo enokrilno letalo
(Louis Bleriot je bil prvi letalec, ki je z enokrilnim letalom preletel Rokavski preliv).
Selfridge's je bila tudi veleblagovnica, v kateri je leta 1925 potekala prva predstavitev
televizije (7).
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Slika 6: Oddelek za parfumerijo, Selfridges & Co. (Lit. vir (13))
Ne moremo mimo Liberty-ja, veličastne stavbe tudorskega stila, katere pročelje se
vleče skozi skoraj polovico ulice Great Marlborough Street. Zgrajena je bila v 20-ih letih
prejšnjega stoletja, ko je bilo v Angliji moderno oživljati stil arhitekture tudorskega
obdobja. Notranjost je bila večinoma lesena z vgrajenimi kamini v skoraj vsakem
nadstropju, kar je dajalo občutek domačnosti in topline. Ustanovitelj Arthur Liberty si je
prizadeval, da bi bila angleška moda konkurenčna pariški, zato je podjetje Liberty
sodelovalo s številnimi britanskimi oblikovalci tistega časa, najslavnejšimi protagonisti
Art noveau gibanja. Liberty je veleblagovnica, ki je vse do danes ohranila tradicijo v
svoji najboljši podobi.

Slika 7: Liberty London (Lit. vir (14))
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2.1.2. ZDA
Arnold, Constable and Company naj bi bila prva veleblagovnica v ZDA. Začetki segajo
v leto 1825, ko je ustanovitelj Aaron Arnold na ulici Pine Street v New Yorku odprl malo
trgovinico s suhim blagom. S pozitivnim poslovanjem je lastnik dosegel tak uspeh, da
je čez dobrih 25 let svojo poslovalnico preselil v petnadstropno stavbo iz belega
marmorja (znano kot Marble House) na ulici Howard in Mercer Street in odprl
veleblagovnico, ki je postala znana in zaslovela kot imperij visoko kakovostne mode.
Danes, ne dolgo od enega najtežjih »gospodarskih podnebij« pa je treba opozoriti na
nekatera podjetja, ki so, ne glede na vse gospodarske razmere, ves čas zadovoljevala
želje kupcev. Preživela so vsako preteklo recesijo, vključno z obdobjem »velike
depresije« in obema svetovnima vojnama ter kljub temu ustvarila trajnostne podobe
svojih blagovnih znamk. Prvi med njimi je Macy's, katerega začetki segajo v leto 1858,
danes pa je prepoznaven kot veriga srednje cenovnih veleblagovnic. Glavna in prva
med njimi se v vsej svoji veličini bohoti na newyorškem trgu Herald Square. Macy's je
lastnik ravno tako uspešne verige luksuznih veleblagovnic Bloomingdales, ki slovijo po
ogromni izbiri dizajnerskih blagovnih znamk in dražji ponudbi. Med zgodbe o uspehu
sodi tudi Saks Fifth Avenue. Veleblagovnico je leta 1902 ustanovil Andrew Saks in jo
pod imenom Saks&Co. vključil v newyorško smetano. Leta 1923 se je Saks&Co.
združila s podjetjem Gimbel Brothers in se preimenovala v Saks Fifth Avenue. Danes
se lahko pohvali s kar 54 poslovnimi enotami.

Slika 8: Macy-jev oglasni pano za kolekcijo pomlad/poletje 1911 (Lit. vir (15))
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3 PRODAJA DANES
V zadnjem deseletju smo priča popolnoma novim načinom razstavljanja in
predstavljanja izdelkov. Lahko rečemo, da so postrežba, inovativni načini razstavljanja,
interaktivnost, digitalna tehnologija in izjemne nakupovalne izkušnje dali prodaji
povsem drug pomen. Tudi meja med modo, umetnostjo, arhitekturo in prodajo je
čedalje bolj zabrisana. Najboljši oblikovalci in velike oblikovalske blagovne hiše
sodelujejo z arhitekti izjemnih talentov in mednarodnega ugleda ter skupaj
preoblikujejo svet modne arhitekture. Moda, oblikovanje in arhitektura so na neki točki
trčili skupaj in se združli v neke vrste sodobno podobo trgovine. Sodobni boutique ali
sodobna trgovina predstavljata pojem nekega dizajniranega sveta luksuznega načina
nakupovanja, ki oblikovalcem omogoča, da predstavijo svoje ekskluzivne kolekcije,
kupcem pa ponuja možnost, da so njihove fantazije in želje izpolnjene in izražene brez
vsakih meja (16).
Moda nikakor ni omejena le na oblačila in nosljive modne dodatke. Tudi pohištvo in
notranja oprema prostorov igrata pomembno vlogo v tem modno-prodajnem imperiju.
Včasih je treba le prelistati kakšno revijo kot npr. Women's Wear Daily ali pa kakšno
potrošniško usmerjeno periodično publikacijo kot je Elle Decor, kjer je moč opaziti
številne modne oblikovalce, ki so svoje talente razširili še v oblikovanje linij pohištva,
izdelkov za dom, kozmetiko in dišave. Versace, Ralph Lauren in Liz Claiborne so le
nekatera od imen modne industrije, ki so svojo ponudbo oblikovanja oblačil razširili še
na druga področja (6).
Prodaja luksuznih in unikatnih oblačil se dopolnjuje že več sto let. Je pa res, da se je
od 2. svetovne vojne, ko je zrasla zahodna ekonomija, glas o malih, a posebnih
blagovnih znamkah, razširil po svetu. V poznih 90-ih pa se je »čaščenje« modnih
oblikovalcev in blagovnih znamk razvilo v neke vrste globalni fenomen. Tako so v prvih
letih 21. stoletja blagovne znamke, ki so bile na samem vrhu, začele tekmovati v
prodaji

z ustvarjanjem čim boljšega in inovativnejšega načina razstavljanja in

predstavljanja svoje znamke.
Meja med samo prodajo, umetnostjo in arhitekturo je postajala čedalje bolj zamegljena,
ko je naraščajoče število arhitektov in umetnikov izjemnega talenta ter mednarodnega
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ugleda začelo sodelovati z modnimi oblikovalci. Tako so začeli spreminjati podobo
sveta mode in modne arhitekture.
Vsak modni oblikovalec, vsaka modna hiša ima svoj stil. In to je tisto, kar skušajo
arhitekti interpretirati skozi dizajniranje njihovih butikov. Konec koncev oba, modni
oblikovalec in arhitekt govorita isti jezik. Oba svoje kreacije izražata skozi material,
strukturo, konstrukcijo, model, končne detajle, vzorce in dekoracijo (16).

3.1. TIPI TRGOVIN
V svetu mode in prodaje je vedno bolj opazen občutek, da blagovne znamke stremijo
k umikanju od pravil in podobnosti trgovin. Želja po ustvarjanju individualne izkušnje
nakupovanja je glavni trend v svetu prodaje. Vzporedno z vzponom verižnega principa
trgovin raste tudi nova generacija trgovin, ki vedno znova presenečajo z novimi načini
oblikovanja prostorov, razstavljanjem artiklov, inovativnimi koncepti in izbiro blagovnih
znamk. Takemu trendu sledijo vse, od predstavnic iznajdljivosti in nizkih proračunov
pa do glamuroznih večnadstropnih blagovnic. Trgovine danes vlagajo ogromno
energije v oblikovanje zunanjih in notranjih podob in vse to zato, da bi izstopale v
prenatrpanih nakupovalnih ulicah (17).

3.1.1. VELEBLAGOVNICE
Veleblagovnice vse do danes držijo svojo tradicionalno podobo, vendar se v koraku s
časom kažejo v modernih preoblekah. Vodilne med njimi še vedno zasedajo svoja
mesta v modnih prestolnicah Parizu, Milanu in Londonu.
Za pariško veleblagovnico Galeries Lafayette lahko trdimo, da simbolizira francoski
način življenja. Ponuja vrhunsko modo, obiskovalcu pa nudi edinstveno nakupovalno
izkušnjo. S svojim teatralnim videzom in štirimi prodajnimi nadstropji, ki se zaključijo z
veličastno kupolo, velja za eno največjih veleblagovnic na svetu. V ponudbo vključuje
tekstil, obutev in dodatke več kot 350 blagovnih znamk mednarodnega slovesa.
Kolekcije so v zadnjem trendu, saj pri Lafayette želijo, da je njihova ponudba odraz
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sodobnega in izvirnega pogleda na današnjo modo. Na oddelku z notranjo opremo, ki
se imenuje »Lafayette Maison«, blagovnica predstavlja tudi svojo idejo o modi v
interierju.

Slika 9: Galeries Lafayette (Lit. vir (18))
Italijanska predstavnica je blagovnica LaRinascente. V Italiji predstavlja preteklost,
sedanjost in prihodnost pojma elegantne veleblagovnice. V svojih 150-ih letih
delovanja je uživala trenutke velikih uspehov, slavila uspehe svoje blagovne znamke,
predvsem pa je vedno znala prebrati znamenja časa in izbrati ter spremeniti smer v
pravilnih ternutkih. LaRinascente predstavlja v Italiji pojem stabilnosti, tradicije in kar
je najpomembnejše, predstavlja destinacijo visoko kakovostnih nakupov.
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Slika 10: Veleblagovnica LaRinascente (Lit. vir (19))

3.1.2. KONCEPTUALNE TRGOVINE
Trgovine s konceptom so trgovine, ki presegajo zgolj golo prodajo izdelkov. Vodilna
točka je ustvarjanje prijetnega okolja v kombinaciji z odlično ponudbo. Namen tega tipa
trgovin je ustvariti nakupovalno izkušnjo bolj osebno. Izdelki v konceptualnih trgovinah
so lahko popolnoma različne narave, vendar vedno sovpadajo s temo, konceptom, ki
ga trgovina predstavlja. Strankam torej ponujajo možnost, da na enem mestu kupijo
oblačila, kozmetiko, pohištvo, knjige itd., skozi celotno ponudbo pa je čutiti neko rdečo
nit.
Raje kot preprosto ponujati široko izbiro raznolikih izdelkov, se v konceptualnih
trgovinah osredotočajo na izdelke, ki nagovarjajo točno določen segment končnih
kupcev. Za trgovine s konceptom je značilno, da imajo točno vizijo za tisto vrsto
potrošnikov, katere nagovarjajo (npr: visoka moda, urbana moda, itd.). Če trgovina
nagovarja potrošnike visoke mode, lahko ponudi oblačila in obutev priznanih
oblikovalcev, v ponudbo pa vključi še kozmetiko, pohištvo, elektronske naprave ... prav
tako priznanih blagovnih znamk. Značilna primera takšnega tipa trgovin sta pariški
Merci in milanski 10 Corso Como.
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Merci velja za eno najbolj trendovskih trgovin v Parizu. Postavljena v prostore stare
papirniške tovarne daje eklektičen, urbano surov videz. Prodajne prostore pa
zapolnjuje skrbno izbrana ponudba notranje opreme, modnih kolekcij, gospodinjskih
izdelkov, parfumerije, cvetličarne in še kaj. Poseben čar trgovini dodata kavarna polna
knjig in dvorišče s prodajalno rož, skozi katerega obiskovalec nadaljuje pot v glavne
prostore.

Slika11: Merci (Lit. vir (20))
10 Corso Como je kolaž različnih sestavin od mode do oblikovanja, glasbe, umetnosti,
fotografije, hkrati pa služi kot prostor za posebne dogodke, projekte in dejavnosti. Kot
je značilno za konceptualne trgovine v sožitju združuje filozofijo nakupovanja z
življenjskim slogom. Poleg prodajnega prostora 10 Corso Como vključuje tudi
umetnostno galerijo in knjigarno, ki ponuja najnovejše publikacije s področja umetnosti,
arhitekture, literature, oblikovanja, grafike, mode, fotografije in glasbe.

Slika 12: 10 Corso Como (Lit. vir (21))
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3.1.3. MONO-BRAND TRGOVINE
»Po obdobju minimalizma v devetdesetih se je na začetku novega tisočletja kot
posledica naraščanja prodaje oblačil pojavil nov tip trgovine, ki izhaja iz tradicionalne
veleblagovnice, vendar v njej ponujajo izdelke ene same blagovne znamke. Paleta
ponudbe je lahko zelo široka: od oblačil, modnih dodatkov, parfumov, nakita,...« (22)
Imenujemo jih tudi »flagship« trgovine. Mono-brand trgovine predstavljajo filozofijo
blagovne znamke prenešeno v 3D obliko, lahko tudi rečemo, da utelešajo filozofijo
blagovne znamke in hkrati služijo kot trženjske poteze (23).

Eden bolj pompoznih primerov je Armani, ki je svojo znamko Emporio Armani postavil
v ambient veleblagovnice in jo združil z novimi linijami Armani, ki v ponudbi zajemajo
vse od prodaje modnih kolekcij, cvetja in čokolade, kavarno, hotel ter vsaka zase
nagovarjajo svojo skupino ciljnih potrošnikov.

Slika 13: Emporio Armani na Via Manzoni Alessandro 31 v Milanu (Lit. vir (24))
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3.1.4. MULTI-BRAND TRGOVINE
Multibrand trgovine ponujajo priložnost, da ponudniki predstavijo širši izbor blagovnih
znamk pod enim konceptom, pod eno streho in s tem zadovoljijo potrebe različnih tipov
potrošnikov. Kot multibrand princip prodaje označimo londonski Dover Street Market.
Dover Street Market je znan predvsem po svojem drznem urejanju prostorov in
kreativnem »visual merchandisingu«. Vizualna podoba razstavljanja je najbližje
eklektični podobi »urejenega kaosa«, ponudba pa zajema najbolj avandgardne
kreacije svetovnega slovesa. Včasih je bil Dover Street le eden od londonskih
nakupovalnih koridorjev. Vse od prenove in prevzema Rei Kawakubo, oblikovalke
Comme des Garcons, pa žanje tak uspeh, da je od leta 2004 odprl svoja vrata še v
svetovnih prestolnicah, kot so Tokio, Peking in New York. Notranjost trgovine se
popolnoma spremeni vsakega pol leta. Vsako sezono Dover Street Market povabi k
sodelovanju skrbno izbrane oblikovalce, da prevetrijo in prenovijo prostore s svojimi
unikatnimi umetniškimi inštalacijami ter modne oblikovalce, da predstavijo svoje
kolekcije. Kolekcije Comme des Garcons so seveda stalnica.

Slika 14: Dover Street Market (Lit. vir (25))
V nekem intervjuju je predsednik CDG International, Adrian Joffe na vprašanje: »Kaj
dela DSM tako posebnega?«, odgovoril: »Mi le počnemo to, kar mislimo, da je dobro,
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vznemirljivo in novo. Ne poskušamo biti v koraku z drugimi, poskušamo voditi. Voditi
je tvegano, vendar se tega nismo nikdar bali. Preprosto moramo biti spredaj. To je
narava DSM-ja. Nismo podjetje, ki izdeluje petletne načrte. Stvari se preprosto zgodijo.
In kadar se, je to zelo sinergijsko in naključno.« (26)

3.1.5. POP-UP TRGOVINE
Pop-up je trend odpiranja kratkoročne prodaje oziroma prodajnih prostorov, najbolj je
razširjen v ZDA, VB in Avstraliji.
Pop-up je torej prostor oziroma neke vrste prodajno mesto. Lahko je trgovina in že
naslednji dan služi prirejanju različnih dogodkov. Je trend. Neko podjetje en dan odpre
trgovino in že naslednji dan izgine ter se zopet pojavi čez teden dni, mesec, leto ... Tak
tip trgovin, ne glede na to, da so majhne in začasne, gradijo na izpostavljenosti in
zanimanju potrošnikov. Pop-up omogoča podjetju, da ustvari edinstveno okolje in v
očeh svojih strank povzroči občutek pomembnosti tega trenutka. Tržniki jih pogosto
uporabljajo kot sezonske atrakcije.
Za podjetja so pop-upi koristni za trženje, testiranje izdelkov, lokacij ali trženjskih in
prodajnih trgovin, hkrati pa ponujajo nizke stroške za začetek poslovanja. Nekatera
podjetja jih uporabljajo kot sezonske, nekatera podpisujejo pogodbe za daljši čas, spet
drugi pa jih izkoristijo zgolj kot ustvarjalno sodelovanje. Dobri so tudi za mlade in
neuveljavljene talente, ker jim je na tak način omogočeno za nižje stroške predstaviti
se širši javnosti.

Prvo podjetje, ki je razvilo koncept pop-up trgovin je podjetje Vacant iz Los Angelesa.
Ideja je bila odpreti trgovino v točno določenem terminu, prodati zalogo izdelkov,
trgovino zapreti in jo ponovno odpreti, ko bodo na voljo novi izdelki. Morda sprva
bizarno, vendar pa se je v praksi ta način poslovanja izkazal za več kot uspešnega.
Prvič je podjetju uspelo razprodati vse izdelke le v nekaj urah. Sledilo je odpiranje tako
imenovanih pop-up trgovin na različnih lokacijah in vsakič znova so prodali zaloge v
največ nekaj dneh.
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Za tem so tudi druga, večja podjetja začela poslovati na ta način. Song Airlines,
ameriški nizkocenovni letalski prevoznik, je tako leta 2003 odprl svojo prvo pop-up
trgovino v Sohu, New Yorku. Leta 2004 je s svojimi pop-up trgovinami začel tudi
Comme De Garcons, poimenovali so jih Guerrilla trgovine. Sledila pa so jim tudi
priznana podjetja kot so Target Corporation, Gucci, Louis Vuitton, Colette in drugi.
Kalifornija ima svoj »park« takih trgovin imenovan Popuphood, najboljši evropski
primer pa je londonski Boxpark.
Boxpark je nameščen v eni najbolj trendovskih sosek Londona, Shoreditch. Shoreditch
slovi po urbanem videzu ter dobri, predvsem pa sproščeni atmosferi.

Slika 15: Boxpark London (Lit. vir (27))
Boxpark je bil eden prvih konceptov, danes pa en mnogih, kjer je bila na zapuščenem
urbanem območju realizirana ideja nečesa novega. V tem primeru je iz več kot 60-ih
praznih tovornih zabojnikov sestavljena celota, ki je na prvi videz kot manjši
nakupovalni center. Zabojniki so preurejeni in eden zraven drugega sestavljajo celoten
objekt, navznoter, vsak zase pa so zasnovani popolnoma unikatno. Zabojnike oziroma
razstavne prostore najemajo popolnoma različni ponudniki, od manjših samostojnih
oblikovalcev, ki bi se želeli prvič pokazati javnosti, do frizerjev, slaščičarjev pa vse do
že uveljavljenih blagovnih znamk, ki si morda za kratek čas želijo biti del te urbane
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zgodbe. Prostori se najemajo tudi za kratkoročne trenutne dogodke ali prireditve.
Glede na to, da je Boxpark klasičen primer pop-up koncepta vsi uporabniki prostore
najemajo za različna, vendar kratkoročna obdobja. Tako Boxpark ostaja ves čas
zanimiv za obiskovalce, uporabnikom oz. najemnikom pa kratkoročne pogodbe
najema predstavljajo manjše finančno tveganje. Poleg prostorov za razstavljanje pa
Boxpark vključuje tudi gostinski lokal, kavarno in prostor za preživljanje prostega časa.

3.1.6. VINTAGE TRGOVINE
Kaj je vintage? Vintage pogosto enačimo z izrazom retro, ki izhaja iz besede
»retrospektivno« in se nanaša na stil nekega obdobja. Če ga želimo postaviti v
časovne okvirje, lahko rečemo, da je vintage tisto blago, ki je bilo izdelano med letom
1920 in nekje 20 let pred današnjim časom. Oziroma je nekaj, kar je prestaro, da bi
bilo moderno, pa vendar ne dovolj staro, da bi bilo upoštevano kot starinsko.
Vintage trgovine ponujajo pohištvo in modo nekega preteklega obdobja. Tu najdemo
vse, od oblačil znanih blagovnih znamk do unikatno krojenih kosov, nakita in drugih
dodatkov. Rabljena oblačila so vse bolj trendovska. Nakup v vintage trgovinah lahko
smatramo zgolj kot trendno muho, če pa pogledamo globlje, s tem nakupom
pomagamo tudi pri oblikovanju odgovornejše družbe. Poleg tega, da nakup rabljenih
oblačil omogoča cenejši dostop do izdelka, pripomore tudi k varovanju naravnih
surovin in okolja. Za vse tiste, ki oblačila ali stvari prodajajo, pa omogoča prijazno in
družbeno koristno recikliranje (28).

Slika 16: Primer tipa vintage trgovine (Lit. vir (29))
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3.1.7. SPLETNE TRGOVINE
Blagovne znamke v svetu mode kraljujejo že vse od 19. stoletja, odkar so na
oblikovalce začeli gledati kot na umetnike in ne več le nadarjene krojače slavnih in
bogatih. Spreminjanje trendov danes s svojo pojavo, hote ali nehote, določajo
zvezdniki in modeli, oblikovalci pa v tej nenehno spreminjajoči se modni industriji
besno tekmujejo med seboj.
Zahvaljujoč spletnim ponudnikom je moda čedalje bolj dostopna tudi bolj premišljenim
potrošnikom. Spletne trgovine obstajajo že kar nekaj časa, z vedno hitrejšim
življenskim stilom pa v zadnjem času postajajo čedalje bolj priljubljene. Ponujajo vse
od najnovejših dizajnerskih oblačil pa do unikatnih vintage kosov. Prednosti e-prodaje
so enostavno naročanje, hitra dobava in lažje primerjanje cen izdelkov. Internet je
dostopen 24 ur na dan, kar kupcu omogoča ne le, da lahko kadarkoli preverja izdelke
in informacije o izdelkih, lahko tudi kadarkoli opravi nakup. Preko interneta lahko kupec
pridobi marsikatero informacijo o izdelkih, ki ga zanimajo in na ta način prihrani
ogromno časa. Med najbolj prepoznane spletne trgovine sodita podjetji eBay in
Amazon, v svetu mode pa je na prvem mestu portal Net-A-Porter, sledijo mu Asos,
Stylebop, Les Nouvelles in drugi.

Slika 17: Net-A-Porter, najprepoznavnejša modna spletna trgovina (Lit. vir (30))
Tudi s strani ponudnikov ima ta način prodaje kar nekaj prednosti. Predvsem so to nižji
stroški obratovanja. Izpostavimo lahko stroške prodajnega prostora in stroške delovne
sile, ki je v klasičnih trgovinah potrebna, v tem primeru pa ponudniku prihranjena (31).
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3.1.8. INTERAKTIVNE TRGOVINE

Interaktivno v kontekstu prodaje pomeni neke vrste medsebojno sodelovanje med
ponudnikom in kupcem. Predstaviki blagovnih znamk želijo ustvariti okolje, v katerem
bi se obiskovalci trgovin počutili, kot, da so del njihove zgodbe. Gre za način
komunikacije med ponudnikom in uporabnikom. Včasih je namen globlje spoznavanje
filozofije blagovne znamke med nakupovanjem. V nekaterih primerih lahko kupec celo
sodeluje pri vizualni izdelavi svojega izdelka, ponekod pa gre zgolj za animiranje
obiskovalca med samim obiskom trgovine.

Izpostavimo lahko Ralph Lauren-ovo trgovino v New Yorku, kjer so v garderobne
kabine namestili interaktivna ogledala, ki delujejo kot tablični računalniki na dotik in
kupcu pomagajo pri izbiri oblačil. Ogledalo s pomočjo RFID čipov, vgrajenih v nalepke
na oblačilih, prepozna oblačilo, ki ga je kupec prinesel v garderobo. Z dotikom ogledala
se kupcu pokaže izbira barv in velikosti tega kosa, s ponovnim dotikom pa pošlje
informacijo o izbranem izdelku do prodajalca (32).
Najnovejši primer interaktivnega načina komunikacije ponudnika s kupcem je
predstavilo podjetje Nike s svojo najnovejšo trgovino v londonskem priljubljenem trend
okolišu Shoreditch, Nike FuelStation interactive store. Prodajalna je umeščena v
prostore Boxparka, kar je že samo po sebi doživetje za nove obiskovalce, z
Microsoftovo tehnologijo pa so pri Nike-u le še dovršili učinke čustvenega odzivanja
obiskovalcev. Glede na to, da je Nike ena izmed vodilnih športnih blagovnih znamk na
svetu, je tudi poudarek teme te trgovine na gibanju. Že ob vstopu v hodnik, kamera
sledi obiskovalčevemu gibanju in ga prikaže na steni v obliki pikslov, ki spreminjajo
barvo iz zelene v rdečo. Notranjost trgovine je poleg prodajnih artiklov opremljena z
Microsoftovimi Kinect sistemom in napravami, ki služijo tako za zabavo kot za pomoč
pri nakupu. Imajo naprave, ki obiskovalca snemajo v različnem gibanju in potem na
ekranu prikazujejo njegovo silhueto v obliki tisočih pikslov, ki glede na način in
intenziteto gibanja spreminjajo barvo in garderobne prostore, kjer ogledala služijo tudi
kot prikazovalniki inspirativnih in promocijskih video posnetkov blagovne znamke (33).
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Slika 18: Nike FuelStation (Lit. vir (34))
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4 EKSPERIMENTALNI DEL
V teoretičnem delu naloge smo preučevali razvoj trgovin skozi zgodovino in jih
primerjali z modernimi, inovativnimi načini razstavljanja. Raziskava nas je pripeljala do
več kot pričakovanega števila podjetij, blagovnih znamk in oblikovalcev, ki narekujejo
trende v svetu modne prodaje. Pojavila se je ideja, da predstavnike inovativnih tipov
trgovin postavimo na zemljevid v evropski prostor. Zamislili smo si interaktivni tip
zemljevida, po katerem bi se lahko uporabnik sam pomikal in raziskoval ponudbo
modnega nakupovanja v različnih državah.

4.1. IZDELAVA INTERAKTIVNEGA ZEMLJEVIDA

4.1.1. IZRIS ZEMLJEVIDA
Zemljevid je povzet in izbran po naključni mapi Evrope. Narisan in obdelan je bil z
grafičnima računalniškima programoma Adobe Illustrator in Adobe Muse, podjetja
Adobe Systems. Adobe Illustrator je profesionalni grafični računalniški program za
risanje vektorskih grafik, Adobe Muse pa je program, ki omogoča ustvarjanje spletnih
strani brez zahtevanih kod. Na sliki 19 je prikazan zemljevid v prvi fazi izdelave.

Slika 19: Zemljevid v prvi fazi izdelave
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4.1.2. VNOS PODATKOV
Po izdelani osnovi je sledil vnos izbranih podatkov. Določile so se, iz teoretičnega dela
naloge, največkrat omenjene države. Na njihovo področje so se nato vnesli podatki
največkrat omenjenih in najbolj izpostavljenih blagovnih znamk. Podatki vsakega
vnosa zajemajo: ime in naslov prodajnega mesta ter uraden naslov spletne strani
blagovne znamke.

Na sliki 20 je prikazan osnutek interaktivnega zemljevida.

Slika 20: Osnutek prikazovalnika trgovin, prenešen v »pdf« obliko
Zemljevid kot končni izdelek se uporablja s pomočjo internetne povezave. Z vnosom
označene povezave (http://shopsineurope.businesscatalyst.com) v spletni brskalnik je
uporabniku avtomatsko omogočen dostop do vpogleda in uporabe zemljevida. S
premikanjem računalniške miške po zemljevidu se prikazujejo imena trgovin in mesta,
kjer se le-te nahajajo. Zaradi predhodnega vnosa naslova uradne spletne strani
blagovne znamke pa je uporabniku omogočen neposreden dostop do želene trgovine.
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4.1.3. DELITEV TRGOVIN PO NAMEMBNOSTI
Glede na to, da sem v teoretičnem delu opisovala tipe trgovin današnjega časa, sem
se tudi za prikaz na zemljevidu odločila, da jih razdelim in barvno označim glede na
namembnost ter s tem uporabniku omogočim lažjo preglednost.

Barvna legenda:


VELEBLAGOVNICA



KONCEPTUALNA TRGOVINA



MONO-BRAND TRGOVINA



MULTI-BRAND TRGOVINA



POP-UP TRGOVINA



VINTAGE TRGOVINA



INTERAKTIVNA TRGOVINA

Na sliki 21 je prikazan zemljevid trgovin po namembnosti.

Slika 21: Vpogled v zemljevid z barvno ločenimi tipi trgovin
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Na sliki 22 je prikazan končni videz interaktivnega zemljevida.

Slika 22: Interaktivni zemljevid, kot prikaz vodilnih prodajnih mest v evropskem
prostoru (Povezava za uporabnika: http://shopsineurope.businesscatalyst.com)

28

5 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK

»Someday, all department stores will become museums and all museums will become
department stores« - Andy Warhol (1)

Zgoraj navedena Warholova trditev, da bodo nekega dne vse blagovnice postale
muzeji in vsi muzeji blagovnice, se je po pol stoletja, do neke mere gotovo uresničila.
Muzeji in galerije že od nekdaj služijo temu, da bi v opazovalcu obudili neke občutke,
trgovine pa so ljudje včasih obiskovali zgolj zaradi nakupa želenega izdelka. Danes
trgovin ne obiskujemo več le zaradi potrebe po nakupu, ampak jih obiskujemo zaradi
občutkov, ki nam jih ponujajo.
Modna industrija deluje kot nezlomljiva inštitucija. Še posebej se to kaže od začetka
tekočega stoletja do danes, v obdobju, ko smo mislili, da bo klonila ekonomskofinančni krizi. Sicer je marsikatera blagovna znamka v tem času zmanjšala obseg
svojih kolekcij in prodajnih prostorov, vendar smo še vedno priča mnogim dih
jemajočim modnim trgovinam. Na področju prodaje oblikovalci še vedno predstavljajo
obilico inovacij pri razstavljanju artiklov, oblikovanju prostorov in uvajanju novih
konceptov.
Modne trgovine bodo vedno prisotne, ne glede na to, ali ostanejo v svoji klasični
tradicionalni podobi ali pa svojo podobo spremenijo v teatrično upodobitev umetnikovih
kolekcij. Modne trgovine bodo vedno in povsod, saj so poleg modnih revij medij, skozi
katerega oblikovalec in blagovna znamka predstavljata svoje stvaritve in filozofijo.
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