
 

 

Marciano świętuje otwarcie flagowego sklepu na Placu Trzech Krzyży  

w obecności Ambasadorki marki w Polsce – Anny Czartoryskiej 

 

WARSZAWA - 20 marca 2013r.  – w miniony wieczór Marciano - linia premium światowej marki modowej 

GUESS - świętowała otwarcie swojego flagowego sklepu na Placu Trzech Krzyży 10/14, który został otwarty 

dla Klientów 20 lutego 2013 r. 

Ponad 50 gości VIP uczestniczyło w ekskluzywnym coctail party w obecności aktorki Anny Czartoryskiej 

wybranej przez Marciano na Ambasadorkę marki w Polsce.  Anna Czartoryska ze Swoją urodą, klasą, 

nieodpaartym urokiem oraz fantastycznym wyczuciem stylu jest wręcz idealnym uosobieniem marki.  

„Od dawna jestem wielką fanką marki GUESS, a szczególnie Marciano. Do tej pory kupowałam produkty  tej 

marki za granicą, dlatego jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie został otwarty pierwszy sklep Marciano w 

Warszawie.” - powiedziała Anna Czartoryska podczas wczorajszego spotkania z przedstawicielami mediów. 

W rytmach muzyki przenoszącej wprost na  światowe pokazy mody, gwiazdy takie jak Joanna Horodyńska, 

Anna Wyszkoni, Radosław Majdan, Kaja Śródka, Jaroslaw Szado, Dorota Williams czy Piotr Sałata popijając 

szampana mogły podziwiać najnowszą kolekcję Marciano wiosna/lato 2013.  

Sklep posiada w swojej ofercie bogaty wybór ubrań (zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn), jak również 

najnowsze modele butów i torebek z GUESS Footwear i GUESS Accessories. Stylizację można uzupełnić 

szykowną biżuterią, okularami oraz  zapachami marki. 

Wczoraj popołudniu, w obecności Pana Gilles’a Bariguiana (Managing Director GUESS Europe) oraz Pani 

Roberty Gandolfi (Vice President of Marciano), Pan Waldemar Madajczyk (General Manager Central Eastern 

Europe) dokonał uroczystego otwarcia biura i showroomu marki GUESS w Polsce.  Nowa siedziba marki w 

Warszawie to strategiczna lokalizacja, z której będą zarządzane regionalne biura krajów Europy Środkowo-

Wschodniej. 

 

Najnowsza kolekcja Marciano wiosna/lato 2013 jest dostępna na Placu Trzech Krzyży 10/14. 

Zdjęcia z wydarzenia są dostępne bezpłatnie na stronie: 

zdjęcia: http://www.akpa.pl/imprezy.php?id=18580&type=48413 

 

login do przeglądania: goscie 

hasło: foto2013 

Specjalne podziękowania dla: LaMode.info, Restauracji Słony, marki BMW oraz marki Voda Naturalna 

 

About Marciano 

Marciano, the first brand extension from GUESS, Inc., follows suit in true GUESS style with apparel and accessories that are on the 

edge of the fashion forefront.  This contemporary runway-inspired collection, designed for the fashion forward woman and man, is 

daringly sexy, yet has highly sophisticated style that represents pure glamour in everyday fashion. Marciano designs, markets and 

distributes full collections of women’s and men’s apparel as well as accessories. Marciano boutiques are located in North America, as 

well as international metropolitan centers throughout the globe. You can also find the Marciano collection in select flagship GUESS store 

locations, specialty stores, and online at www.marciano.com. 
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