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KIraKat
MA MáR KöZTUDOTT, HOGy A MáRKAHűSéG KIAlAKíTáSáHOZ NEM 
EléG, HA MAGA A TERMéK TETSZETőS, jó MINőSéGű, áR-éRTéK ARáNyA 
MEGFElElő, vAGy éPPEN jól áll vISElőjéN. A TöBB TíZEZER DIvAT- éS 
élETMóDMáRKA KORáBAN EGy BRANDNEK EGySéGES, UGyANAKKOR 
RENDKívül KOMPlEx váSáRláSI élMéNyT KEll NyújTANIA AHHOZ, 
HOGy vEvőI NE PáRTOljANAK El TőlE – éS lEHETőlEG MIElőBB 
vISSZATéRjENEK. A MáRKAélMéNy, éS EZEN KERESZTül A MáRKAHűSéG 
KIAlAKíTáSáBAN A TERMéK jEllEMZőIN Kívül MéG SZáMOS 
TéNyEZő jáTSZHAT SZEREPET: AZ ElADóK MODORáTól, AlKATáTól éS 
élETKORáTól KEZDvE A HANGSZóRóKBól éRKEZő ZENE STílUSáIG 
éS HANGEREjéIG, AZ áRCIMKE BETűMéRETéTől AZ üZlET IllATáIG, 
vAGy éPPEN A CSOMAGOlóANyAGOK MINőSéGéIG. S MIvEl AZ 
ElSő BENyOMáS SHOPPINGOláS AlKAlMávAl IS NAGyON FONTOS, 
A váSáRlóI élMéNy MEGSZülETéSéBEN DöNTő SZEREPET jáTSZIK AZ 
üZlETEK KülSő éS BElSő KIAlAKíTáSA: vAGyIS A PORTálOK, KIRAKATOK 
éS A BElSőéPíTéSZET.

Szöveg text Osvárt Judit
(A szerző az InStyle magazin 
munkatársa the author is a writer 
for instyle magazine)
Fotó photography PressArchiv
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storefronts

The face of retail stores we know today developed in the 16th century, when 
the first cities emerged around the big markets. Instead of, and next to the 
temporarily leased spaces of the markets, the first permanent stores opened up, 
which still followed the designs of the traditional market booths: basically big 
bodegas, with opening fronts. The next big step in the history of shopping was 
brought on by the invention of plate glass, which allowed the customers to take 
a look at the offerings of a certain shop even outside of operating hours. In the 
evolution of retail, shop windows were followed by small stores quenched into 
roofed arcades, then by huge department stores, however until very recently 
the street views in many European big cities were still dominated by smaller, 
individually designed storefronts – this was also the case in Budapest. Our 
capital, which had its prime years at the turn of the century, was home to 
thousands of little shops – most of them located in the downtown area of today 
as well as on Király and Rákóczi streets. In the second half of the 20th century, 
malls and plazas took over the streets, changing shopping habits radically 
and completely eradicating the retail scene of certain neighbourhoods. In the 
21st century, web shops appeared, and today they pose the biggest threat to 
traditional stores. The monumental, noisy and crowded malls however are 
horrifying for many, while webshops lack the real-life experience: trying on 
clothes and holding the products. And then there is the complex brand experience 
to be found only in offline shops: the  paper. In recent years, part thanks to the 

toDAy it’s A well-known fACt, thAt 
A niCe proDuCt of gooD quAlity, 
with A proper priCe-vAlue rAtio 
isn’t enough to estAblish long 
lAsting CustoMer preferenCes. in 
tiMes, where tens of thousAnDs 
of fAshion AnD lifestyle brAnDs 
Are CoMpeting, A highly CoMplex 
shopping experienCe is requireD 
to keep CustoMers loyAl – AnD 
returning. in the CreAtion of A 
brAnD experienCe AnD through it 
brAnD loyAlty, severAl AspeCts besiDes 
the proDuCt itself plAy An iMportAnt 
role: the MAnners, Age AnD physiCAl 
AppeArAnCe of the stAff, style AnD 
voluMe of the MusiC being plAyeD, 
All the wAy to the font size on the 
priCe tAgs, the sMell of the retAil 
spACe AnD the quAlity of pACkAging 
MAteriAls. AnD As the first iMpression 
is of vitAl iMportAnCe in shopping 
too, exterior AnD interior Design of 
the store Also plAys A signifiCAnt 
role in shAping the CustoMer 
experienCe. 
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01-02, 07-08 Prada flagship store, New york
Prada flagship store, New York

03-06 Chanel Boutique, Milano
Chanel Boutique, Milano

Az üzlethelyiségek mai arca valamikor a XVI. század tájékán alakult 
ki, amikor a nagy vásárok körül felépültek az első városok. A piacokon 
ideiglenesen bérelt területek helyett és mellett ekkoriban nyíltak meg az 
első állandó kereskedések, amelyek felépítésükben még a hagyományos 
piaci standot követték: gyakorlatilag nagyméretű bódék voltak, az ele-
jüket tetszés szerint lehetett nyitni-zárni. A shoppingolás történelmében 
a következő nagy lépést a síküveg feltalálása jelentette, amely végre le-
hetővé tette, hogy az érdeklődők a nyitvatartási időn kívül is bepillantást 
nyerhessenek egy-egy bolt kínálatába. A kirakatokat a fedett árkádokban 
egymás mellé szoruló üzletecskék, majd a hatalmas department store-
ok, nagyáruházak követték a kiskereskedelem fejlődésében, ugyanakkor 
egészen a közelmúltig a sok, egyedi kis üzlet által meghatározott utcakép 
volt a jellemző a világ számos nagyvárosában – így Budapesten is. 
A századfordulón virágkorát élő fővárosunk sok ezer kis bolttal rendel-
kezett – többségükkel a mai Belváros területén, valamint a Király és 
Rákóczi utcákban. A XX. század második felében a plázák vették át az 
uralmat az utca felett, megváltoztatva vásárlási szokásainkat, és teljesen 
leradírozva egy-egy városrész kiskereskedelmét a térképről. A XXI. 
században pedig megjelentek a webshopok – manapság ezek jelentik a leg-
nagyobb veszélyt a hagyományos üzletek számára. A monumentális, zajos, 
zsúfolt plázák ugyanakkor sok ember szerint rémisztőek, a webshopokból 
pedig hiányzik a valóság élménye: a felpróbálás, kézbevétel biztonságán 
túl az offline üzletekben megtapasztalt, összetett márkaélmény: az eladó 
mosolya, a halk zene, a slankító tükör, a halkan zizzenő selyempapír. 
Az elmúlt években szerencsére, részben a slow life mozgalomnak, 
részben a gazdasági válságnak, részben a fogyasztói társadalomból való 
tömeges kiábrándulásnak és a régi típusú vásárlás iránti nosztalgiának 
köszönhetően egyre több „hagyományos” üzlet nyit meg újra, és lehel 
új életet a már-már kihalt belvárosi utcákba. Vevőcsalogató eszközeik: a 
portálok és kirakatok egyre látványosabbak, feltűnőbbek, eredetibbek és 
ötletesebbek, odabent pedig a betérőnek olykor igazi időutazásban van 
része.

A vásárlás eme új, élménnyé nemesült, XXI. századi változatával akkor 
ismerkedhetett meg a nagyközönség, amikor 2001-ben megnyílt a Prada 
Epicenter. A néhány évvel korábban üstökösként feltűnt, példa nélküli 
gyorsasággal növekvő divatmárka alapítója, Miuccia Prada korunk egyik 
leginnovatívabb építészét: Rem Koolhaast kérte fel arra, hogy vadonatúj 
belsőtér-koncepciót dolgozzon ki új, és talán legfontosabb flagship store-
ja: a New York-i számára. Koolhaas szinte teljesen félre is tette az elsőd-
leges funkciót: az értékesítést, és egy olyan összetett teret alkotott, mely 
egyszerre volt színház és múzeum, bemutatóterem és kifutó. A hatalmas 
teret egy nagy, fahullámmal „rendezte be” – ezek a lépcsőfokok segítettek 
a fel-le haladásban, de igény szerint átalakítható volt hagyományos szín-
paddá is, hogy a legkülönbözőbb előadásoknak is teret adhasson. 
A „nézőtér” fölött vízszintesen haladó, üveg liftfülkék zakatoltak, bennük 
a legfrissebb kollekció darabjaival. A legújabb modellek ezekben már 
sokkal inkább múzeumi tárgyaknak tűntek, mint egyszerű ruhadarabok-
nak – és így váltak a vágy tárgyaivá, amelyeket később, a rafináltan 
megszerkesztett tér eladásra szánt részében persze meg is lehetett 
vásárolni. A próbafülkékben akkor még technikai újdonságnak számító 
webkamerák rögzítették a látványt, majd vetítették ki néhány másodperces 
késéssel a ruhát próbáló vásárló számára – hogy hátulról is tökéletesen 
szemügyre vehesse magát. Az üzlet szokatlan kiképzésének, a számos 
technikai újdonság bevetésének egyetlen célja volt: hogy a vásárlók fejé-
ben tudatosítsa a Prada innovatív, modern, konvencióktól mentes jellegét. 
A kiváló PR-fogásnak is beillő, merész húzás persze megtette a hatását: 
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slow life movement, parts due to the economic crisis and the en-masse disillusion 
with consumerism, as well as the nostalgia towards old-fashioned shopping, 
more and more traditional stores are popping up again, breathing new life into 
almost lifeless inner city streets. Customer attracting tools include ever more 
spectacular, eye catching, and creative shopping windows, and interiors often 
giving a time traveling experience.

This new, sensation-like version of shopping was first introduced to the public 
in 2001 with the opening of the Prada Epicenter. Founder of the then recently 
launched and rapidly successful fashion brand, Miuccia Prada invited one 
of the most innovative architect of our time, Rem Koolhaas to design a brand 
new interior concept for its new, and likely most important flagship store in 
New York. Koolhaas put the primary function of sales almost entirely aside, 
and created a complex space which was a theatre and a museum, a showroom 
and a catwalk at the same time. The immense space was „furnished” with a 
huge wooden wave – that is fitted with stairs to walk on, but if needed could be
turned into a stage to host a wide variety of performances. Over the heads of 
the audience members, spacious glass cages containing the pieces of the latest 
collection were moving horizontally. In this setting, the newest models appeared 
as exhibition pieces rather than mere clothing – and thus became objects of 
desire, which of course could be purchased later on in the retail segment of the 
elaborately constructed interior structure. In the fitting rooms, back then still 
a technical novelty, webcams captured and projected the look to the customer 
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bár Koolhaas társadalomkritikáját (a közösségi 
terek: bevásárlóközpontok, várótermek, múze-
umok, repülőterek ma már mind egyformák, 
és egyetlen céljuk, hogy vásároljunk, költsünk 
bennük. Miért ne lehetne tehát egy ruhaüzlet is 
megtűzdelve kulturális utalásokkal?) kevesen 
hallották meg, a Prada nevét egyszer s minden-
korra megjegyezték. 

A márkaélmény kialakításában természetesen 
mindig is a luxusmárkák jártak az élen, és 
ebben olykor egy-egy kiemelkedően tehetséges 
alkotó is a segítségükre siet. Karl Lagerfeld, a 
Chanel művészeti vezetője például köztudot-
tan minden tervezési folyamaton rajta tartja a 
szemét, az üzletek belső kiképzésében mégis 
szabad kezet ad építészének: Peter Marinónak. 
Marino maga is különc, aki kizárólag tetőtől 
talpig bőrbe öltözve, láncokkal díszítve, már-
már szado-mazo jelmeznek beillő outfitekben 
jár – és aki ennek ellenére tökéletesen érti a 
Chanel finom, elegáns, kifinomult világát. 
Az általa tervezett butikok mind fekete-fehérek, 
minimalista stílusúak, fénylő falfelületekkel, 
süppedő szőnyegekkel, lágy fényekkel, és 
mutatós, ámde mégsem túl megbotránkoztató 
szobrokkal – akárcsak egy gigantikus, art déco 
púderesdoboz, műanyag kaméliával a tetején.

Egy másik világhírű luxusmárka, az Hermès 
üzletei a kézművesség ünnepei. A Szajna bal 
partján található, legnagyobb üzletük való-
jában egy felújított, műemlék art déco uszoda, 
melynek gigantikus belső terében kilenc méter 
magas, kőrisfa ágakból szőtt-font fészkek őrzik 
az egyes kollekciókat, intimitást és a tapintás 
érzékiségét varázsolva a mozaikkal borított 

falak közé. Az Hermès egyébként saját window 
design directorral is rendelkezik, Leila Men-
chari személyében. Az excentrikus tervezőnő 
szívesen csempész némi képzőművészetet vagy 
formatervezést legfrissebb alkotásába, vagy 
épp kísérletezik a legújabb technológiákkal. 
2009-ben, a tokiói Maison Hermès kirakatába 
például korunk egyik legünnepeltebb formater-
vezőjével, Tokujin Yoshiokával készíttetett in-
stallációt. A projekt lényege egy monitor, amin 
egy szép női arcot látunk, amint az épp ráfúj az 
előtte lebegő Hermès selyemkendőre. A kendő 
természetesen valódi, és a vetítés ritmusára 
libben fel – egyszerű, tiszta, költői, játékos 
hódolat ez a márka ikonikus terméke előtt, 
egyszersmind finom utalás a márka névadójára, 
a levegő istenére. 

Önazonos márkákkal, névjegynek is beillő 
portálokkal, a brandingben következetes és 
magazinokban publikált üzlettel szerencsére 
egyre gyakrabban találkozhatunk itthon 
is. Néhány évvel ezelőtt például a magyar 
divatmárka: a Nanushka flagship store-jától 
volt hangos a nemzetközi szaksajtó. A Fashion 
Streeten található boltban a szükségből 
kovácsoltak erényt, és drága belsőépítészeti 
kiképzés helyett puhán leomló textilekkel tették 
otthonossá az enteriőrt – ami természetesen 
tökéletes összhangban van a divatmárka által 
előszeretettel használt textilekkel, színekkel és 
stílussal, az üzletben hallható zenével, valamint 
a megszólítani kívánt korosztály ízlésvilágával. 
Az utcaszinten található üzletek áruit pazar, 
aranyozott keretben, mintegy tálcán nyújtja a 
járókelők elé a Deák Palota. Az Andrássy út 
egy-egy üzletében járva, a nemzetközi márkák 

belsőépítészeti standardjeinek köszönhetően, 
akár a világ másik végén is érezhetjük magunkat. 
A Pozsonyi úton, a Mester utcában, a budai 
Lövőház utcában újjáéledni látszik egy olyan, 
kisiparosokból, vendéglátósokból, független 
üzlettulajdonosokból álló társadalmi réteg, 
mely újra az élhető, sétálható város iránti 
reményünket éleszti újra – egy olyan városét, 
ahol hangsúlyos szerephez jut a kiskereskedelem, 
és ahol újra régi fényükben ragyoghatnak a 
kirakatok.
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with a couple of seconds delay – enabling a thorough examination of the fitting, 
also from behind. The unusual design of the store and the use of many technical 
innovations all served one purpose: to establish Prada as an innovative, modern 
and unconventional brand. This bold move, worthy of a PR stunt, of course had
its effect: although Koolhaas’ critique on society (all public spaces, shopping 
malls, museums and airports are all the same, and their only goal is for people to 
spend money in them, so why couldn’t a fashion store be enhanced with cultural 
references?) was only heard by few, the name Prada was known all over once 
and for all. 

Naturally, luxury brands have always been ahead in establishing a brand 
experience, and in this endeavour, from time to time some extraordinarily 
talented creators are lending them a hand. Art director of Chanel, Karl Lagerfeld 
for example is widely known to keep his hands on all details of the design 
process, but in the making of the interior spaces for the stores, he gives the 
architect Peter Marino a free hand. Marino himself is also an eccentric type, 
wearing nothing but leather outfits clad chains, at the edge of BDSM costumes
– but despite this, completely understands the delicate, refined world of Chanel. 
Boutiques designed by him are all black and white, in a minimalist style with soft 
lighting and decorative but not too scandalous sculptures – just like a gigantic 
art déco make-up box, with a plastic camellia on top.

Retail spaces of another world famous luxury brand Hermès, celebrate
craftsmanship. Their biggest store inside a renovated art déco swimming facility, 
at the left bank of the river Seine, is in fact an architectural monument. Inside 
its gigantic spaces, the collections are safeguarded by 9 metre high nests woven 
out of ash tree branches, bringing intimacy and a touch of sensuality into the 
confines of the mosaic covered walls. Hermès also employs their very own 
window design director, Leila Menchari. The eccentric designer loves to smuggle 
fine arts or product design into her freshest creations, or just happens to be 
experimenting with the latest technologies. In 2009 for example, she made an 
installation for Maison Hermès in Tokyo in collaboration with one of the most 
celebrated designer of our times, Tokujin Yoshioka. Main feature of the project 
was a screen showing an aesthetic female face blowing gently at a Hermés silk 

scarf hung in front of her. The scarf itself was of course real, but its movements 
were synchronized with the rhythm of the video – a simple, clean, poetic, yet 
playful tribute to the iconic product of the brand, while also conveying an elegant 
reference to the namesake of the company, the god of air. 

Fortunately self-aware brands, portals worthy of being business cards, 
stores with consequent branding and appearances in magazine can be found 
more frequently around here as well. A couple of years ago for example, the 
international press was amazed by the flagship store of the Hungarian brand 
Nanushka. With their store located on Fashion Street, they turned need into an 
advantage, and filled the interior with cosiness by hanging gently falling textiles
instead of expensive interior architecture – which of course corresponds perfectly 
with the fabrics, colours and style of the youthful fashion brand, the music in the 
store and the tastes of the young age group they were aiming at. Deák Palota 
offers its goods exquisitely to the passers-by at ground level on a golden plate. 
Thanks to the interior architecture standards of international brands, one can 
practically feel to be at the other end of the world, while walking in some stores 
of Andrássy street. On Pozsonyi street, Mester street, and Lövőház street in Buda, 
a social class of manufacturers, restaurant or independent shop owners seem to 
form a re-emerging class of society, which revives our hopes for a liveable and 
walkable city – a city where small scale retail plays a vital role, and the shopping 
windows can shine in their old glory.
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09-10 Hermès Boutique, Paris
Hermès Boutique, Paris

11-13 leïla Menchari által tervezett Hermès kirakat, Paris 
           Hermès Windows by Leïla Menchari, Paris
14-15 Hermès ház, Tokio, 

           leïla Menchari és Tokujin yoshioka installációja
           Maison Hermès, Tokio, 
           Installation by Leïla Menchari és Tokujin Yoshioka
16-17 Nanushka bolt, Fashion street, Budapest

Nanushka store, Fashion street, Budapest
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