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NÁDOR PÉTER, 
A FURLA 
MAGYARORSZÁG 
TULAJDONOSA 
MOST FELIDÉZI A 
MÚLTAT, ELMESÉLI 
A JELENT ÉS 
ELKÉPZELI A 
JÖVŐT VELÜNK.

PÉTER NÁDOR, 
THE OWNER OF 

FURLA HUNGARY 
REMEMBERS 

THE PAST, TELLS 
US ABOUT THE 
PRESENT AND 

IMAGINES THE 
FUTURE.

Ön a Furla kizárólagos forgalmazója Magyarországon. Hogyan 
vezetett az út idáig?
2004-ben fedeztük fel, a márkát, éppen Rómában voltunk a 
feleségemmel, és a születésnapját ünnepeltük. Egyszerűen beleszeretett 
a márkába. Tényleg szerelem volt első látásra. Felvettük a kapcsolatot az 
anyacéggel, mert mi szerettük volna behozni a Furlát Magyarországra. 
Nagy meglepetésünkre az anyacég rögtön pozitívan reagált, és azonnal 
elküldte hozzánk a képviselőjét, hogy elkezdődhessenek a tárgyalások. 
Akkortájt nyíltak meg a határok, ami megkönnyítette a bürokratikus 
részét a tervünknek. Nagyjából fél évvel később, 2004. december 4-én 
nyitottuk meg az első üzletet a Párisi utcában, majd 2009 szeptemberében 
új üzletünk nyílt a Fashion Streeten. Állandó kapcsolatban állunk a 
bolognai anyacéggel, nagyon jól működik a partnerség közöttünk.

A budapesti üzlet volt az első Kelet-Közép-Európában. Ez nem 
indított meg további terjeszkedést?
Kétségtelenül elindítottunk valamit, hiszen azóta Horvátországban és 
Szerbiában is van képviseletük, és az orosz piac megszerzése is utánunk 
kezdődött el. Ekkortól a Furla erős expanzióra törekedett a kelet-
közép-európai régióban, sőt akkoriban tulajdonképpen már tervezték a 
terjeszkedést, mi azonban néhány nappal-héttel, megelőztük őket. 

You are the only distributor of Furla in Hungary. How did you end 
up here?
We discovered the brand in 2004. We were in Rome with my wife, 
celebrating her birthday where she instantly fell in love with the brand. 
It was love at first sight. We connected the parent company because 
we wanted to distribute their products in Hungary. The borders were 
opened at that time which made the bureaucratic part easier. We were 
surprised by the reaction of the company that sent us its representative 
to start the negotiations. After about 6 months on 4 December 2004 we 
opened the first shop on Párisistreet and later we opened another one 
in September 2009 on Fashion Street. We are connected to the parent 
company in Bologna, we built a great partnership.

The store in Budapest was the first in Middle-Eastern Europe. Did 
this evoked expansion?
This evoked something because there are stores in Croatia and Serbia. 
The Russian market came next, right after us. From there, Furla aimed 
a strong expansion. Basically they planned to open more shops but we 
foreman them by some days or weeks.
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FURLA WOMAN 
IS ETERNAL
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What does Furla represent?
Furla always concentrates on innovation, 
quality, positive energy and looking into the 
future. On the other hand, the brand aims 
to create a fusion of modern and traditional 
design, constantly renewing everything that 
can be labeled as traditional. Furla equalizes 
the legacy of the past, innovation while it tries 
to embrace concepts as beauty, value and an 
appetite for creativity.

What can you tell us about a woman who 
shops in Furla?
Vigorous, energetic, proactive woman who 
has a unique style. She is not a fashion victim 
but searches for novelty that emphasize her 
exclusiveness. She can handle every role as a 
woman.

Furla’s bags are classic but modern pieces. 
How important is it to create timeless pieces 
season for season?
Style and uniqueness arc over trends. They are 
contents, eternal. We have to put something 
new into the designs to elevate them. A bag 
contains 80 percent eternal, classic elegance 
and 20% novelty. Cleopatra said that a woman 
has to revive every day. A Furla woman 
revives every day. But Furla has different 
lines. There is basic, for example: very clear, 
classic, it has practical elements which are 
suitable for our age. There are bags that 
follow fashion more strictly but they always 
reach back to a previous paid-off shape but its 
fabric or pattern is different.

How would you describe Fashion Street, as a 
place where Furla can be found?
The location is matchless because our 
audience cannot escape Deák square. The 
Hungarian and foreign costumers travel here. 
This is the heart of Budapest. Beautifully 
renovated buildings, demanding atmosphere 
thatis  sparkling this time of the year. This 
is one of the best locations in Budapest,we 
opened our shop here on purpose. We could 
go to Andrássystreet but it is not prepared for 
a new brand. The tenant corporation is also 
better here.
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Mit képvisel a Furla?
Mindig szem előtt tart bizonyos fogalmakat, 
ilyen az innováció, a minőség, a pozitív energia 
és a jövőbe tekintés. Ezzel egy időben a Furla 
azonban törekszik a hagyományos és a kortárs 
dizájn fúziójára, újra és újra megújítva mindazt, 
ami tradicionális. Egységbe helyezi a múlt 
örökségét és az innovációt, miközben az olyan 
idealizált fogalmakat is igyekszik megragadni, 
mint a szépség, az érték és a kreativitás utáni 
vágy.

Hogyan jellemezné a nőt, aki a Furlában 
vásárol?
Életerős, energikus, proaktív nő, akinek egyedi 
stílusa van. Nem fashion victim, de keresi az 
újdonságokat, amelyek kihangsúlyozzák az ő 
saját egyediségét. Minden szerepben helyt áll, 
mint nő.

A Furla táskák legnagyobb részben 
klasszikusak, s mindeközben modernek. 
Mennyire játszik szerepet a márka életében, 
hogy szezonról szezonra időtlen darabokat 
dobjon piacra?
A stílus, az egyediség átível a trendeken, 
állandó, örök. Ebbe kell mindig belecsempészni 
valami olyan fűszert, ami többé teszi az adott 
modellt, kollekciót. Egy táska mindig rejt 
nyolcvanszázaléknyi örök klasszikus eleganciát, 
húsz százalékban pedig valami olyat, ami teret 
ad az újításoknak. Kleopátrának tulajdonítanak 
egy mondást: egy nőnek mindennap meg 
kell újulnia. A Furla-nő mindennap megújul. 
De a Furlának is van több vonala. A basic 
táskák nagyon letisztultak, klasszikus és 
praktikus elemekkel, amelyek megfelelnek a 
kor vívmányainak. Vannak a trendeket jobban 
követő táskák, de azok is mindig visszanyúlnak 
egy már bevált formához, csak épp az anyagban 
vagy a mintában hoznak újat. 

Hogyan jellemezné a Fashion Streetet mint 
lokációt, amely helyet ad a Furla üzletének?
A lokáció páratlan, mivel – praktikusan nézve 
– az a közönség, amelyet mi szeretnénk az 
üzletünkbe vonzani, a Deák teret mindenképp 
útba ejti. A hazaiak és a turisták is erre járnak. 
Ez a város szíve. Gyönyörűen felújított 
épületek, igényes környezet, amely most, 
karácsony közeledtével fényárban úszik. 
Budapesten az egyik legjobb lokációnak 
gondolom, nem hiába választottuk ezt a 
helyszínt. Volt választási lehetőségünk, 
mehettünk volna az Andrássy útra is, de az még 
nem állt készen arra, hogy odaköltözzünk. 
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If you could choose a single 
piece that is Furla itself, which 
would it be?
I have several pieces in mind. 
Greta, Divide-It could be good 
choices but maybe Piper is the most 
iconic model. This bag combines 
everything about Furla. It is made 
for the woman who works, raises 
children, she is in a hurry but wants 
to be fashionably. Classic shape, it 
has curves but it very clean, it was 
made to live with it.

How do you see the future of 
Furla?
There will also be demands for the 
things Furla represents. A Furla 
woman is eternal. I see the future 
positively, we are optimistic. I 
think we did not reach even the 
middle of our development in 
Hungary, I’m waiting for the big 
boom. But we established the name 
of the brand. Any woman who 
likes bags knows out brand. Furla 
considers itself as a brand which 
follows traditions but considers the 
future. Big companies connected 
me after the first opening to 
distribute their brands but I only 
like working with brands in which 
I feel longevity and drive. Furla is 
like that. Permissible luxury.
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Ha ki kellene választania egyetlen 
darabot, ami ön szerint „maga a 
Furla”, melyik lenne az?
Több is eszembe jut. Volt a Greta, 
a Divide-It, de talán a Piper a 
legikonikusabb modell. Ez a táska 
ötvözi mindazt, amit a Furláról 
tudni kell. Annak a nőnek készült, 
aki dolgozik, gyereket nevel, 
siet, rohan és divatos akar lenni. 
Klasszikus forma, vannak benne 
ívek, mégis egy nagyon letisztult 
dizájn, lehet vele élni. Úgy 
tervezték, hogy a táska legyen a 
nőért, és ne a nő a táskáért.

Hogyan látja a Furla jövőjét?
Amit a Furla képvisel, arra mindig 
lesz kereslet, a Furla-nő örök. 
Pozitívan látom a márka jövőjét, 
optimisták vagyunk. Az a nő, aki 
táskában gondolkozik, biztosan 
ismeri a márkát. A Furla úgy 
azonosítja magát, mint egy, a 
múltbeli hagyományokat őrző, de 
jövőbe törő brand. Ami a Furlán 
kívüli életet illeti, az indulás óta 
más nagy cégek is felkerestek, 
hogy forgalmazzuk a márkáikat, 
én azonban csak olyan márkával 
szeretek dolgozni, amelyben érzem 
a lendületet és a hosszú távúságot. 
A Furla ilyen. Megengedhető 
luxus. 
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