
Prima doamnă 
a internetului
natalie Massenet vinde rochii de 11.000 de euro bucata în câteva ore iar 
designerii se întrec să-i creeze colecţii speciale. ea a dus moda de lux acolo 
unde nimeni nu îndrăznea: pe internet! De Diana-Florina Cosmin
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minut, Singapore, Rusia, Spania, SUA şi 
din nou Rusia pâlpâie una după cealaltă. 
„Uite, cineva din Rusia tocmai a cumpă-
rat un plic de seară Judith Leiber, de 1.450 
de lire sterline“, îmi explică entuziasma-
tă Claire, asistenta lui Natalie Massenet. 
Cele două panouri pot crea dependență, 
mă avertizează ea, râzând: „Ți-e greu să te 
dezlipeşti de ele, vrei să vezi tot timpul ce 
se mai cumpără şi unde“. Cifrele de pe pri-
mul panou reprezintă valoarea vânzărilor 
zilnice, în timp real, pentru cele mai fai-
moase site-uri de bunuri de lux din lume: 
Net-a-Porter şi TheOutnet. 

Primul vinde cele mai noi creații ale 
primilor 300 de designeri ai lumii, iar cel 
de-al doilea este un „outlet“ virtual, în 
care se vând colecțiile lor mai vechi, redu-

se până la 80%. Până la ora patru după-
amiaza, cumpărăturile făcute de femei-
le din întreaga lume pe cele două site-uri 
se ridicau la puțin peste valoarea unui 
Ferrari. Nici nu-i de mirare că plasmele 
provoacă dependență! „Azi e vineri, o zi 
mai slabă pentru noi“, se justifică Claire, 
cu un zâmbet. Slabă? Din câte se pare, 
clienții celor două site-uri preferă să cum-
pere mai mult lunea, marțea sau miercu-
rea, pentru ca la început de weekend pro-
dusele să se afle deja în mâinile lor, amba-
late în cutiile negre cu sigla Net-a-Porter. 

Înainte de a intra în biroul cu pereți 
de sticlă al lui Natalie Massenet, Claire 
mă pune în gardă, discret: „Doamna 
Massenet nu se simte prea bine, dar n-a 
vrut să anuleze interviul“. Cu un ceai fier-
binte în față, antreprenoarea pe care presa 
occidentală a numit-o în urmă cu trei ani 
„femeia care îmbracă lumea întreagă“, se 
prezintă firesc, „Natalie“ şi îşi cere scuze 
pentru vocea puțin răguşită de la răcea-
lă. Poartă o rochie Luella, verde-sticlă, cu 
sacou negru pe deasupra, iar în picioare 
o pereche de botine negre. Nu zăresc tal-
pa de culoare roşie, emblematică pentru 
încălțămintea lui Christian Louboutin - 
cel mai în vogă pantofar al lumii - semn 
că „doamnei Net-a-Porter“ îi place să iasă 

din tipare. „Știi, România se află în topul 
primelor 20 de țări în care Net-a-Porter şi 
TheOutnet au cel mai mare succes“, îmi 
mărturiseşte  cu un zâmbet. Asta a fost, de 
fapt, ideea de la care a pornit totul: indi-
ferent dacă locuiesc în Manhattan, în 
Bucureşti sau în Singapore, femeile tre-
buie să aibă acces la modă. „Nu înseamnă 
că toată lumea trebuie să poarte haine de 
designer, dar dacă vrea, trebuie s-o poată 
face 24 de ore din 24“, explică ea. 

TEHnOLOgiA ÎnAinTE DE TOATE!.
Pentru că ideea de a „liberaliza“ moda de 
lux nu-i dădea pace, Natalie Massenet şi-a 
început afacerea în 2000, cu patru oameni, 
într-un studio din Chelsea. În prezent, 
are peste 550 de angajaţi, două depozite, 
unul în Long Island, SUA şi unul în afara 
Londrei (într-o locaţie secretă), iar birou-
rile se află în centrul comercial Whiteleys, 
din vestul capitalei britanice. „Este unul 
dintre cele mai vechi mall-uri londoneze şi 
mi-a plăcut ideea: comerţul vechi şi comer-
ţul nou, împreună“, povesteşte Natalie. 

Pe acelaşi hol unde se află plasmele 
cu numărătoarea inversă, serverele mari 
cât trei dulapuri se disting dincolo de un 
perete de sticlă. „Nu sunt foarte esteti-
ce, dar vreau ca fiecare angajat care tre-
ce pe lângă ele să-şi amintească de cel mai 
important lucru: că lucrăm cu tehnologia, 
înainte de toate“, explică ea, cât se poate de 
firesc. Din toamnă, birourile se mută într-
un centru nou şi spaţios, aflat încă în con-
strucţie. Privind furnicarul din jur şi mul-
ţimea de angajaţi care nu par să-şi găseas-
că locurile în birourile mici şi înghesui-
te, extinderea pare cea mai logică mutare: 
precum o haină rămasă prea mică după 
ce „copilul“ a crescut, clădirea este subdi-
mensionată şi „crapă“ la cusături. 

cĂSniciE FERiciTĂ. În perioada în 
care aventura antreprenorială a lui Natalie 
– născută în Los Angeles şi crescută în 
Paris - a început, mariajul între moda de 
lux şi comerţul electronic părea o... meza-
lianţă. Cine ar fi crezut că femeile din 170 
de ţări vor cumpăra rochii de peste 8.000 
de euro de pe internet, fără să le probe-
ze sau să le atingă înainte? Conştientă de 
faptul că trebuie să compenseze absenţa 
obiectului prin cât mai multă informaţie, 
Natalie a implementat un sistem extrem de 

D
ouă plasme imense, prin-
se pe un pilon metalic, stau 
înfipte, ca braţele unui copac 
hi-tech, în mijlocul sediu-
lui central al Net-a-Porter şi 

TheOutnet din vestul Londrei. Pe prima 
plasmă se succed cu repeziciune cifre şi 
imagini, ca numărătoarea de dinainte de 
lansarea unei rachete. Atât doar că valo-
rile cresc alert, de la secundă la secun-
dă. Pe cea de-a doua, care afişează o har-
tă a lumii, luminițele se aprind în diverse 
colțuri de pe mapamond. Într-un singur 

Tot „femeia care 
a îmbrăcat lumea 
întreagă“ va fi cea  
care va îmbrăca lumea 
în Chanel 
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