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piaţă pentru  
un singur jucător
Kristina Dragomir vinde chiar şi 7.000 de pălării pe lună, pe o piaţă pe care 
niciun alt designer nu îndrăzneşte s‑o atace. Să fie un asemenea business...  
o pălărie prea mare? De Diana-Florina Cosmin

ANTREPRENORI
POARTĂ-ŢI PĂLĂRIA!
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A lice s-a mutat din Ţara Minu-
nilor pe strada Speranţei��� la 
parter� Intrarea în atelierul 
Kristinei Dragomir se fa-

ce coborând un şir îngust de trepte - vari-
anta modernă a „găurii de iepure“ din po-
vestea lui Lewis Carroll – la capătul cărora 
dai nas în nas cu însuşi Iepurele şi Pălări- 
erul Nebun, aşezaţi tacticos la o masă aco-
perită cu ceşcuţe, farfuriuţe şi prăjiturele 
apetisante� Când vrei să întinzi mâna că-
tre brioşele cu glazură de ciocolată sau ai 
impulsul de a prinde ţigara care stă să cadă 
de pe marginea unei scrumiere��� surpriză! 

Tot ceea ce se află pe masă nu este altce-
va decât��� colecţia de pălării şi miniaturi 
(accesorii care se prind în păr) a Kristinei 
Dragomir� Iar înainte să te întrebi măcar 
dacă româncele sunt suficient de îndrăz-
neţe să poarte asemenea creaţii, designerul 
de pălării te ia prin surprindere: „Primele 
cliente care mi-au solicitat astfel de prototi-
puri au fost, surprinzător, persoane de pes-
te 35 de ani“� 

DESIGNER DIN JOACĂ. Dacă moda 
nu ţine cont de vârstă, ci doar de curajul 
de a te juca puţin din când în când, aface-
rea Kristinei demonstrează că şi businessul 
trebuie abordat uneori în joacă� Aventura 
DogWork, cum se numeşte proiectul său, 
a început în 2006, după cinci ani de adver-
tising care o obosiseră şi îi treziseră intere-
sul pentru ceva nou� Dintr-un domeniu bi-
ne definit, cu reguli şi ierarhii clare, s-a tre-
zit pe o piaţă nouă, ca într-un oraş pustiu, 
fără străzi sau semne de circulaţie, dar cu 
mulţi „exploratori“ ambiţioşi� „Nimeni nu 
ştia prea bine cum şi pe unde să o ia, aces-
ta a fost şi marele meu noroc“, îşi aminteş-
te ea de momentul în care şi-a trasat direc-
ţia� A început cu marochinărie şi accesorii 
vestimentare pentru ţinutele office (crava-
te-fantezie adaptate pentru femei, cordoa-
ne 2-în-1) vândute în primul concept-sto-
re de la vremea respectivă, Melkior-ul lui 
Alexandre Eram� 

La pălării a ajuns din întâmplare, tot 
ca o joacă, după ce, în urma unei colecţii 
de accesorii prezentate la începutul lui 
2008, a observat cum jobenele şi ceşcu-
ţele răsturnate sub formă de pălării au 
avut un succes nebun� „Ne-am gândit că 
o linie specială trebuie dezvoltată pentru 
a întâmpina această cerere“, rememorează 
Kristina momentul în care i s-a lipit, defi-
nitiv, eticheta de „designer de pălării“� Una 
de care nici că va putea să scape vreodată şi 
nici nu şi-ar dori, având în vedere că a fost 
tocmai cea care a propulsat-o în paginile 
„Vogue“ Italia şi în celebrul anuar „Who’s 
Who“� Joaca s-a transformat, între timp, 
într-un business solid� Din 2007 până în 
2009, cifra de afaceri a DogWork a crescut 
cu 67%, ajungând la 150�000 de euro pentru 
primele şase luni ale anului 2010� Profitul a 
crescut şi el, până la 50�000 de euro pentru 
aceeaşi perioadă de şase luni, asta în condi-
ţiile în care vânzările lunare se ridică, în 
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Încă din vremea antichităţii, pălăriile au 
îndeplinit atât scopuri practice cât şi sim‑
bolice (exprimarea rangului militar sau a 
statutului social). În prezent, tendinţele 
din modă au scos la suprafaţă o întrea‑
gă serie de noi materiale care până acum 
ar fi fost de neconceput ca materie pri‑
mă pentru pălării (spre exemplu, folie de 
la dopurile de şampanie Moet Chandon, 
cum foloseşte designerul Ellen Christine) 
dar şi un nou val de cereri pentru pălării 
vintage sau cu aer original. un rol impor‑
tant în resuscitarea pălăriilor ca mijloc de 
exprimare în modă l‑a avut şi Lady Gaga, 
ale cărei accesorii capilare au fost sem‑
nate, printre alţii, şi de Laurel St.Romain 
şi Christopher Garbushian (vezi foto), 
proprietarii brandului ,,I Love Factory”, 
localizat în Brooklyn, New York. Pălăriile 
acestora se vând la preţuri cuprinse între 
100 şi 500 de dolari bucata. O adevăra‑
tă ,,Mecca” a pălărierilor de peste Ocean 
devine New Yorkul (în special cartierul 
Brooklyn), unde un val de noi designeri 
de pălării ,,la comandă” îşi pregăteşte 
asaltul asupra podiumurilor de modă.

medie, la 80 de piese� Apar, însă, periodic, 
şi comenzi de serie, între 2�500 şi 7�000 
de pălării pe lună, respectiv de 20�000 de 
accesorii capilare lunar� Sursa comenzilor 
în volum mare o reprezintă multinaţio-
nalele, agenţiile de publicitate sau teatrele 
cu care colaborează Kristina� În paralel, 
designerul se implică şi în proiecte conexe 
precum campania Roua din 2009 şi asocieri 
cu Electrolux sau Chocolat (cu aceştia din 
urmă pentru o prăjitură care va fi lansată în 
curând)� Cât despre criza aflată pe buzele 
tuturor, aceasta nu a pătruns pe gaura de 
iepure, în atelier, şi nici nu s-a insinuat la 
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