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Zecile de umerașe cu 
rochii agățate pe stende-
rele din atelierul Mariei 
Lucia Hohan descriu limi-

tele unui Triunghi al Bermudelor în 
miniatură� Nu numai pentru că după 
fiecare colț mai răsare câte un mane-
chin înveșmântat într-o rochie vapo-
roasă, câte o curea lucrată de mână 
sau câte un bolero din mătase și pene, 
astfel încât ajungi să te simți teleportat 
într-un budoar de lux al unei doamne 
de viță nobilă din perioada interbelică� 
Ci mai ales pentru că stăpâna locului, 
care mută voinicește umerașele dintr-o 
parte într-alta a încăperii și mângâie 
pedant cutele de mătase ale rochiilor, 
poate să dea peste cap „radarul” orică-
rui vizitator care-i calcă pragul pentru 
prima oară� 

Maria vorbește încet, cu calm, și 
afișează, cel puțin la început, o timidi-
tate care te face s-o plasezi automat în 
categoria persoanelor rezervate, care 
preferă să păstreze distanța� Când ți-e 
lumea mai dragă, îți strecoară, însă, 
o remarcă atât de subtilă sau un mic 
comentariu atât de amuzant în ironia 
lui, încât instrumentele de „navigație” 
prin discuția voastră se blochează preț 
de o secundă� După care, privindu-i 
zâmbetul, nu poți decât să izbucnești 
în râs și să dai „restart” opiniei inițiale 
despre tânăra creatoare de modă� Asta 
pentru că tocmai ai fost martorul unei 
mostre de umor subtil, rostit cu cea mai 
mare seriozitate și cu mimica impene-
trabilă a unui jucător de pocher� 

După câteva minute de conversație, 
am înțeles că același calm și aceeași 
seninătate care nu trădează vreo urmă 
de stres reprezintă secretul prin care 
Maria Lucia Hohan și-a ținut în frâu 
busin essul în ultimii opt ani� Secretul 
care a ajutat-o să crească de la 800 
de euro investiți în două mașini de 
cusut și o croitoreasă, până la echipa 
de 25 de persoane, cele două sedii 
din centrul Capitalei și propriul său 
magazin online din prezent� Răbdarea 
i-a adus și cea mai mare împlinire 
de până acum: momentul în care 
rochiile vaporoase de pe manechine 
au ajuns să fie cumpărate de doamne 
pretențioase din toată lumea, printr-un 
simplu clic pe luisaviaroma�com, cel 
de-al doilea retailer online de lux al 
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Maria încearcă să le scutească efortul, 
învățându-le să-și ia măsurile singure 
pentru ca rochiile să poată fi executate, 
la distanță, „sur mesure”� Din această 
idee s-a născut, cam în aceeași peri-
oadă, și mlh-shop�com, boutique-ul 
său online care a trecut, într-un an și 
jumătate de la lansare, de la vânzări 
de 3�000 de euro pe lună la încasări de 
peste 10�000 de euro� „Știam că trebuie 
să las oamenii să se acomodeze cu ideea 
de magazin online”, explică Maria� 
Intuiția i-a fost corectă: în medie, un 
client de pe internet vizitează site-ul 
mlh-shop�com chiar și de 50 de ori 
înainte să facă o primă achiziție� 

Comenzile curg preponderent 
din străinătate, pentru că româncele 
preferă să vină direct la atelier� Astfel, 
Maria trimite colete în Hong Kong, 
Australia, Japonia, Singapore și tot 

motiv��� juridic� La momentul respectiv, 
italienii au schimbat regimul „extra-
comunitarilor”, printre care românii, 
bulgarii şi albanezii� Astfel, Maria s-a 
trezit în postura de a aştepta şase luni 
un nou permis de muncă� A preferat să 
renunţe şi să-şi înceapă propria afacere 
în ţară� Aşa a fost să fie� 

„Mă mai gândesc uneori ce-ar fi 
fost dacă rămâneam acolo”, recunoaște 
ea� Străinătatea i-ar fi putut oferi un 
loc fruntaș sub umbrela unui mare 
designer, însă brandul propriu este un 
premiu și mai mare� Mai ales că istoria 
mărcii sale s-a scris lin, fără hopuri 
și, cel mai important, fără credite 
la bancă� A crescut din vânzări, la 
momentul oportun� „Eram ca o plantă 
mică într-un ghiveci imens”, descrie 
ea situația modei românești la înce-
putul anilor 2000, „așa că am avut loc 
să respir, să cresc și să mă dezvolt”� 
Anul trecut, „MLH” a ajuns la o cifră de 
afaceri de aproximativ 500�000 de euro� 

Când a apărut internetul în poveste? 
„Eu îmi cumpăr toată viața online”, 
explică ea, râzând, „așa că acest pas a 
fost foarte așteptat și pregătit de mine, 
ca un om pasionat de cumpărături pe 
internet�” Operațiunea „Internetul” 
a apărut și ca un răspuns al Mariei la 
întrebările primite de la cliente din 
afara țării care-și doreau creațiile ei 
după ce admiraseră rochia de mireasă 
„by Maria Lucia Hohan” purtată de Alix 
Bancourt, una dintre cele mai influ-
ente bloggerițe din Franța� Ca și luisavi-
aroma�com, Alix a reprezentat o opor-
tunitate apărută tot la târgul de la Paris� 
S-au cunoscut, s-au împrietenit, iar 
franțuzoaica a venit la București pentru 
a-și face rochia de mireasă în atelierul 
Mariei� Fotografiile au fost postate pe 
blogul său, thecherryblossomgirl�com, 
în februarie 2010, iar Maria s-a trezit, 
peste noapte, cu 100�000 de vizitatori 
unici redirecționați de pe site-ul lui Alix 
pe site-ul său: „Îmi scriu și acum fete 
din toată lumea care i-au citit blogul 
și vor să-și facă rochia de mireasă la 
mine”� Multe sunt dispuse, ca și Alix, 
să vină la București pentru probe, dar 

lumii (după net-a-porter�com)� Din 
ianuarie, rochiile, bolerourile sau 
topurile semnate MLH se vând cot 
la cot cu Balmain, Valentino, Dolce & 
Gabbana sau Maison Martin Margiela 
iar în primele două luni de prezență pe 
luisaviaroma�com, un sfert din colecția 
Mariei fusese deja vândută� 

Întâlnirea cu reprezentanții retai-
lerului de lux a avut loc la Paris, la 
Târgul Prêt-à-Porter din septembrie 
2010� Până în luna decembrie, Maria 
le livrase deja 110 obiecte vestimen-
tare, în valoare totală de 17�000 de euro� 
O comandă consistentă, surprinzător 
de mare într-o industrie pretențioasă 
care preferă să testeze brandurile noi 
prin comenzi micuțe, de 20-30 de piese� 
„Eu particip de opt ani la târguri, iar 
constanța îi face pe ceilalți să aibă încre-
dere în faptul că ești serios și poți duce 

la capăt o comandă” explică ea�
Spre deosebire de mulți creatori 

apăruți peste noapte, pe Maria Lucia 
Hohan ai senzația că o știi dintot-
deauna� I-am admirat pentru prima 
oară hainele în concept store-ul 
„Superstar” din zona Amzei, la înce-
putul anilor 2003� Pe atunci, Maria 
era proaspăt absolventă a secției de 
design textil din cadrul Institutului 
Superior de Arte Aplicate din Paris� 
Avea 23 de ani și tocmai terminase 
și un stagiu la brandul italian Krizia� 
„A fost o experiență bună, dar mediul 
era ușor comunist”, povestește ea cu 
aceeași ironie� „Doamna designer 
venea dimineața și bătea cu rigla 
în mese să se facă liniște în atelier�” 
„Doamna designer” era nimeni alta 
decât Mariuccia Mandelli, proprietara 
brandului� Finalul colaborării a avut un 
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 am încredere 
în comerțul online, 

pentru că îmi cumpăr 
toată viața de pe net.

maria Lucia hohan, DeSigner
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