
 

 

Компания Димитров (www.desizomonni.com) е специализирана в производството на 

висококачествени мъжки сака, панталони, костюми и палта. 

През 1991 г. Магдален Димитров създава бранда МОННИ МСД в отговор на търсенето на мъжки 

и дамски облекла с нова модерна визия, съответстващи на световните модни тенденции. Девет 

години по-късно компания Димитров закрива този бранд поради изчерпване на своята 

потребност и през 2008 г. създава марката DESIZO Monni. Брандът е иновативен, съвременен и 

се отличава с изключително качество на материалите и изработката. Появява се като естествено 

следствие от интензивното развитие на фирмата, модерното производство и оборудването с най-

новите технологични постижения в областта на шивашкото производство. Спазването на най-

високи стандарти и непрекъснатото усъвършенстване, печелят на компанията световна 

известност и тя започва да произвежда колекциите на марки като Valentino, CK, Hugo Boss, 

Zegna, Giorgio Armani, Carl Gross и други. 

Брандът Desizo Monni облича мъжа с въображение и неповторима елегантност и се реализира 

в една производствена линия заедно с част от тези марки по една и съща най-висока италианска 

технология. Водещ продукт на марката е именно италианският костюм, създаден от 

висококачествени платове и ръчна обработка, подобрени и развити от различни поколения 

италиански специалисти, работили във фирма Димитров. 

През 2010 г. е създаден и брандът MONNI, насочен към по-широка аудитория от почитатели на 

мъжката мода, с по-ежедневни предложения и носител на свеж младежки дух. От 2008 г. до 2014 

г. брандовете DESIZO Monni и MONNI се развиват основно в България в столицата София, 

където компанията има 5 магазина. 

Компанията предлага и услуга „Ушиване по мярка“ за всеки, който никога не прави компромис 

относно личния си начин на обличане и винаги трябва да изглежда стилно независимо дали 

работи в офиса или се забавлява с приятели в свободното си време като дава възможност на 

всеки сам да избере и подчертае своя индивидуален стил. Идеален начин да създадете свой 

собствен костюм или се вдъхновете от нашите колекции. Нашият екип от професионалисти 

винаги са готови да помогнат при създаването или избирането на мъжки костюм, сако, панталон 

или риза. Клиентът може да избира от най-добрите висококачествени италиански платове от от 

естествени суровини – вълна, памук, кашмир и коприна. 

В случай, че решите да се възползвате от възможността да закупите висококачествена мъжка 

мода с брандове DESIZO Monni и MONNI, можете да се възползвате от 20% отстъпка от цените 

на цялата серия облекла (без тези, които са в промоция).  

Контакт: Магазин на ул. Солунска 19 в гр. София, Крас Вътев – търговски мениджър (моб. 

тел. 0884 395 669) като се представите като член на БАСЕЛ. В случай на необходимост, на Ваше 

разположение за съдействие е и изпълнителния директор на БАСЕЛ Орлин Димитров (моб. тел. 

0896 778 070). 


