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„Divatba hozzuk a magyart, nem csak itthon!”

egy megvalósult álom

– Amikor öt évvel ezelőtt elindultunk, nem gondoltam 
volna, hogy ilyen sikeresek lesznek a ruhák. Minden egyes 
alkalommal nagy büszkeséggel tölt el, amikor látom, hogy 
az emberek a mi darabjainkat viselik, azt azonban fontosnak 
tartom kihangsúlyozni, hogy a siker nem csak az én érde-
mem. Ez óriási csapatmunka, ahol mindenkinek nagyon 
fontos és felelősségteljes szerepe van – értékelte az elmúlt 
időszakot Jagasics V. Csonka Hedvig, utalva a sztártervező-
kön túl Baranyi Ádám és Parrag Andrea kreatív tervezőkre 
is. A különleges ruhadarabokról Hedvig mesélt az MMM 
Magazinnak.

– Miért Sugarbird? 
– A szó jelentése Cukormadár. Nagyon tetszik a neve, 

könnyű kimondani magyarul is. Szerettem volna minden-
képpen egy olyan nevet, amely képként, szimbólumként 
is alkalmazható grafikailag… ebben minden benne van.  
Cuki.

– Milyen célközönségnek készülnek a ruhák és milyen alkal-
makra?

A Sugarbird egyik célkitűzése, hogy olyan 
kollekciókat hozzon létre, amelyek akár 
nemzetközi szinten is megállják 
helyüket, ezért is lett ez a neve a 
cégünknek. Mottónk: Divatba 
hozzuk a magyart, nem csak 
itthon! Külföldön és itthon 
egyaránt piacot teremtünk, 
magyar értékeinket kiemelve 
a trendi, jó minőségű ruha-
darabok számára. Kizáró-
lag hazai gyártással, elérhető 
áron.

Mindenféle korosztály meg-
találja a számára legmegfelelőbb 
darabot. A laza kis pamutruciktól és 
a hétköznapi farmeroktól kezdve, egé-
szen az alkalmi és partiruhákig nagy válasz-
tékkal rendelkezünk.

– Mitől különlegesek a Sugarbird ruhák?
– Nagyon sokféle ruha van nálunk, hétről-hétre újabb 

és újabb fazonok. Különlegesek az alapanyagjaink, sajáto-
san kollekciózunk, és ami a legfontosabb, kizárólag Magyar-
országon gyártjuk. Egyedülálló továbbá, hogy nem csupán 
szezononként kétszer tervezünk új kollekciót, hanem folya-
matosan új és új öltözékekkel gyarapítjuk termékskálánkat.

Továbbá – hogy ne csak a ruhákról beszéljünk – a brand-
et további termékekkel, együttműködésekkel bővítettük. 
Ilyen volt például a Sugarbird for Bock, amikor ismert borász 

néhány fajta borát „öltöztet-
tük fel”. 

– Hogyan és kinek a 
fejében születik meg egy 
ötlet?

– Hárman terve-
zünk, plusz a sztárter-

vezők, de ez egy igazi 
csapatmunka. Sokszor 

van, hogy egy ruhát pont 
az egyik 

értékesítő kol-
léga apró meglátása tesz 
tökéletessé. Alapvetően trendek alapján 
dolgozunk. 

Elfogadjuk, hogy a nagyok diktálnak, de azon 
vagyunk, hogy a mi kis plusszunkat is hozzáte-
gyük. A lányok főleg stílusvezetést adnak. Nyu-
godt szívvel mondhatom, hogy csapatunk tagjai 
között a kapcsolat nem is kollegiális, hanem már 
inkább baráti. A fazonozás nagyrészt a mi dol-
gunk, de sokszor van, hogy meglátunk egy alap-
anyagot és beindul a fantáziánk.
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Pontosan öt évvel ezelőtt egy kis varrodából indult a Sugarbird 
csapat, a márka tulajdonosának, Jagasics V. Csonka Hedvignek 
a vezetésével, akik mára országos hírnévre tettek szert. Nevük 
egybeforrt a márkával, stílusukat mindenki ismeri. Az elmúlt 
években száznál is több modell mutatta be a lányok által meg-
álmodott több ezer ruhakölteményt, az extravagáns daraboktól 
egészen a jótékonysági célra készült mesepólókig.

„2012 tavasz-
nyári kollekciójába terveztünk 

egy haute couture jellegű esküvői ruhát.
 Ez egy magyaros témára épülő öltözék

 volt, amely a kifutón nagyon látványos és 
emlékezetes volt, mivel a szoknyarésze világított 
és hatalmas „dicsfénnyel” árasztotta el viselőjét. 
Ezen a jól sikerült ruhán felbuzdulva szerettünk 
volna hagyományt teremteni, és minden nagy 

bemutató végére tervezünk egy-egy 
menyasszonyi öltözéket, amely mindig 

kicsit „többet tud”, mint egy 
megszokott esküvői 

ruha.”
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– Milyen árkategóriákban és hol érhetők el a ruhák?
– Nem mondanám, hogy az olcsó árka-
tegóriába, hiszen a minőséget meg kell 

fizetni nekünk is. Sokak szerint inkább 
drága, szerintem egy erős közép 
árkategória vagyunk. Vannak már-
kaüzleteink és forgalmazó partne-
reink, illetve online felületeink is.

– Volt-e olyan ruha, amiből csak 
és kizárólag egy darab készült, vagy 

olyan, ami nagyon-nagyon különle-
ges volt és említésre méltó?
– Igen, sok ilyen van… A kedvencem 

egy magyaros menyasszonyi ruha, amely-
be világítást is tettek a tervezők, vagy egy pezsgő 

szimbolizálására készült arany menyasszonyi ruha. Nagyon 
szeretünk ilyen extra dolgokat készíteni.  

 

Elérhetőség: Sugarbird Kft. 
1064 Budapest, Podmaniczky u. 71.

www.sugarbird.hu

– Az ötletelés után milyen munkafolyama-
tok következnek? 

1. terv
Az aktuális kollekciót mindig közösen, 

csapatmunkában, egy meetinggel kezd-
jük. Sztártervezőink ötleteire, stílusára 
alapozva vázoljuk fel a kollekciót, kere-
sünk inspirációkat. Van úgy, hogy egy-egy 
kollekció tervezéséhez egy utazást is szerve-
zünk, hogy kitekintve a tervezőasztal mögül 
igazán jó kollekció születhessen meg.

2. alapanyag kiválasztása 
(ez felcserélődhet a tervezéssel is)
Az alapanyagok kiválasztásánál fontos számunk-

ra, hogy 100 százalékig beilleszkedjenek a 
nemzetközi szín- és anyagtrendekbe. 
Van, hogy egy anyagunk annyira ins-
piratív, hogy már egyszeri ránézés-
re számtalan tervünk, ötletünk, 
gondolatunk támad. Büszkék 
vagyunk, hogy nemzetközi 
designerek által is irigyelt tex-
tíliákat használhatunk.

3. szabásminta készítés, 
modellezés
Megrajzolt terveinket gyak-

ran még a modellezői részen is 

változtatjuk, csiszolgatjuk. A kész szabásmin-
tákból minden esetben mintadarabot készí-

tünk, és ezeket formáljuk addig, amíg létre 
nem jön a tökéletes és gyártható modell. 
A szabásmintát profi modellező kollé-
ga készíti.

4. mintadarab-készítés kontroll
Lepróbáljuk, véleményezzük és 

mehet a széria, alapanyagtól füg-
gően.

5. szériázás, méretek készítése
Jellemzően S–M–L méreteket 

készítünk.

6. gyártás – 
szabáskiírás, szabás, 
varrás, beérkezés

A mintadarab elké-
szülése során néha 
külön „fejezetet” 
igényel a ruhák 
kellékezése. Vevő-
ink és az általunk is 
igazán szeretett, a logónkban 
szereplő kis cukormadarunk 
már egyre többféle kiegészí-

tőn szerepel (szegecs, zippzár, 
fém-logó).
Ruhadarabjainkat saját varro-

dánk készíti. 

– Hány ember kezét dicséri egy-egy elkészült 
ruhadarab?

– Ez lehet 1, de akár 8 is. Változó, de a tervezéstől az elké-
szült áru megérkezéséig, a tervezőktől a szállítón keresztül a 
varrodában dolgozókig egészen sok „gazdája” van egy ruhá-
nak.

A fent említett folyamat (gyártás, előkészítés), mind a köz-
ponti iroda műhelyében készül.

Egy fazon akár 1–2 nap alatt is elkészülhet, ha például 
egy ismétlésről van szó, de egy új fazon teljes átfutása 2 hét.

 – Milyen időközönként jönnek elő új darabokkal?
– Hetente kétszer is. Komplett kis egységes kollekciókkal 

pedig 2–3 hetente. Előfordul, de nem gyakoriak az ismétlé-
sek, a jellemző, hogy a ruhákat limitált szériában készítjük 
el. Megpróbálunk mindig a lehető leggyorsabban reagálni a 
vásárlói igényekre, ezért pár nap leforgása alatt már a vásár-
ló kezében lehet a rég áhított ruhadarab.

Radics Márk

„Minden 
napra jut egy emlékezetes 

pillanat, például a közelmúltban
 történt, hogy Regina rock and roll 
kollekciójának filmnyomásainál a 

nyomással foglalkozó kolléga véletlenül 
a felirat negatívját nyomta a ruhára, 
és bár más lett a végeredmény, mint 

ahogyan elterveztük, egy nagyon 
sikeres ruhadarabbá 

vált.”

„Korábbi 
mesekollekciónk gyártása 

közben is adódott kreatív elmét 
igénylő plusz feladat, mégpedig, a Frakk 

a macskák réme című rajzfilmsorozat Szerénke 
cicájának filmnyomásakor a babarózsaszín cica

egyik napról a másikra valamilyen kémiai reakció 
következtében sárgává vált. Erre aztán gyorsan 
ki kellett ötlenünk valamit, hogy végül a cicák 
felvehessék eredeti rózsaszín árnyalatukat.

 A Frakkos pólók összességéről 
elmondható azonban, hogy egy 

sikeres kollekció lett.”

Bérlés ese
tén

a hirdetés

felmutatásá
val 

az első h
avi

bérleti d
íjat

elengedjük!

SZOLGÁLTATÁSAINK:
•  Kölcsönzés (igény szerint

akár kezel�személyzet biztosításával)

•  Bérbeadás (egyedi konstrukciók
az Ön igényei alapján)

•  Eladás (üzemeltetési szerz�déssel
akár 12 havi kametmentes részletre is)

•  Saját készülékének javítása

•  Hivatalos garanciális szerviz
(Samsung Develop)

•  Fénymásolás, nyomtatás háztól-házig

Másológépek, nyomtatók,
digitalizálók, tonerek

széles választékával várjuk Önt!

Tekintse meg honlapunkat, ahol további lehet�ségekr�l

tájékozódhat és regisztráljon hírlevelünkre, hogy az aktuális 

akciókról, nyereményjátékokról folyamatosan értesüljön!

www.eltech.hu

1101 Budapest, Korponai u. 1/a
Tel./fax: 06-1/260-5500
E-mail: ugyintezes@eltech.hu


