New York - 12/11/15

SEGURADO PARA O LANÇAMENTO ATÉ DIA 11 DE DEZEMBRO, 2015
Start-up de New York revoluciona a moda masculina, luxo customizado e acessivel a todos.
New York, NY 11 de dezembro, 2015 -- Manstery lança a nova coleção de camisas que usa a tecnologia para poder
customizar o luxo feito sob medida e acessível a todos. Será disponível hoje no Kickstarter.com com camisas a
partir de 158$ cada uma.
A start up de Now York è a primeira empresa que oferece roupa de luxo e de qualidade feita sob medida com um
perfeito caimento e uma ótima capacidade de customização.
Manstery considera isso tudo como uma oportunidade de revolucionar a indústria da moda masculina
providenciando aos clientes interessados em vestuários de alta qualidade uma durável, sustentável e ética
alternativa á um preço reduzido.
“A verdadeira moda sob medida, começa pegando as precisas medidas do corpo. Cada parte cortada uma por
uma, permite o perfeito caimento e uma montagem cuidada com os melhores standards. Um cliente que procura
este tipo de produto precisa de um costureiro de primeira classe, pagar um preço especial, e esperar semanas
para obter o produto final” diz Graziano Meloni, CEO e fundador. “Criado para que todos tenham acesso a um
costureiro particular e produtos de luxo com um preço acessível e uma entrega rápida”.
Manstery usa um sistema patent pending que permite ao cliente de se medir sozinho sem a necessidade de
possuir capacidades técnica. Permite à todos obter medidas garantindo de milímetro à milímetro em segundos
sem a possibilidade de um erro virtual. Os testes incluem mais de 100 biótipos que são capazes de receber os
próprios produtos em menos de uma semana.
A empresa possui 3 décadas de experiência no setor de roupas sob medidas. Simone Olibet, diretor criativo e
costureiro experiente, segue as tradições e as técnicas que estão por traz das mais elaboradas criações sob
medida. Meloni e Olibet graças a um time de design e desenvolvimento criaram essa tecnologia no 2013, e
lançaram Manstery em Nova York 2 anos atrás.
A coleção inclui 15 camisas de design. Cada camisa é feita a mão na Italia com algodão italiano super fino e botões
australianos de madre perola. As opções preveem colarinho customizado, pulsos, botões, e varias opções.
As camisas Manstery possuem três tipos de garantia: se o caimento não for perfeito será refeito, se o colarinho e
os pulsos desgastarem entre um ano serão substituídos por novos; e por ultimo em caso de quebra dos botões os
mesmos serão substituídos.
A coleção Manstery lançara hoje no Kickstarter.com camisas a partir de $158 cada uma, sendo que o valor normal
é de $500. A primeira entrega prevista será em fevereiro de 2015.
Para informações, visite Manstery.com ou https://www.kickstarter.com/profile/manstery
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