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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BUTIKU BALDININI V ŠIROKÉ ULICI ZA 
OSOBNÍ ÚČASTI PANA GIMMIHO BALDININI 
 
Celosvětově známá a proslulá italská značka Baldinini, která doslova uhranula své zákazníky díky 
špičkovému řemeslnému zpracování obuvi, otevřela butik v Široké ulici 11 v Praze 1, který prošel 
rapidním zvětšením a změnou designu.  Slavnostního otevření se zúčastnily nejen osobnosti ze světa 
šoubyznysu i byznysu, ale také pan Gimmi Baldinini a majitelka Baldinini CZ paní 
Milena Stavrić Maksimović. Baldinini – to nejsou jen špičkové boty, ale také kabelky, aktovky, pásky či 
parfémy. Představuje se vám nový butik, který změnil design na nový styl Baldinini pod taktovkou 
italských designérů Baldinini. 
 
V České republice figuruje značka již patnáct let, čili třicet sezón, a během té doby našly své spokojené 
majitele tisíce párů bot, kabelek a doplňků. Tuto značku se stoletou historií si oblíbily nejen české hvězdy, 
ale i ty celosvětové. Mezi milovníky výrobků Baldinini patří například tenista Novak Djoković či 
topmodelka Claudia Schiffer. A velmi ráda je obouvala i princezna Diana. 
 
„Jsem opravdu nadšený, neboť od otevření butiku před šesti lety je vidět velký pokrok, a jsem velmi pyšný 
na to, že u tohoto znovuotevření mohu být. Po Paříži je butik v Praze v Široké 11 dalším, který změnil 
svůj vzhled na nový design Baldinini. Já velmi děkuji paní Mileně Maksimović, majitelce butiků Baldinini v 
České republice, jelikož i díky zvětšení a rekonstrukci se butik v Široké 11 stal jednou z vlajkových lodí 
mezi butiky Baldinini ve světovém měřítku. Velice rád bych zdůraznil skutečnost, že se setkáváme 
v Praze, historickém městě s bohatou kulturou, jehož obyvatelé mají vytříbený vkus. A pro nás je velmi 
důležité, že objevili tento butik, který vždy obdivovali, a zůstávají věrni našim výrobkům a velmi rádi se 
k nám vrací. Tudíž butiku přeji opravdu věrné, a především nové zákazníky,“ uvedl Gimmi Baldinini. 
 
 

ADRESY BUTIKŮ: 
Baldinini    Baldinini   Baldinini Karlovy Vary 
Široká 11    Havířská 3   Parkhotel Pupp 
Praha 1    Praha 1   Goethova stezka 43 
         Karlovy Vary 
 
www.baldinini.cz 
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