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Descriere 
Istoric 

 
MARCOLIN Group Spa 

Descriere 
 

Marcolin Group este unul din cei mai importanți fabricanți mondiali de ochelari din 

segmentul luxury, produsele sale distingându-se constant printr-o înaltă calitate a designului, prin 

atenția acordată oricărui detaliu, prin serviciile sale pre și post vânzare, precum și printr-o rețea 

internațională ce numără 150 de distribuitori care acoperă cele mai importante piețe ale lumii.  

 

În anul 2018, Marcolin a vândut 14,6 milioane de perechi de ochelari grupate în 29 de colecții 

ce reușeau să ofere publicului mai mult de 1450 modele. Ochelarii fabricați de Marcolin Group sunt 

prezenți în peste 125 de țări, Grupul Marcolin având 11 filiale și 4 joint-ventures ce numără peste 

1950 de angajați. Dintre acestea, 750 de persoane lucrează în zona Longarone (provincia Belluno), 

unde grupul a inaugurat, în iulie 2015, o nouă unitate de producție la Fortogna, în inima districtului 

ochelarilor din nordul Italiei. După achiziționarea Viva Optique (decembrie 2013), o companie 

nord-americană ce ocupă locul al doilea în industria ochelarilor din America, grupul Marcolin și-a 

consolidat în mod semnificativ atât portofoliul de branduri, cât și reţeaua de distribuție, în special în 

Statele Unite ale Americii. 

 

Conform declarației dlui Giovanni Zoppas, directorul executiv Marcolin Group din 2015, 

vânzările erau repartizate astfel: 41% ajung pe continentul american, 39% se distribuie în zona 

EMEA (Europa, Orientul  Mijlociu și Africa), iar restul de 20% în zonele Asia-Pacific. 

 

La 1 februarie 2017, Marcolin Group a semnat un acord cu LVMH, cel mai mare grup de lux 

din lume, pentru demararea unui joint venture destinat producerii de ochelari sub licențele Céline și 

Louis Vuitton, începând cu 2018. Prin intermediul noului joint venture, Marcolin devine partenerul 

principal al grupului LVMH în segmentul ochelarilor high-end. 

 

Portofoliul actual de licențe închiriate Marcolin este constituit din 26 branduri – Atelier 

Swarovski, Bally, Candie’s, Catherine Deneuve, Covergirl, Diesel, Dsquared2, Emilio Pucci, 

Ermenegildo Zegna, Gant, Guess, Harley-Davidson, Just Cavalli, Kenneth Cole, Marciano, 

Moncler, Rampage, Roberto Cavalli, Skechers, Sportmax, Swarovski, Timberland, Tod's, Tom 

Ford, Victoria’s Secret, Victoria’s Secret PINK. Alături de acestea, grupul Marcolin are patentate 

trei licențe proprii: Marcolin, Viva și Web Eyewear. 

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Începând cu luna februarie 2003, în cadrul unei seri memorabile organizate la JW Marriott 

Grand Hotel București, Sover Optica demarează colaborarea cu Marcolin și lansează în România 

colecţiile de ochelari Roberto Cavalli și Montblanc. La 28 martie 2015, Sover Optica a lansat 

distribuția colecțiilor Swarovski Eyewear pe piața românească de profil. 

 

http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2015/07/04/news/marcolin-cresce-in-dipendenti-e-fatturato-1.11722767
http://www.mffashion.com/it/archivio/2016/02/27/marcolin-corre-nel-2015-a-21
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MARCOLIN Group Spa 
Istoric 

 
1961  

“În anii `60 contau ideile” îşi reaminteşte Giovanni Marcolin Coffen, fondatorul şi preşedintele 

grupului. Ideea sa inovativă a fost să crească atractivitatea produselor optice şi să înfrumuseţeze 

ramele de ochelari cu braţe confecţionate din metal, mai uşor de asortat la evoluţia modei în 

comparaţie cu braţele lucrate din material plastic. O idee care conţinea, încă din enunţ, atenţia 

acordată stilului personal şi tendinţelor pieţei, elemente ce au permis micului atelier artizanal din 

Domegge di Cadore să se dezvolte continuu, să se reinventeze constant şi să devină una dintre cele 

mai importante companii din industria mondială a ochelarilor. Întreaga evoluţie a companiei a 

confirmat viziunea inițială: Marcolin produce ochelari de calitate, remarcabili prin design și 

caracterul fashion. 

 

1961  

În Domegge di Cadore, se naşte “Marcolin - Fabbrica Artigiana”, o societate specializată în 

producția de brațe confecționate din aur laminat pentru ochelari. 

 

1964  
Societatea devine "Marcolin Occhiali Doublé", datorită numelui materialului utilizat la producerea 

ochelarilor. 

 

1967  
Deschiderea noului sediu din Vallesella di Cadore. 

 

1968  
Marcolin porneşte comercializarea ochelarilor săi în Statele Unite printr-o rețea de opt distribuitori. 

 

1974  

Marcolin produce 1.000 ochelari pe zi şi are 80 de angajaţi. 

 

1976 

Marcolin inaugurează o filială în Franța, urmată apoi de alte două, în Elveția și Germania. 

 

1983 

Marcolin semnează un joint venture cu distribuitorul Marchon Inc din Statele Unite, companie ce 

deține licențele Calvin Klein și CK. 

 

1984  
Datorită parteneriatului cu Marchon, Marcolin se extinde semnificativ, mărindu-şi numărul de 

angajaţi - de la 80 la 200 - şi atingând un milion de monturi produse anual. 

 

1986  
Este inaugurată filiala Marcolin din Spania. 

 

 

 

http://it.marcolin.com/il-gruppo/timeline/
http://us.marcolin.com/group/timeline/
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1988 

Sediul administrativ Marcolin se mută în Longarone (Belluno). Se deschide linia de producţie a 

ramelor de ochelari din acetat de celuloză. 

Sunt lansate alte două filiale, în Portugalia și Marea Britanie. 

 

1989 

Grupul Marcolin intră în lumea modei prin achiziția Finacom Spa, societate ce deținea drepturile de 

licența pentru brandurile Mila Schoen și Lancetti. 

 

Anii '90 

Marcolin se distinge prin designul şi calitatea produselor. Distribuţia se intensifică și amplifică 

notorietatea brandurilor sale în rândul consumatorilor finali. 

 

1991 

Președintele Giovanni Marcolin Coffen inaugurează Fundația Marcolin cu scopul de a veni în 

sprijiul comunităților locale prin activități caritabile 

 

1995 

Grupul Marcolin finalizează tratativele cu Dolce & Gabbana, primind acordul pentru proiectarea, 

producția și distribuția ochelarilor sub licențele Dolce&Gabbana Eyewear și D&G Dolce&Gabbana 

Eyewear. 

 

1997 

Grupul Marcolin agreează condiţiile unui acord de licență cu Replay pentru o durată de 5 ani. 

 

1998 

Grupul Marcolin semnează un acord cu Chloé. 

 

1999 

Marcolin intră în sistemul telematic al Bursei Italiene S.p.A, echipandu-se cu un sistem patrimonial 

ce deserveşte obiectivele creşterii capitalului. 

Achiziţionează Cébé, un brand tradițional al industriei franceze de ochelari, specializat în ochelari 

sportivi și măști pentru skiori. 

Portofoliul de branduri din categoria fashion se extinde prin achiziția drepturilor de licență pentru 

proiectarea, producția și distribuția ochelarilor semnați Roberto Cavalli eyewear. 

 

2000  
Grupul Marcolin semnează un acord de licență cu Miss Sixty. 

 

Cresc investițiile pentru consolidarea portofoliului de branduri şi întărirea prezenţei internaţionale a 

ochelarilor produși de Marcolin. 

 

2001 

Grupul Marcolin semnează acorduri de licență cu Costume National și The North Face. Grupul își 

dublează prezența pe piața nord-americană prin asimilarea Creative Optics Inc. Se naște o nouă 

filială externă: Marcolin Do Brasil.  
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Grupul Marcolin intră în segmentul ochelarilor luxury, achiziționând de la grupul elvețian 

Richemont SA licența de proiectare, producţie şi distribuţie a colecțiilor de ochelari Montblanc.  

 

2003 

Marcolin își continuă consolidarea pe piața americană, semnând noi acorduri de licență cu 

Timberland, Kenneth Cole New York, Reaction Kenneth Cole și Unlisted. 

 

2004  
Diego şi Andrea Della Valle intră în structura socială a grupului Marcolin SpA. Cei doi, derulează 

proiecte cu cei mai importanţi operatori din sectorul luxului la nivel naţional sau internaţional.  

Grupul Marcolin reînoiește acordul de licență pentru linia Roberto Cavalli Eyewear și pornește 

colaborarea cu noua linie Just Cavalli Eyewear. 

 

2005  
În aprilie 2005 este anunțată încheierea acordului de licență cu Tom Ford International, iar în 

octombrie, Marcolin a prezentat prima colecţie de ochelari Tom Ford Eyewear. Se pun bazele 

colaborării cu Ferrari pentru proiectarea, fabricația și distribuția ochelarilor Ferrari Eyewear.  

 

2006 

Acționarii Marcolin decid mărirea capitalului companiei la 30 milioane de euro. 

Sunt reînnoite licențele cu Miss Sixty Glasses (2009), Montblanc (2009), Timberland (2010), 

Kenneth Cole (2011) și Replay. 

Grupul Marcolin creează un joint venture cu Optec, societate japoneză renumită pentru producţia şi 

distribuţia colecţiilor de ochelari din gama luxury, constituind astfel filiala Marcolin Japan. 

 

2008  
Grupul încheie noi acorduri de licență cu Dsquared2, John Galliano, Tod’s și Hogan. 

Marcolin achiziționează drepturile de utilizare și devine titularul brandului Web, acesta alăturându-

se portofoliului de house branduri deținute de Marcolin. 

 

 

2009 

În luna iulie 2009, Marcolin semnează cu grupul Swarovsky un acord de licență valabil pentru cinci 

ani pentru proiectarea, producția și distribuția colecțiilor Swarovsky Eyewear. 

 

 

 

 

http://www.swarovski.com/Web_AA/en/brand
http://en.marcolin.com/brand/swarovski/
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În decembrie 2009, grupul Marcolin şi grupul Roberto Cavalli au anunţat prelungirea până la 31 

decembrie 2015 a licenței privind proiectarea, producţia şi distribuţia colecțiilor de ochelari 

Roberto Cavalli Eyewear şi Just Cavalli Eyewear 

 

 

2010  
Se inaugurează noul centru logistic și biroul de proiectare și dezvoltare produse de la Longarone 

(Belluno). Grupul Marcolin prelungește acordurile de licență cu Kenneth Cole Productions (2014) 

și cu The Timberland Company (2013). 

În luna octombrie, Marcolin semnează acordul de licenţă cu Diesel. 

 

2011 martie 
În martie 2011, grupul Marcolin si Tom Ford International anunță prelungirea până în decembrie 

2022 a licenţei de proiectare, producţie şi distribuţie a colecţiilor de ochelari Tom Ford Eyewear. 

 

La 22 martie 2011, grupul Marcolin anunță atingerea celor mai bune rezultate din întreaga istorie a 

grupului. Spre exemplu, producția facturată la 31 decembrie 2010 este de 128,6 milioane de euro, 

ceea ce reprezintă o creştere cu 14,2% în raport cu anul 2009. În anul 2010, Marcolin a vândut 5,5 

milioane de ochelari distribuiți în mai mult de 600 modele.  

 

2011 octombrie 

Grupul Marcolin și grupul elvețian Richemont SA anunță reînnoirea acordului de licență 

Montblanc, care va dura până la 31 decembrie 2016. 

 

2012  
Grupul Marcolin este cotat la bursa din Milano. Consiliul de Administraţie îl numește pe Giovanni 

Zoppas drept Chief Executive Officer şi director general al grupului Marcolin.  

 

PAI Partners a finalizat achiziţia unui pachet majoritar de acţiuni ale producătorului de ochelari, 

devenind principalul acţionar al grupului Marcolin. PAI Partners este cel mai mare investitor de 

capital privat specializat pe investițiile în societăți necotate la bursă sau achiziționarea de 

întreprinderi mijlocii și mari, care își au sediul sau sunt gestionate în Europa și care își desfășoară 

activitatea în diferite sectoare economice. Având sediul în Franța, PAI Partners sunt unii dintre cei 

mai vechi și mai experimentați investitori din Europa, originile lor legându-se de acțiunile Paribas, 

societate de investiții ce datează din 1872. 

 

Grupul Marcolin şi Balenciaga au anunțat că au ajuns la un acord preliminar pentru semnarea unui 

contract de licenţă pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă cinci ani. 

http://www.robertocavalli.com/ro_en/heritage/cat/year_1970/
http://www.tomford.com/on/demandware.store/Sites-tomford-Site/default/Page-AboutTomFord
http://en.marcolin.com/brand/roberto-cavalli/
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Se reînnoiește acordul de licență cu Dsquared2 și se finalizează tratativele pentru achiziția 

temporară a dreptului de producție, proiectare și distribuție pentru ochelarii 55DSL, o extensie a 

brandului Diesel. 

 

2013 
Grupul Marcolin are 12 subsidiare răspândite în toată lumea (nouă în Europa, două în America și 

una în Asia), produsele sale fiind prezente în peste 100 de țări. Portofoliul de licențe închiriate este 

constituit din 17 branduri (55DSL, Balenciaga, CoverGirl Eyewear, Diesel, Dsquared2, Hogan, 

John Galliano, Just Cavalli, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, Miss Sixty, 

Montblanc, Roberto Cavalli, Swarovski, Timberland, Tod’s  și Tom Ford), grupul având și două 

licențe proprii (Marcolin si Web). 

 

2013 martie 29 

Pagina web a grupului Marcolin are un nou look, fiind actualizată și integrată cu pagina de 

Facebook. 

 

2013 octombrie 23 

În seara zilei de 23 octombrie 2013, s-a stins din viață dl Giovanni Marcolin Coffen, fondatorul 

grupului Marcolin. În vârstă de 82 de ani, dl Marcolin este considerat drept unul dintre 

reprezentanții de seamă ai regiunii Veneto, un antreprenor ce a contribuit semnificativ la 

dezvoltarea economică și socială a regiunii Cadore. 

 

2013 decembrie 4 

În decembrie 2013, Marcolin a finalizat achiziționarea Viva Optique, o companie nord-americană 

ce ocupă locul al doilea în industria ochelarilor din Statele Unite și a noua poziție în clasamentul 

mondial.  

 

Prin intermediul acestei fuziuni, grupul Marcolin îşi consolidează în mod semnificativ atât 

portofoliul de branduri, cât și reţeaua de distribuție, în special în Statele Unite ale Americii. 

 

VIVA International este a doua companie din industria americană de ochelari, înregistrând 8,5 

milioane de articole livrate în 2012, vânzări de 190 milioane dolari și o rețea formată din peste 160 

de agenți pe piața americană. Portofoliul de branduri sub licență include Guess, Guess by Marciano, 

Gnat, Harley-Davidson®,, precum și alte branduri dedicate în mod special pieței din SUA. 

2014 februarie 13 

În februarie 2014, Marcolin Group a semnat cu Ermenegildo Zegna Group un acord de licență 

pentru proiectarea, producția și distribuția la nivel mondial a colecțiilor Ermenegildo Zegna 

Eyewear şi Agnona Eyewear. 

 

Prin acest nou acord de licenţă, Marcolin Group îşi consolidează poziția în sectorul ochelarilor din 

segmentul luxury şi oferă lumii încă un exemplu al excelenței Made in Italy. Standardele Marcolin, 

unanim recunoscute pentru înalta calitate a manufacturii și performanţele stilistice, se combină 

perfect cu stilul exclusivist și faima internațională a brandurilor dn portofoliul Zegna Group. 

Ambele acorduri de licență sunt valabile zece ani, lansarea primelor colecții fiind programată pentru 

ianuarie 2015. 
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2014 iunie 10  

Marcolin Group semnează cu Emilio Pucci un acord de licență pentru proiectarea, producția și 

distribuția la nivel mondial a colecțiilor de ochelari Emilio Pucci Eyewear. Acordul are o 

valabilitate de 5 ani și poate fi prelungit. Lansarea primei colecții Emilio Pucci Eyewear este 

prevazută pentru luna ianuarie 2015, ochelarii de soare fiind aleși drept protagoniști ai extensiei de 

categorie. În viziunea designerilor Marcolin, noua colecție de accesorii ale vederii se va inspira din 

universul Pucci, un brand cu o tradiție de peste 60 de ani în segmentul haute couture. Emilio Pucci 

este binecunoscut în întreaga lume pentru stilul nonconformist și impactul vizual al stofelor sale, 

creațiile vestimentare distingându-se imediat printr-o sofisticată îmbinare între asuteritatea 

geometrică și caracterul ludic, prin paleta cromatică mereu surprinzătoare ce completează un design 

a cărui prospețime și vitalitate rezistă trecerii timpului.  

 

2014 iulie 

Portofoliul de licențe închiriate este constituit din 16 branduri - Tom Ford, Balenciaga, Montblanc, 

Roberto Cavalli, Tod’s, Swarovski, Ermenegildo Zegna Eyewear, Catherine Deneuve Eyewear, 

Dsquared2, Diesel, 55DSL, Just Cavalli, CoverGirl Eyewear, Kenneth Cole New York, Kenneth 

Cole Reaction și Timberland, grupul având și trei licențe proprii: Marcolin, National și Web. 

 

2014 octombrie 30 

Achiziționarea unei unități de producție cu o suprafață de 3.500 m2 în zona Fortogna (Longarone), 

în inima districtului ochelarilor. Această achiziție este în concordanță cu viziunea grupului 

Marcolin, strategia companiei pe termen mediu și lung urmărind să valorifice oportunitățile 

dezvoltării de colecții din segmentul high-end.  

Dl Giovanni Zoppas, CEO Marcolin, a afirmat: "Pentru noi, Made in Italy este un activ strategic 

deosebit de vital și investiția în fabrica din Longarone, zona în care a început istoria Marcolin, este 

un motiv suplimentar de mândrie." 

2014 decembrie 23 

Se reînnoiește acordul de licență pentru proiectarea, producția și distribuția colecțiilor de ochelari 

Harley-Davidson
 ®

 Eyewear, aferente ambelor categorii – monturi optice si ochelari de soare. 

Acordul multianual confirmă dreptul licențiatului Marcolin sa comercializeze colecțiile Harley-

Davidson
® 

 în toate țările lumii, grupul italian extinzînd astfel prevederile contractului anterior de 

licență semnat de Viva International Group cu renumitul producător nord-american de motociclete, 

în anul 1994. 

În anul 2014, Marcolin a vândut 14,3 milioane de ochelari grupați în 28 de colecții ce acopereau 

mai mult 1450 modele. 

 

Marcolin SpA colaborează cu 161 de distribuitori, colecțiile sale de ochelari fiind prezente în peste 

127 de țări. Ochelarii produși de Marcolin pot fi admirați, probați și comandați în 3 showroom-uri 

proprii deschise la Milano, New York și Hong Kong. Grupul Marcolin are 27 subsidiare (16 în 

Europa, 7 în America, 3 în Asia și 1 în Australia) în care lucrează peste 1500 de angajați. 

Portofoliul de licențe închiriate este constituit din 22 branduri - Balenciaga, Bongo®, Candie's®, 

Catherine Deneuve, Diesel Shades, DSquared2 Eyewear, Ermenegildo Zegna, Gant, Guess, Harley-

Davidson®, Just Cavalli Eyewear, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, Marciano, 

Montblanc Eyewear, Rampage®, Roberto Cavalli Eyewear, Skechers, Swarovski, Timberland, 

Tod's Eyewear și Tom Ford Eyewear. Alături de acestea grupul are patentate șase licențe proprii: 

Marcolin, Magic Clip®, National, Savvy, Viva și Web Eyewear. 
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2015 februarie 18 

Se reînnoiește acordul de licență pentru proiectarea, producția și distribuția la nivel mondial a 

colecțiilor de ochelari Timberland
® 

Eyewear, aferente ambelor categorii – monturi optice si 

ochelari de soare. Acordul actual extinde până la finele anului 2018 prevederile contractului anterior 

de licență semnat cu renumitul producător nord-american de încălțăminte și vestimentație casual, 

partenerii având posibilitatea prelungirii pentru încă doi ani. 

 

2015 iunie 11 

Marcolin Group și Tom Ford International au prelungit acordul de licență referitor la dreptul de 

proiectare, producție și distribuție la nivel global a colecțiilor de ochelari Tom Ford Eyewear, 

aferente ambelor categorii – monturi optice și ochelari de soare adresate ambelor genuri. Acordul 

actual extinde până la finele anului 2029 prevederile contractului anterior de licență semnat cu 

renumitul stilist nord-american poziționat în segmentul haute couture. 

 

 

2015 iulie 3 

Marcolin a inaugurat noua unitate de producție din zona Fortogna (Longarone), în inima districtului 

ochelarilor. Ocupând o suprafață de 3.500 m
2
 și funcționând deja de la începutul lunii mai 2015, 

noua facilitate de producție definește strategia grupului Marcolin pe termen mediu și lung, urmărind 

să valorifice oportunitățile dezvoltării de colecții premium ce au lărgit de curând portofoliul de 

branduri din segmentul high-end, pe de o parte, și să sprijine creșterea structurală a unor piețe, pe de 

altă parte. 

  

Compania își întărește astfel poziția de piață în segmentul colecțiilor luxury – ochelari inspirați de 

creațiile haute-couture semnate de Ermenegildo Zegna, Zegna Couture și Emilio Pucci, toate aceste 

case militând pentru o politică de producție locală, Italia fiind recunoscută atât pentru stil și 

creativitate, cât și pentru superioritatea calității, rafinamentul detaliilor și tradiția artizanatului. 

 

 

 

http://www.vfc.com/brands/outdoor-action-sports/timberland
http://www.tomford.com/on/demandware.store/Sites-tomford-Site/default/Page-AboutTomFord
http://www.vfc.com/brands/outdoor-action-sports/timberland
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2015/07/04/news/marcolin-cresce-in-dipendenti-e-fatturato-1.11722767
http://en.marcolin.com/brand/timberland/
http://en.marcolin.com/brand/tom-ford/
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Ochelarii in-house produși de Marcolin la Fortogna oferă un răspuns concret la tendințele actuale 

ale pieței luxului orientată îndeosebi în promovarea de articole minuțios finisate, mesagerele unui 

stil îndelung apreciat și care poartă dovada autenticității specifice artizanantului italian.  

 

După achiziția din octombrie 2014, fabrica Fortogna a fost complet renovată și dotată cu 

echipamente noi de producție. Noua unitate operațională dublează volumul producției de 

subansamble din acetat – frontale și brațe - pentru monturile ce poartă emblema Made in Italy și 

oferă peste 140 noi locuri de muncă în districtul ochelarilor. Până la sfârșitul anului 2015 se 

estimează că vor fi angajate încă 40 de persoane, forța de muncă suplimentară susținând creșterea 

producției. Conform declarațiilor oficiale, în iulie 2015, Marcolin Group avea 1600 de angajați, din 

care 750 de persoane lucrau în zona Longarone (provincia Belluno). 

 

 

2015 septembrie 22 

Marcolin Group și Moncler au semnat un acord de licență cu acoperire globală referitor la dreptul 

de proiectare, producție și distribuție la nivel mondial a colecțiilor de ochelari Moncler Eyewear, 

aferente ambelor categorii – monturi optice si ochelari de soare.  

 

Colecțiile Moncler
® 

Eyewear vor include atât ochelari pentru utilizare urbană adresați adulților de 

ambele genuri, cât și măști de ski pentru adulți si copii. Acordul de licență va intra în vigoare în 

luna ianuarie 2016 și este valabil până la 31 decembrie 2020, putând fi prelungit cu încă 5 ani. 

 

Moncler este o companie franco-italiană fondată în 1952 de către René Ramillon specializată în 

producția de jachete și îmbrăcăminte luxury sportswear. Moncler se inspiră din universul sporturilor 

montane, integrând performanțele articolelor destinate utilizărilor în condiții extreme cu cerințele 

vestimentației cu caracter casual din mediul urban. Denumirea Moncler vine de la aliziunea 

inițialelor celor două cuvinte cuprinse în Monestier-de-Clermont, un oraș alpin situat în apropiere 

de Grenoble. În 2003, brandul a fost cumpărat de către antreprenorul italian Remo Ruffini.  

 

 

 

http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2015/07/04/news/marcolin-cresce-in-dipendenti-e-fatturato-1.11722767
http://www.monclergroup.com/en/group/overview/
http://it.marcolin.com/upload/documenti/press_release_marcolin_inaugura_il_nuovo_stabilimento_di_fortogna.pdf
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În decembrie 2013, Remo Ruffini, preşedintele şi acţionarul majoritar al producătorului Moncler, a 

devenit miliardar în dolari după ce compania s-a listat la un preţ maxim pe bursă. În 2014, Moncler 

Group avea 1407 angajați, produsele Moncler fiind prezente în 70 de țări și pe cele 4 principale 

zone geografice: Italia, EMEA, Asia și America. Distribuția se realiza printr-o rețea de peste 170 de 

magazine, dintre care mai mult de 130 sunt deținute direct. În 2015, grupul a raportat vânzări de 

880,4 milioane de euro, în creștere cu 27% de la 694,2 milioane de euro în anul precedent și un 

profit operațional în urcare cu aproape 29%, la 300 milioane de euro. Pentru 2016, analiștii 

anticipează vânzări de 992 milioane de euro și un profit de 335 milioane de euro. 

În octombrie 2015, Moncler a decis să investească 5 milioane de euro în România, alegând să 

inaugureze în zona Bacău prima sa fabrică unde vor lucra aproape 600 de angajați. Investiţia este 

susţinută de un ajutor de stat în valoare de peste 17 milioane lei. Prin această investiţie, compania 

Industries Spa şi-a asumat crearea a 780 de locuri de muncă prin societatea locală Industries Yield. 

 

2015 octombrie 13 

Marcolin Group și Montblanc International au semnat un acord de licență cu acoperire globală ce 

extinde dreptul de proiectare, producție și distribuție la nivel mondial a colecțiilor de ochelari 

Montblanc Eyewear, aferente ambelor categorii – monturi optice și ochelari de soare.  

 

 

2016 iunie 8 

Într-un recent clasament publicat de Deloitte (Global Powers of Luxury Goods 2016-

http://goo.gl/jliVTL), Marcolin Group are cea mai bună evoluție anuală în 2015, înregistrând o 

creștere cu 70,6% (datorită achiziției din decembrie 2013 a Viva International-SUA, a doua 

companie de ochelari din cele două Americi și a noua la nivel mondial). 

La finele anului 2014, grupul italian se situa pe poziția 63 (in urcare cu 17 unități, față de 2013), 

având o cifra de afaceri de 481 milioane de USD. 

 

 

 

2017 februarie 01 

Marcolin Group a semnat un acord cu LVMH, cel mai mare grup de lux din lume, pentru  

demararea unui joint venture destinat producerii de ochelari sub licențele Céline și Louis Vuitton, 

începând cu 2018. Prin intermediul noului joint venture, Marcolin va deveni partenerul principal al 

grupului LVMH în segmentul ochelarilor high-end. Pe baza acordului de parteneriat, grupul LVMH 

va avea 10% din acțiunile Marcolin, printr-o majorare de capital de aproximativ 22 milioane de 

euro. LVMH va deține controlul noului joint venture, având 51% din acțiuni, restul fiind alocate 

Marcolin Group. 

 

 

 

http://www.zf.ro/business-international/remo-ruffini-proprietarul-producatorului-de-jachete-moncler-a-devenit-miliardar-peste-noapte-in-urma-listarii-companiei-pe-bursa-11759678
http://www.monclergroup.com/en/group/overview/
http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/retail/moncler-a-finalizat-constructia-unei-unitati-de-productie-in-romania-intr-o-investitie-de-5-milioane-euro-15417905
http://www.montblanc.com/en/discover/about-montblanc.html
http://www.reuters.com/article/us-marcolin-lvmh-idUSKBN15G4NR
http://en.marcolin.com/brand/mont-blanc/
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LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) este liderul mondial în segmentul luxului, având un 

portofoliu de 70 de branduri. Compania condusă de Bernard Arnault, al doilea cel mai bogat 

francez, a avut în 2016 vânzări de 37.6 miliarde miliarde de euro, mai mult cu 5% faţă de anul 

precedent, înregistrând un profit de 7 miliarde euro (cu 6% mai mare față de 2015). Acţiunile Louis 

Vuitton Moet Hennessy (LMVH) sunt listate la bursa de la Paris, grupul francez controlând 

Sephora, binecunoscuta rețea globală de distribuție din segmentul beauty, și deținând în licență 

proprie 25 de branduri iconice în categoriile vestimentației haute couture și accesoriilor de modă 

(pielărie, marochinărie, ochelari), bijuteriilor și ceasurilor, parfumurilor și cosmeticelor, băuturilor 

spirtoase și vinurilor. 

 

2019 ianuarie 23 

Marcolin Group a semnat un acord cu Barton Perreira, destinat comercializării internaționale a 

colecțiilor de ochelari (vedere și soare) fabricați de compania nord-americană pe baza schițelor 

semnate de designerii independenți Bill Barton și Patty Perreira. Începând cu februarie 2019, 

acordul de licență permite Marcolin să distribuie și să promoveze ochelari Barton Perreira 

confecționați în Japonia, la un înalt nivel de calitate. Conform acordului, ochelarii Barton Perreira 

sunt destinați ambelor genuri de purtători și vor fi distribuiți selectiv de Marcolin Group în cadrul 

piețelor din Sudul Europei (Spania, Portugalia, Grecia și Italia), Europa de Est (inclusiv Rusia), 

Orientul Mijlociu, bazinul Asia-Pacific (inclusiv Japonia), America Sud și Mexic. 

 

2019 februarie 19  

Marcolin Group a semnat un acord cu Max Mara Fashion Group, destinat producerii de ochelari sub 

licența Sportmax Eyewear. Valabil până în decembrie 2023, acordul de licență permite Marcolin să 

proiecteze, fabrice, distribuie și promoveze ochelari de vedere și ochelari de soare feminini, primele 

colecții fiind programate să fie lansate cu prilejul MIDO 2019. Conform acordului, ochelarii 

Sportmax Eyewear vor fi disponibili publicului începând cu aprilie 2019, printr-o distribuție 

selectivă ce include magazine de optică, precum și boutique-uri monobrand Sportmax și Max Mara. 

 

2019 iunie  

Dl Giovanni Zoppas a fost numit director executiv al Thélios, certificând intenția grupului LVMH 

de a crește prezența sa în sectorul ochelarilor realizați sub licențe sonore. Potrivit declarației dlui 

Jean-Baptiste Voisin, director de strategie al LVMH Group, “până la finele anului 2020 va fi 

finalizată a doua unitate productivă Marcolin-LVMH. Situată în Longarone, în nordul Italiei, 

fabrica va tripla suprafața productivă, astfel încât Thélios să poată livra anual 4,5 milioane de 

perechi de ochelari." Investiția primului grup de modă mondial în resurse umane înalt calificate, în 

echipamente de ultimă generație, precum și în imprimante 3D are drept efect reducerea cu 30% a 

ciclului de fabricație a unei perechi de ochelari, întregul proces logistic scăzând de la 20 la 16 

săptămâni. Obiectivul major Thélios este atât să sincronizeze producția de accesorii optice ale 

grupului LVMH cu lansările sezoniere ale colecțiilor de modă prêt-à-porter, cât și să fundamenteze 

un sistem de excelență în cadrul industriei ochelarilor. 

 

2019 iunie 25 

Marcolin Group a semnat un acord cu adidas, destinat producerii de ochelari sub licențele adidas 

Badge of Sport și Originals. Valabil până în 2024, acordul de licență permite Marcolin să 

proiecteze, fabrice, distribuie și promoveze ochelari de vedere și ochelari de soare purtând marca 

adidas Badge of Sport și Originals, primele colecții fiind programate să fie lansate la începutul 

anului 2020. 

 

 

https://www.lvmh.com/
https://www.acuite.fr/actualite/collection/152757/lvmh-et-marcolin-lancent-leur-deuxieme-manufacture-de-lunettes
https://www.acuite.fr/actualite/collection/133354/lvmh-et-marcolin-inaugurent-la-premiere-usine-de-fabrication-de-lunettes
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https://www.marcolin.com/it/brand/roberto-cavalli
https://www.marcolin.com/it/brand/timberland
https://www.marcolin.com/it/brand/tomford
http://us.marcolin.com/
https://www.marcolin.com/it/brand/just-cavalli

