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GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN 40 boulevard Haussmann, 75009 Paris. 
METRÔ linhas 7 e 9, estação Chausée d’Antin – La Fayette ou linhas 3, 7 e 8, estação Opéra. 
FUNCIONAMENTO [segunda a sábado] das 9h30 às 20h30 [domingos] das 11h às 19h.

• Fundada em 1961 por Yves Saint Laurent e seu então 
namorado e sócio Pierre Bergé. 

• Famoso por ter introduzido transparências e peças masculinas 
- como o smoking e o pantsuit - no guarda-roupa feminino.

• Seu estilista atual é o belga Anthony Vaccarello.

• Fundada em 1952 por 
Hubert de Givenchy. 

• Estilo clássico, chique e elegante. 

• Ficou famosa por sua 
associação com a atriz Audrey 
Hepburn, a qual vestiu no filme 
‘Bonequinha de Luxo’. 

• Sua estilista atual é a 
inglesa Clare Waight Keller. 

• Fundada em 1837 por Thierry Hermès.

• Nos primórdios produzia selas e 
produtos de couro para a equitação.

• Se lançou na moda feminina e masculina 
nos anos 1920. 

• Já teve como diretores criativos 
os renomados Jean Paul Gaultier 
e Martin Margiela. 

• Sua estilista atual é a francesa Nadège 
Vanhée-Cybulski.

• Fundada 1952 por Gaby Aghion. 

• Foi a 1ª marca de prêt-a-porter de luxo em uma época em que 
as roupas de luxo eram feitas sob medida. 

• Sua criação mais famosa é a bota Susanna, cheia de tachinhas. 

• Sua estilista atual é a francesa Natacha Ramsay-Levi.
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• Fundada em 1910 por 
Gabrielle ‘Coco’ Chanel. 

• Conhecida pelo tailleur 
Chanel, pelo sapato bicolor, 
pela bolsa matelassê e pelo 
vestidinho preto básico. 

• Seu estilista atual é o 
alemão Karl Lagerfeld.

• Fundada em 1947 
por Christian Dior. 

• Criador do New Look logo 
após a 2ª Guerra Mundial: saias 
super rodadas usadas com 
casaquinhos super acinturados. 

• Sua estilista atual é a italiana 
Maria Grazia Chiuri.

• Fundada em 1854 
por Louis Vuitton. 

• Nasceu como fabricante 
de malas que passou a 
também fazer bolsas. 

• Sua primeira coleção de 
roupas foi somente em 1998, 
desenhada pelo estilista 
estadunidense Marc Jacobs. 

• Seu estilista atual é o 
francês Nicolas Ghesquière.

• Fundada na Espanha em 1917 
por Cristóbal Balenciaga.

• Foi transferida para Paris em 1937 
onde Cristóbal abriu sua 1ª loja com 
o nome Balenciaga. 

• Ficou conhecida por suas roupas com 
volumes arquitetônicos e futuristas. 

• Seu estilista atual é o georgiano 
Demna Gvasalia.

• Fundada em 1945 por Céline Vipiana. 

• Nasceu como uma marca de sapatos 
sob medida para crianças. 

• Mais tarde, passou também a oferecer 
luvas, bolsas e sapatos femininos e, em 
1967, lançou a 1ª coleção de roupas. 

• Seu estilista atual é o francês Hedi 
Slimane, que tirou o acento do 1° “E”.

• Criada em 1889 por Jeanne Lanvin. 

• É a mais antiga grife francesa ainda 
em atividade. 

• Atualmente sem estilista.


