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A Deichmann ügyfelek nagy része bányász. Alacsony árú és robusztus 
cipőkre van szükségük. Heinrich Deichmann gyárilag készített cipőket is 
felvesz a kínálatába, amit az ismerősöknek ad el. Ez az ágazat lesz a 
legfőbb bevételi forrása a fiatal vállakozónak, amit nem egyedül, hanem 
feleségével együtt, Julie-vel végez. 

1919

Heinrich Deichmann (*1888) megnyitja Borbeck-ben (1916-ig még 
önálló közösség Essen kapui előtt) a cipőkészítő műhelyét. Az akkori 
időhöz képest még szokatlan gépeket vásárol cipőjavítás céljából. Így 
gyorsítja saját munkáját és tud jutányosabb áron dolgozni, mint más 
cipészek. 

Heinrich Deichmann lányával Ellen-nel a cipőkereskedésük előtt. 

1913

Heinz-Horst Deichmann a házaspár ötödik gyermekeként születik, 
egyetlen fiúként. 

1926

Heinrich és Julie Deichmann, a vállalkozás alapítói. 

A cipészműhely és az üzlet közvetlenül a borbecki piachoz költözik a 
Borbecker utca 129-be. 

1936

Az akkori üzlet a borbecki piacnál. 
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Már júniusban, - tehát néhány héttel a háború után - a maradék készletek 
eladása történik, amit Julie Deichmann biztonságos helyen raktározott. Az 
elkövetkezendő hónapokban az egész család az üzlet újraélesztésén 
dolgozik. 12 munkatársat állítanak munkába és cipőket javítanak. 
Ötletesen improvizálnak. Nyárfából és ejtőernyő zsinórokból 50.000 pár 
cipőt készítenek. A Deichmann család nyit egy csere börzét a használt 
cipőknek. .

Röviddel a háború után előállított cipők nyárfából és ejtőernyő zsinórokból.

1945

Heinrich Deichmann meghal. Felesége, Julie egyedül vezeti tovább az üzletet.

1940

A harmadik Deichmann üzlet Oberhausenben nyílik és Heinz-Horst 
Deichmann felméri a vevők igényeit, hogy fejlessze a kínálatát. Többek 
között úgy nevezett forgóállványokat szerez be, hogy a cipőket az üzlet 
előtt is prezentálhassa. Kifejlesztette a máig érvényes eladási elvet. A 
Deichmann divatos cipőket kínál jó minőségben, nagyon jó áron. Ezáltal 
széles vásárlói rétegeket megcélozva.

Az akkori Deichmann üzlet a düsseldorfi Acker utcában.

1955

Időközben már Düsseldorfban tanul és megnyitja az első Deichmann 
üzletet Essenen kívül. A cipőket saját maga szállítja az utazásai során. 
Az üzletet az édesanyja vezeti. 

1949

Az első üzlet Oberhausenben.
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Heinz-Horst Deichmann időközben doktori címett szerzett és 
ortopédusként dolgozott, azonban eldöntötte, hogy teljes egészében a 
cipőkeresedelemre koncentrál.

1956

A céges kirándulások már a kezdetektől a vállalati kultúrához tartoznak.

Az 50. évfordulón 16 Deichmann üzlet létezett. 
A bolthálózat növekedik. 

1963

Az igazgatóság és a a raktár beköltözik a Boehnertweg 9-be (ma 
Deichmannweg) Essenben. További fejlesztésekkel kibővítve még ma is 
itt található a cég központja.

1968

Igazgatósági iroda és raktár 1968.

Amikor a régi hagyományokkal rendelkező svájci cipőkereskedelmi 
lánc, a Dosenbach utód hiányában vevőt keres, Heinz-Horst 
Deichmann nem habozik. Átveszi a cipőláncot és a cég 60 éves 
jubileumát már nemzetközi terjeszkedéssel ünnepli. 

Dosenbach üzlet Schaffhausenben.

1973
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1980
A 200. üzlet Hannoverben nyílik meg. 

Egy indiai látogatása során Heinz-Horst Deichmann hirtelen száz 
leprással találja magát szemben. Ez a találkozás annyira megérinti, hogy 
elhatározza, segíteni fog: Hamarosan megalapítja a segélyszervezetet
néven, amely rászorulókak nyújt orvosi és szociális segítséget, valamint 
szakképzési és tanulmányi támogatásabn részesíti őket. Csak Indiában 
évente több mint 100.0000 emberen segít a szervezet. 

1977 óta segít a rászorulóknak a wortundtat Indiában. 

1977

Az áru gyors elosztása egyre nagyobb jelentőséggel bír: Bottropban 
felépül az első központi raktár. 

1978

1975
Würzburg-ban megnyílik a 100. német üzlet Deichmann logóval.

A  Lerner Shoes átvételével az USA-ban már a második piacot hódítja meg 
a Deichmann Németországon kívül. Röviddel az átvétel után a Lerner 
Shoes-t  RACK ROOM SHOES-ra keresztelik. 
A név az üzlet berendezésére utal. A polcrendszert, ahogyan a cipő 
mindkét párját a dobozban prezentálja a vásárlóknak, Dr. Deichmann 
vezeti be elsőként Európában.

1984
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IA Van Haren Hollandiában 60 éves, amikor a tulajdonosa, Johann 
vanHaren, egészségügyi okokból visszavonul. A Deichmann átveszi a 
láncot és megtartja az ismert nevet.

1985

Holland vanHaren üzlet.

A 75. születésnapján a Deichmann már 400 üzlettel rendelkezik 
Németorszégban. Feuchtwangen-ben egy második elosztóközpont nyílik.  
A Roland cipővállalat átvételével egy újabb tulajdonos által vezetett lánc 
kerül a cégcsoport égisze alá. A vállalat, amely eredetileg férficipőket 
kínált, lépésről lépésre teljes szortimentre tér át az üzletek 
modernizálásával a német nagyvárosokban. 

Roland üzlet Hamburgban. 

1988

1990
Closwig-ban, Drezda mellett nyílik az első DEICHMANN-üzlet az új tartományokban.

1989
Dr. Heinz-Horst Deichmann fia, Heinrich Deichmann (1962) beszáll a vállalat vezetésébe. a nevet viseli, mint a cégalapító.

Már Ausztriában is lehet Deichmann cipőket venni. Ezzel párhuzamosan 
a vállalat átveszi a svájci Ochsner cipőkereskedelmi láncot.

Svájci Ochsner Shoes üzlet. 

1992
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1995
A német újraegyesülés óta ez évig már több mit 140 DEICHMANN-üzlet nyílt az új tartományokban. Megjelenik az első TV-Spot, mely megmutatja a 
nézőknek: "Szinte hihetetlen, márkás cipők kedvező áron-DEICHMANN." 

1998
Januárban megkezdősik a munka a negyedik DEICHMANN disztribúciós központban, Wolfen-ben. Az új tartományokat és Lengyelországot 
innen látják el áruval. Ausztria az 50 DEICHMANN-üzlet nyitását ünnepli. 

1999
Berlinben megnyit a 900. német üzlet. Heinrich Deichmann átveszi édesapjától, Dr. Heinz-Horst Deichmann-tól, az 
ügyvezető igazgatóság elnökségét. 

2000
A www.deichmann.com oldal megkezdi a cipők online értékesítését.  Heinz-Horst Deichmann India tiszteletbeli konzuljává választják Nordrhein-
Westfallen-ben. Ősszel megkapja a szövetségi érdemkeresztet.

1997
Májusban megnyit az első DEICHMANN-üzlet Lengyelországban, Konin-ban.

A 800. üzlet nyitása Dessauban. Dr. Deichmann Tanzánia déli részén az 
afrikai bozót közepén megkezdi egy orvosi segélyprojekt felépítését

Orvosi segélyprojekt Kiuma-ban.  

1996
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A Deichmann egyidőben száll piacra a brit és a magyar piacon.

2001

Szlovákiában megnyit az első DEICHMANN-üzlet. Az 
új márkakampány kezdete:  "Jó üzlet. DEICHMANN."

2004

Az első DEICHMANN-üzletek nyitása Csehországban (Pilsen) és 
Dániában (Aarhus). A Deichmann a 90 éves fennállását ünnepli.

2003

Az USA-ban átvételre kerü az Off Broadway Off Broadway üzlet Hazelwood-ban.

2002
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2007
Terjeszkedés Svédországba, Romániába és Horvátországba. A "Pussy Cat Dolls" reklámozza a DEICHMANN-t.

2006
A DEICHMANN megnyitja első üzleteit Törökországban és Szlovéniában.  

 A DEICHMANN-támogatói díj a fiatalok munkanélkülisége ellen" 
alapítása. Iskolákat, vállalatokat, kezdeményezőket tűntet ki, akik a 
munkaerő- és képzési piacon célzottan foglalkoznak a hátrányos helyzetű 
fiatalok integrációjával. Azóta évente kerül átadásra. 

2005-ben életre lett hívva a támogatói díj. 

A Deichmann átveszi az Elefanten márkajogait. Ezzel együtt a kaptafákat, 
a szerszámokat és a technikai fejlesztőcsapatot valamint az összes 
beszállítói kapcsolatot.

A 125 éves hagyományokra visszatekintő márka, a Gallus is 
a Deichmann-hoz kerül és számos újítással újrastartol. 

2005

Olaszországban és Litvániában is megnyitja üzleteit a DEICHMANN. Az 
angol lánycsapat, a "Sugababes" az új reklámspot sztárja.

2008
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Bulgáriában megnyit az első DEICHMANN-üzlet.
Cindy Crawford, az amerikai szupermodell reklámozza a 5th Avenue 
márkát.

2009

Az Oscar-díjas Halle Berry a DEICHMANN új reklámarca.

2012

2010
Spanyolországban megnyit az elős DEICHMANN-üzlet.

2011

Február 1.: A Deichmann bemutatja megújult logoját. 

2011.03.31-én megnyit a cégcsoport 3000. üzlete Istanbulban.
Márciusban megnyit az első DEICHMANN-üzlet Szerbiában.
Portugáliában is terjeszkedik a DEICHMANN.
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A DEICHMANN új disztribúciós központot épít Monsheim-ban, 
Rheinland-Pfalz-ban. Márciustól új üzletek nyílnak Bosznia-
Hercegovinában. Így a cégcsoport már 23 országban aktív. A vállalat a 
100-éves fennállását ünnepli. 

2013




