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MBPFW SS18

MISE

Mercedes-Benz Prague Fashion Week, na kterém se
prezentovaly kolekce jaro-léto, se konal od 1. do 8.
září 2017.

Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) je
obchodní, kulturní a společenská platforma pořádaná
po vzoru světových fashion weeků.

Kurátorským výběrem návrhářů, nabitým
programem, lokálním dopadem a mezinárodním
ohlasem tak módní akce stvrdila svou pozici
jedinečné byznysové a kulturní platformy v České
republice.

Během své více než tříleté existence a jedinečného
konceptu konající se pod vedením CEO Lukáše
Loskota, jehož hlavním cílem je propagovat českou
módu na domácím i zahraničním trhu, edukuje a
mění pravidla módního a oděvního průmyslu a
zvyšuje tak povědomí o módě, jako o kulturním
dědictví. MBPFW se během své existence stal
nejzásadnější a největší módní akcí v České
republice.

VIZE
Propagace nejlepší české módy doma a v zahraničí.
Podpora a obnova lokálního průmyslu se
zahraničním přesahem. Zvyšování
konkurenceschopnosti na mikro i makro úrovni
oděvního, textilního a jím zastřešujícího módního
odvětví.

Misí MBPFW je nadále prohlubovat své postavení
nejdůležitějšího článku lokálního módního průmyslu,
který spojuje návrháře, řemesla, obchodníky, klienty,
nákupčí, dodavatele i média. Vedle podpory prodeje
na lokálním trhu se MBPFW také soustředí na
strategickou propagaci prodeje na mezinárodní
úrovni.

MBPFW SS18 V ČÍSLECH
1 týden
15 560 návštěvníků
21 lokací z toho 3 přehlídkové
20 přehlídek
18 českých či slovenských návrhářů a značek
23 akcí v programu
30 partnerů z toho 7 mediálních
1 shopping night
1 záštita primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové
1 statická prezentace nové kolekce

240 novinářských akreditací

LAFORMELA SS18

1 589 350 lidí - dopad příspěvků na sociálních sítích v období
trvání fashion weeku

Zuzana Stráská na MBPFW SS18

16:00

ADAM KOST /
VAN GRAAF
JUNIOR TALENT
CARD 2017:
ZOLTÁN TÓTH

13:00

14:00

16:00

MICHAEL
KOVACIK /
ALTER ERA
20:00

20:30

Všechny přehlídky se konají na adrese:
Koloseum Štvanice – tenisové kurty,
Praha 7, není-li uvedeno jinak.

All shows are held at: Koloseum
Štvanice – Tenis Courts, Prague 7
If not defined otherwise.

Přehlídky jsou přístupné na pozvánky,
akreditace STANDING a VIP vstupenky.
Výjimku tvoří přehlídky označené jako
„na speciální pozvánky,“ které jsou
přístupné pouze na speciální pozvání.

All shows are open for guests with
invitations, accreditations, STANDING
and VIP tickets. Events marked as
“by special invitation” are only opened
to guests with special invitation.

MI FASHION
LABEL /
IMRECZEOVA

MIRO SABO /
LUKÁŠ KRNÁČ

17:00

19:00

MERCEDESBENZ NIGHT
Na speciální
pozvánky

Pondělí / Monday
4/9/2017

PETRA
PTÁČKOVÁ /
NEHERA
BY BLACKOUT.
THERAPY

19:00

UMPRUM:
ATELÉR
DESIGNU
ODĚVU
A OBUVI
& ATELIÉR
MÓDNÍ
TVORBY / BFGU
ODIVI /
JAN CERNY
SUPPORTED
BY THE ROOM
BY BASMATEE

BLAŽEK
SUPPORTED
BY ELLE MAN

ZUZANA
KUBÍČKOVÁ
Na speciální
pozvánky
Lokace: Hotel
International,
Koulova 15,
Praha 6

Úterý / Tuesday
5/9/2017

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA / THE PROGRAMME IS SUBJECT TO CHANGE

13:00

Neděle / Sunday
3/9/2017

20:00
|
23:00

21:00

LAFORMELA
SUPPORTED
BY ESQUIRE

Držitelé zakoupených VIP vstupenek mají přístup na všechny módní přehlídky a eventy v programu MBPFW. /
Holders of purchased VIP tickets gain access to all MBPFW fashion shows and programme events.

LUKAS
MACHACEK
PRESENTATION
& SHOWROOM
OPENING
Na speciální
pozvánky
Lokace:
Spálená 21,
Praha 1

#MBPFW, MBPFW.COM, FACEBOOK.COM/MBPFW, INSTAGRAM.COM/MBPFW

SS18
shows
schedule

Sobota / Saturday
2/9/2017

Blažek SS18

Mezinárodní přesah
MBPFW si od svého vzniku klade za cíl podporovat lokální průmysl i v mezinárodním prostředí. Počet zahraničních hostů a množství
výstupů v médiích s tak obrovským mezinárodním dosahem je ve střední Evropě ojedinělý. MBPFW se stal jedinou platformou v
tuzemsku a jednou z nejvýznamnějších v Evropě kam zahraniční tisk, nákupčí, fotografové, influenceři a další profesionálové jezdí
objevovat mladé talenty.

Adam Katz Sinding / Fotograf / High Snobiety / Vogue

Magdalena Frackowiak na MBPFW F/W17

Russia

Elena Bara / editor / Vogue Italia / Milán
Florin Fratica / fotograf / Hype Beast / Berlín
Guillaume Roujas / Fotograf / Nowfashion
Marcel Chucri / nákupčí / Romeo Showroom / Paříž
Marcel Schlutt / šéfredaktor / Kaltblut / Berlín
Martin Premuzic / majitel nákupčí / Temporary

Showroom / Berlín
Nana Suzuki / Mezinárodní multibrandový showroom /
Londýn
Sunny Patel / nákupčí / Axel Arigato / Londýn

Tomi Paull / nákupčí / Other-Wise Showroom / Paříž

Lokace: Koloseum Štvanice - tenisové kurty, Praha 7

Pařížská Harper’s Bazaar Shopping Night #2
V rámci večera 1. září 2017 vybrané butiky prezentovaly své
nejnovější kolekce a své dveře tak otevřely veřejnosti v rámci
prodloužené otevírací doby od 18. do 22. hodiny.
K největší oslavě nakupování a módy v České republice se navíc
kromě všech trendsetterů, celebrit a milovníků módy přidala také
známá DJka Veronika Ruppert, která atmosféru celé promenády
dotvářela svým hudebním vystoupením po celý večer.
Kromě toho, že event byl přístupný široké veřejnosti a byl propagován
na sociálních sítích, webu a v tištěných materiálech, jej navštívili také
klienti jednotlivých butiků. Ti nejvýznamnější z nich obdrželi
speciální pozvánky #MBPFW.
Návštěvníci si mohli vychutnat šampaňské MUMM či využít make-up
point Estée Lauder. Večer vyvrcholil privátním koktejlem Acqua di
Parma v hotelu Emblem.
Druhé shopping night se účastnily tyto butiky: Audemars Piguet,
Bottega Veneta, Bvlgari, Cartier, Ermenegildo Zegna, Hogan, Louis
Vuitton, Nespresso, Pařížská 17, Rolex, Tiﬀany & Co., Zenith,
BCBGMAXAZRIA, Breitling, COS, Diesel, Ingredients, Obsession,
Rimowa, Salvatore Ferragamo, Tod’s, Bally, Brunello Cucinelli,
Carollinum, Dolce & Gabbana, Longchamp, Montblanc, PINKO,
Roberto Coin, The Brands, Tory Burch.

Re-see Showroom supported by Nespresso & ELLE
Po skončení přehlídkové části Mercedes-Benz Fashion Weeku se kolekce všech návrhářů představily opět zblízka, a to jak obchodníkům,
novinářům, stylistům a dalším módním profesionálům, tak široké veřejnosti. Již popáté proběhl oblíbený Re-see Showroom a opět s vítanou
podporou prémiové kávy Nespresso a módního časopisu ELLE. Principem showroomu je nabídnout módním návrhářům a jejich publiku prostor
pro živé setkání – možnost podívat se na nejnovější kolekce a zpracování modelů zblízka a pohovořit s návrháři, kteří jsou zde po většinu času
osobně přítomni. Designéři tak mají jedinečnou příležitost získat přímou zpětnou vazbu na svou tvorbu a současně odborníci i koncoví
zákazníci mohou lépe zmapovat a poznat současnou módní tvorbu, vyzkoušet novinky pro nadcházející sezónu a domluvit se na případných
zakázkách. Jak je už zvykem z předchozích edicí, Nespresso pojednalo svůj bar-kavárnu stylově, a zpříjemnilo tak návštěvníkům MBPFW
atmosféru nejen mezi jednotlivými bloky přehlídek ale také na re-see showroomu – ať se šálkem kávy či sklenkou šampaňského. Tým ELLE
přímo v showroomu fotografoval módní editorial s redakčním výběrem těch nej looků z nových kolekcí. Kdo přišel, uviděl tedy, nejen co se bude
nosit na jaře, ale poznal také, jak se rodí ELLE fashion story.
Re-see Showroom supported by Nespresso & ELLE se konal v úterý 5. září 2017 od 14 do 17 hodin, v The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Praha
7 – Holešovice.

Lokace: Hotel International - Koulova 15, Praha 6

Herec a moderátor Lukáš Hejlík na MBPFW SS18

Marketingová kampaň
35 CLV po Praze
Sociální sítě
Facebook 17.560 followerů
Instagram 6.500 followerů
6 inzertních stran v tištěných médiích partnerů MBPFW:

CLV kampaň na 35 místech v Praze

Ojedinělý koncept, který jako první sjednotil nejvýznamnější lifestylové magazíny ČR, které v rámci projektu tvoří své vlastní
akce, koktejly, semináře a podílejí se tak na významnosti projektu.

inzerce / mediální partneři

Mediální pokrytí
marketingová hodnota projektu: 32 363 951,- Kč*
hodnota PR (včetně TV): 22 834 991,- Kč
hodnota inzerce v tisku (mediální partneři): 9 528 600,- Kč

dopad na vlastních sociálních sítítch: 1 589 350 uživatelů
celkem výstupů: 483
TV: 10
Rádio: 6
Tisk: 39 (HB, DV, Esquire, Elle, Proč ne?! (HN), Ego! (HN), Lidové noviny,

Esprit (LN), Pátek (LN), Glanc, Marianne,
Marianne Fashion, Moje psychologie, City Life (MF Dnes), For men, Svět ženy, Ona Dnes, Deník ženy, Katka, Respekt,
Reflex, Blesk magazín, Faktor S, Marketing & Media, Fashion Retail.)

On-line: 428, z toho 39 zahraniční

Výstupy: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U30wfPrXs5AMbLFtCnggLEFZU40HYfjFxpGNhNaRKEI/edit?usp=sharing
*Hodnoty platné k 24.10.2017

Vlastní tiskoviny

Blue Paper 10
- CZ / EN Magazín zasvěcený
módě, umění, kultuře
- vychází 2x ročně
- články a výstupy s českými i
mezinárodními osobnostmi
- k dostání ve více než 150
distribučních místech po celé
Praze
- náklad 3.500 kusů
- prostor pro inzerenty

Guide
speciální příloha Blue Paper
informace o návrhářích, hlavním i
doprovodném programu a
zvláštních projektech
prostor pro inzerenty
náklad 5.000 kusů

Miniguide
kapesní průvodce s
programem a mapou
míst, kde se akce
odehrávají
prostor pro loga partnerů
náklad 10.000 kusů

Galerie SS18
https://www.dropbox.com/sh/9d0z0ﬀ32zpivft/AADXAb7m0I20jSNQ_K9Z3vYHa?dl=0

Video Report SS18
http://bit.ly/2ziWTg8

Při užití fotografií prosíme uvést zdroj: MBPFW.

Partnerská struktura

Team

Lukáš Loskot
CEO

Slávka Kumbárová
Executive Director
slavka@mbpfw.com

Tomáš Ric

International Aﬀairs &
Assistant to CEO
tomas.ric@mbpfw.com

Valérie Tošerová

Assistant to Executive Director &
Celebrity Service
valerie@mbpfw.com

Ruth Vojtěchovská
PR

pr@mbpfw.com

www.mbpfw.com
facebook.com/mbpfw
instagram.com/mbpfw

