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

Během své více než čtyřleté 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. 

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.

VIZE
Propagace nejlepší české módy doma a v zahraničí. 
Podpora a obnova lokálního průmyslu se 
z a h r a n i č n í m p ř e s a h e m . Z v y š o v á n í 
konkurenceschopnosti na mikro i makro úrovni 
oděvního, textilního a jím zastřešujícího módního 
odvětví. 

MBPFW FW19
Mercedes-Benz Prague Fashion Week, na kterém se 
prezentovaly kolekce podzim-zima, se konal od 22. 
března do 29. března 2019. 

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



MBPFW FW19 V ČÍSLECH

1 týden 

4 přehlídkové dny 

18  500 návštěvníků 

15 lokací 

55 návrhářů  

30 módních přehlídek 

z toho 19 českých či slovenských značek 

z toho 1 zahraniční značka 

13 akcí v hlavním programu 

35 partnerů  

z toho 9 mediálních 

2 300 350   lidí - dopad příspěvků na sociálních sítích v 
období trvání fashion weeku 

177 novinářských akreditací 

ADAM KOST FW18

LAFORMELA SS19



Topmodelka Hana Soukupová na MBPFW FW19



Herečky Hana Vágnerová, Vlastina Svátková a cellistka 
a modelka Terezie Kovalová na MBPFW FW19





JAN CERNY FW19; lokace: DUP39, Charvátova 10, Praha 1



TIQE by Petra Balvínová FW19; Lokace: Lobkowiczký palác, Jiřská 3, Praha 1 



Pop by ZUZANA KUBÍČKOVÁ FW19; Lokace: Four Seasons Hotel Prague, Veleslavínova 2A, Praha 1 



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.

Mezinárodní přesah

Jessica Michault / Senior Vice President / LAUNCHMETRICS / Paris 
Riccardo Terzo / Editor / Vogue Italia / Rome 
Guillaume Roujas / Photographer / Vaasa 
Jake Silbert / Editor / Hypebeast  / New York 
Eddie Lee/ Photographer/ Hypebeast  / New York 
Martina Špetlová / Designer / Martina Spetlova / London 
Melania Freire / Designer / Melania Freire / Spain 
Kirsty Ward /  Founder & Designer / Longshaw Ward / London 
Jack Longshaw  / Founder & Designer / Longshaw Ward / London 
Andrej Kusálik / Founder / Priveé lounge / Bratislava 
Elsa Poncet / International Retail & Wholesale Director a International Marketing 
Director / Vanessa Bruno / Paris 
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Hosté

Melania Freire 
FW19



Lokace: OD Kotva - Main Stage 5. patro, nám. republiky 8, Praha 1



Středa, 26. března 2019 od 13 do 15 hod.  
lokace: UK Embassy, Thunovská 14, Praha 1 

Hlavní téma konference bylo, jak z účasti na týdnu módy vytěžit maximum a učinit svou prezentaci skutečně efektivní. Konference byla 
tedy určena přímo módním návrhářům, kteří se na módních týdnech prezentují nebo účast zvažují. O příležitostech, které v dnešní době 
fashion week pro módní značky představuje, a jak je využít, mluvila například zkušená módní editorka a hledačka nových módních talentů 
Jessica Michaultová. Michaultová navazovala na bohaté zkušenosti ze společnosti Launchmetrics zaměřené na datovou analytiku a 
technologie a nabídla tipy a doporučení pro módní značky, jak efektivně pracovat se sociálními médii.     
Dalším významným hostem Fashion Business Talku byla designérka s českými kořeny Martina Špetlová, která je součástí britské módní 
scény a vedle London Fashion Weeku se v minulosti představila i na přehlídkách MBPFW v Praze. Špetlová se podělila o zkušenosti ze 
spolupráce s britským obchodním domem Selfridges a přinesla své tipy a poznatky týkající se etického fashion designu. 
Seznam významných hostů doplnil designérský pár David Longshaw a Kirsty Wardová, jejichž značka LONGSHAW WARD zaměřující se na 
oblečení a doplňky pro ženy se objevila se na londýnském fashion weeku či během týdnů módy v Miláně a Paříži. 

Fashion Business Talk supported by UK Embassy



Kateřina Hrachovcová na MBPFW FW19



Topmodelka Tereza Maxová na MBPFW FW19



Modelka Veronika Hejlíková na MBPFW FW19



Mediální pokrytí

marketingová hodnota projektu 41 176 443 CZK* 
hodnota PR (včetně TV): 30 375 843 CZK 
hodnota inzerce v tisku (mediální partneři): 10 800 600 CZK 

Dopad na sociálních sítích: 2 300 350 lidí 

celkem výstupů: 582 
TV: 11 (TV Prima 11x) 
Rozhlas: 13 (ČRo Regina, Radio Wave) 
Tisk: 77 (Dolce Vita, Harper’s Bazaar, Elle, Marie Claire, Esquire, Proč ne?!, Esprit, FORMEN CZ,  
Právo, Lidové noviny, City Life (MF Dnes), Ego (příloha HN), Blesk, Glanc, Story, Top Class, Marianne, 
Ona DNES, MF DNES, Metro, Moje Psychologie, Instinkt, Respekt, Svět ženy, Estate, Soffa, Moje šťastná 
hvězda) 
On-line: 482, z toho 9 zahraničí 

Výstupy: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U30wfPrXs5AMbLFtCnggLEFZU40HYfjFxpGNhNaRKEI/edit?usp=sharing

*Hodnoty platné k 23. 04. 2019

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U30wfPrXs5AMbLFtCnggLEFZU40HYfjFxpGNhNaRKEI/edit?usp=sharing


Dopad na sociálních sítích
2 300 350 lidí -  dopad příspěvků na sociálních sítích v období trvání fashion weeku 

Počet followers 
Facebook -19.307 followerů  
Instagram - 9.684 followerů 

Profil na Instagramu

Profil na Facebooku



Dopad na sociálních sítích  
- příklad spolupráce s influencery

YouTube influencera:  
Video z přehlídky Jana Černého

Instagram influencera:  
Fotografie z lokace



inzerce / mediální partneři

MBPFW je 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.

Inzerentní Kampaň
V rámci inzerentní kampaně bylo otištěno 6 vlastních stran u mediálních partnerů projektu včetně celé partnerské struktury a 
detailního programu akce.



Vlastní tiskoviny

Blue Paper 13 
- 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 FW19

Při užití fotografií prosíme uvézt zdroj: Archiv MBPFW.

http://bit.ly/MBPFWFW19

https://bit.ly/2WmkTHs


Partnerská struktura FW19



Lukáš Loskot 
CEO 

Slávka Kumbárová 
Executive Director 

slavka@mbpfw.com 

Lucie Fialíková 
Project Coordinator 
& Public Relations 

lucie@mbpfw.com 

Tereza Bártová 
Assistant to Executive Director & 

Celebrity Service 
tereza@mbpfw.com 

Ruth Pohlová 
Press Releases 

ruth@mbpfw.com 

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

Team
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