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• Hlavním benefitem pro partnera je zviditelnění
se ve spojitosti s TFW, světem top módy a krásnými ženami, které předvádějí ty nejlepší modely
od tuzemských i zahraničních návrhářů.

prezentace na TV obrazovkách nebo LEDpanelech na místě a podobně. Lze vyrobit i dárkové
balíčky pro novináře a jiné, čímž bude jistě také
zajištěn další prostor k propagaci a zviditelnění.

• Partnerovi nabízíme velmi výraznou, ale zároveň
vkusnou vizibilitu jeho loga, značky, ale i jeho
samého jako osoby, pokud o to projeví zájem.

• Partner bude mít významné místo na začátku
hlavního galavečera, kde kromě loga můžeme
představit i zástupce partnera na pódiu a zajistíme dostatečně kvalitní fotografické a audiovizuální záznamy pro pozdější potřeby jak TFW, tak
i daného partnera, který je dále může využívat
v rámci své propagace a marketingové strategie.

• Vizibilita partnerství a spojení s TFW bude realizováno zejména následovně: bannery při krajských Top Days, prezentace loga na významných
místech na LEDstěnách nebo projektorech, a to
vždy ve vkusném propojení s módou a krásou.
Logo partnera (případně i www) bude součástí
audiovizuálních výstupů, kde je tato praxe obvyklá a kam se hodí. Zejména jde o sociální sítě,
teasery, poutače, trailery, ukázky či rozvovory na
Instagramu, Facebooku, síti TikTok a podobně.
• Partnery rovněž můžeme zapojit do "behind the
scenes" aktivit a výstupů, kde tomuto oficiálnímu
partnerství můžeme po domluvě dát i "lidskou"
a méně oficiální tvář. Nemalý počet sledujících na
soc. sítích zajímají právě behind the scenes videa,
a to zejména ve spojení se zákulisím módních
přehlídek a castingů na nové modelky a modely.
• Generálnímu partnerovi nabízíme rovněž natočení a postprodukci audiovizuálního spotu/ů, které
budou unikátní a odkazovat právě a jedině na
exkluzivní spojení partnera a daného ročníku TFW.
• Partnerovi zajistíme rovněž dostatečnou vizibilitu na tiskových konferencích a jiných přidružených akcích TFW, a to formou například rollupů,

• Nedílnou součástí hlavního galavečera bude
televizní přenos, dostatečně kvalitní online
stream, nebo kombinace obojího. Rovněž tyto
záznamy pak partneři mohou využívat pro svoji
interní propagaci, což bude upřesněno smlouvou.
• Partner si po dohodě může na jednotlivé akce
dodat svoje hostesky, které náš módní tým
vkusně oblékne a tyto mohou pomáhat v propagaci daného partnera na příslušných akcích. A to
jak na Top Fashion Days, Cinema Top Fashion
Show nebo při finálovém Top Fashion Week programu. Případně jsme schopni zajistit svoje kvalitní a proškolené hostesky.
Top Fashion Days, Cinema Top Fashion Show a Top
Fashion Week, pořádá společnost Top Fashion Models, s. r. o. a realizaci zajišťuje produkční společnost
High Level Pictures, s. r. o.

High level pictures s.r.o. | Production
+420 739 977 738 | info@top-fashionweek.com

@top_fashionweek

TOP FASHION WEEK

@TopFashionWeekcom

info@top-fashionweek.com

www.top-fashionweek.com

