
w e l c o m e  i n  h a u t e  c o u t u r e  w o r l d



Vítejte ve světě vrcholné módy! Vítejte na TOP Fashion Week, serii 

dechberoucích módních přehlídek s bohatým doplňkovým programem, 

konané nejen v České Republice, ale i v ostatních zemích Evropy. Jedná 

se setkání všech příznivců tvůrčích návrhů, atraktivních neotřelých 

modelů a kreativních lidí ze všech koutů světa. Začínáme v Karlových 

Varech, kde navazujeme na úspěch předchozího ročníku.

WELCOME 
IN HAUTE COUTURE 
WORLD



TITULÁRNÍ PARTNER PROJEKTU  |  1 mil. Kč

Možnost použití jména partnera do názvu celé akce.

1.  Online

Prezentace partnera na webových stránkách
• umístění loga partnera na stránce www.topfashionweek.com v sekci 
 „Partneři“ (s proklikem)
• možnost zveřejnění podkladu partnera na titulní straně webové stránky
 www.topfashionweek.com
• možnost umístění loga TOP Fashion Week na stránky partnera
• možnost umístění sloganu „Generální partner projektu TOP Fashion Week“
 na stránky partnera
• prezentace loga partnera na jiných webových portálech a sociálních sítích v rámci   
 medializace projektu - Look models International
• Prezentace partnera na Facebooku - Czech Fashion Week
 - příspěvky (videa, fotografi e atp.) propagující partnera - zveřejnění loga partnera

2. Outdoor

Prezentace partnera v rámci kampaně
• umístění loga partnera na outdoorových materiálech (plakáty, billboardy)
• prezentace loga partnera v novinách

3. Medializace v rámci fi nálové kampaně TOP Fashion Week

• prezentace loga partnera formou video-smyčky na LCD obrazovkách/plátně 
 umístěných v místě konání
• logo na 1. straně pozvánky
• 10 VIP vstupenek na TOP Fashion Week
• možnost předání reklamních materiálů partnera v dárkových taškách návštěvníkům
• možnost vystavení vlastního roll up (3x), stánku, automobilu apod.
• zmínění generálního partnera moderátorem

4. Další možnosti plnění

• možnost užívat slogan a logo „Generální partner projektu
 TOP Fashion Week Karlovy Vary“ pro vlastní komunikační aktivity partnera
• možnost propojení s ostatními partnery
• poskytnutí fotografi í z průběhu a příprav TOP Fashion Week Karlovy Vary
• možnost využití ofi ciálních fotografi í pro své nekomerční účely
• 1 ks DVD se záznamem přímého přenosu pro vlastní nekomerční účely Partnera
• umístění loga Partnera na čestnou tabuli umístěnou u vchodu do sálu GH Pupp
• umístění loga partnera na exkluzivní foto stěnu
• individuální benefi t od Look Models International
• setkání s modelkami během akce a možnost společného fota
• pozvánka na after party

V novém ročníku se tak diváci, stejně jako v minulosti, seznámí s produkcí návrhářů 

značek Alice Abraham, Gianni Galal, Debbie Brown, Olga Rusakova, Gianni di Leo, Anna 

Anna, Osmany Laffi ta, Werso aj. Sobotní vrchol fashion weeku budou doprovázet různé 

doprovodné akce po celé lázeňském městě.

V rámci TOP Fashion Weeku se snažíme dávat prostor nejen zkušeným a uznávaným 

tvůrcům, ale i teprve vycházejícím hvězdám módního nebe. Podporou lokálních, neotřelých 

a inovativních designérů vnášíme prvky diverzifi kace do jinak uzavřeného a exkluzivního 

světa haute couture, do světa vrcholného krejčovského umění.

TOP Fashion Week, jeden z vrcholů tuzemské módní 

sezóny se uskuteční v Karlových Varech, proslulých 

světových lázních. Akce navazuje na předchozí úspěšný 

ročník, který proběhl loni na stejném místě. Opět se 

tedy naskýtá jedinečná možnost seznámit se s tvorbou 

atraktivních módních návrhářů, a to živě, 

přímo tváří v tvář.

Během posledního zářijového víkendu představí svou tvorbu na karlovarském TOP Fashion Weeku 

(TFW) více než desítka tuzemských a zahraničních návrhářů. Z New Yorku zavítá Katerina Lankova, 

proslulá spoluprací s hvězdami americké raperské hudební scény, jako například Missy Elliott nebo 

Lil Kim. Mezi návrháři se zahraničními kořeny se kromě jiných objeví Kristina Oganesian původem 

z Arménie. Z dalších úspěšných autorů bude k vidění například tvorba slovenského rodáka Pavla 

Berkyho, hlavní designérky mezinárodně uznávané značky svatebních šatů Crystal Bride, Mirky 

Horké, pánské modely z dílny Petra Kaloudy a mnoho dalších zvučných jmen.

KARLOVY VARY



TOP FSHION WEEK   KARLOVY VARY
27. - 29. 9. 2019, město Karlovy Vary a Grandhotel Pupp

TOP Fashion Week KARLOVY VARY

KDY: 27. - 29. 9. 2019
KDE: Město Karlovy Vary a Grandhotel Pupp 

Město kolonád a filmového festivalu se tak konečně dočká i přehlídky 

světových módních trendů prezentovaných na nejkrásnějších modelkách 

z České Republiky i zahraničí. Projekt je situován do jedné z vyhlášených 

krás lázeňské architektury - Grandhotelu Pupp. Ten nabízí přes tři staletí 

slavné historie, výjimečných hostů z nejvyšších společenských kruhů 

a prvotřídních služeb. Grandhotel Pupp je i v celosvětovém měřítku 

ztělesnění luxusu, a prostory jeho slavnostního sálu tak poskytují 

ideální kulisu pro prezentaci těch nejexkluzivnějších oděvů.   

Akce se aktivně zúčastní 

ZNÁMÉ OSOBNOSTI 

kulturního i sportovního 

světa jako je:

•  Tereza Kostková

•  Kateřina Hrachovcová

•  Nikol Švantnerová

•  Miroslav Šimůnek

•  Aleš Háma



TITULÁRNÍ PARTNER PROJEKTU  |  500 tis. Kč  

Možnost použití jména partnera do názvu celé akce (xxx TOP Fashion Week).
Nutné uzavřít smlouvu a zaplatit do 6. 9. 2019.

1.  Online prezentace partnera na webových stránkách

• umístění loga partnera na stránce ww.top-fashionweek.com v sekci „Partneři“ 
 (s proklikem) 
•  možnost umístění loga TOP Fashion Week na stránky partnera 
•  možnost umístění sloganu „Titulární partner projektu TOP Fashion Week“ 
 na stránky partnera 
•  prezentace partnera na sociálních sítích 

2. Další možnosti spolupráce

• v neděli 29. 9. 2019 vstup do Fashion Week kavárny, kde proběhne setkání návrhářů  
 s veřejností, a zajištění konferenčního stolečku pro propagaci vlastních produktů 
•  umístění partnera na čestnou tabuli v GH Pupp 
•  prezentace loga partnera formou video-smyčky na dvou LED obrazovkách 5x3 metry 
 umístěných v místě konání 
•  6 vstupenek na TOP Fashion Week 
•  6 pozvánek na after party
•  možnost užívat logo a slogan „Titulární partner TOP Fashion Week“ pro vlastní 
 komunikační aktivity partnera 
•  poskytnutí fotografií z průběhu a příprav TOP Fashion Week na vyžádání
•  1 ks DVD se záznamem přímého přenosu pro vlastní nekomerční účely partnera 
 na vyžádání
•  individuální focení s vybranou modelkou, modelem, návrhářem v průběhu TFW 
 na vyžádání

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU 

JIŽ OBSAZEN A ZAPLACEN Česká whisky TREBITSCH



HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU  |  250 tis. Kč

1. Online prezentace partnera na webových stránkách

• umístění loga partnera na stránce ww.top-fashionweek.com v sekci „Partneři“ (s proklikem) 
•  možnost umístění loga TOP Fashion Week na stránky partnera 
•  možnost umístění sloganu „Hlavní partner projektu TOP Fashion Week“ na stránky partnera 
•  prezentace partnera na sociálních sítích

2. Další možnosti spolupráce
• v neděli 29. 9. 2019 vstup do Fashion Week kavárny, kde proběhne setkání návrhářů s veřejností, 
 a zajištění konferenčního stolečku pro propagaci vlastních produktů 
•  umístění loga partnera na čestnou tabuli v GH Pupp (pouze pro generálního a hlavní partnery)
•  poděkování hlavním partnerům moderátorem 
•  prezentace loga partnera formou video-smyčky na dvou LED obrazovkách 5x3 metry umístěných 
 v místě konání 
•  6 vstupenek na TOP Fashion Week 
•  6 pozvánek na after party
•  možnost užívat logo a slogan „Hlavní partner projektu TOP Fashion Week“ pro vlastní 
 komunikační aktivity partnera 
•  poskytnutí fotografií z průběhu a příprav TOP Fashion Week na vyžádání
•  1 ks DVD se záznamem přímého přenosu pro vlastní nekomerční účely partnera na vyžádání
•  individuální focení s vybranou modelkou, modelem, návrhářem v průběhu TFW na vyžádání

PARTNER AMBASADOR PŘEHLÍDKY  |  150 tis. Kč

13 PŘEHLÍDEK – 13 PARTNERŮ AMBASADORŮ

1. Online prezentace partnera na webových stránkách

• umístění loga partnera na stránce ww.top-fashionweek.com v sekci „Partneři“ (s proklikem) 
•  možnost umístění loga TOP Fashion Week na stránky partnera 
•  možnost umístění sloganu „Partner ambasador přehlídky TOP Fashion Week“ 
 na stránky partnera 
•  prezentace partnera na sociálních sítích

2. Další možnosti spolupráce

• před a po přehlídce bude zmíněn partner ambasador moderátorem
•  prezentace loga partnera formou video-smyčky na dvou LED obrazovkách 5x3 metry umístěných 
 v místě konání 
•  4 vstupenky na TOP Fashion Week 
•  4 pozvánky na after party
•  možnost užívat logo a slogan „Partner ambasador přehlídky TOP Fashion Week“ pro vlastní 
 komunikační aktivity partnera 
•  poskytnutí fotografií z průběhu a příprav TOP Fashion Week na vyžádání
•  1 ks DVD se záznamem přímého přenosu pro vlastní nekomerční účely partnera na vyžádání

PARTNER PROJEKTU  |  100 tis. Kč

1. Online prezentace partnera na webových stránkách

• umístění loga partnera na stránce ww.top-fashionweek.com v sekci „Partneři“ (s proklikem) 
•  možnost umístění loga TOP Fashion Week na stránky partnera 
•  možnost umístění sloganu „Partner projektu TOP Fashion Week“ na stránky partnera 
•  prezentace partnera na sociálních sítích

2. Další možnosti spolupráce

• prezentace loga partnera formou video-smyčky na dvou LED obrazovkách 5x3 metry umístěných 
 v místě konání 
•  2 vstupenky na TOP Fashion Week 
•  2 pozvánky na after party
•  možnost užívat logo a slogan „Partner projektu TOP Fashion Week“ pro vlastní komunikační  
 aktivity partnera 
•  poskytnutí fotografií z průběhu a příprav TOP Fashion Week na vyžádání
•  1 ks DVD se záznamem přímého přenosu pro vlastní nekomerční účely partnera na vyžádání



P o ř a d a t e l e m  a k c e  j e  L o o k  M o d e l s  s . r . o .  C z e c h  R e p u b l i c


