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WELCOME

IN HAUTE COUTURE
WORLD
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.

KARLOVY VARY
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, fotograﬁe 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 ﬁnálové 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 fotograﬁí z průběhu a příprav TOP Fashion Week Karlovy Vary
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Akce se aktivně zúčastní
ZNÁMÉ OSOBNOSTI
kulturního i sportovního
světa jako je:
• Tereza Kostková
• Kateřina Hrachovcová
• Nikol Švantnerová
• Miroslav Šimůnek
• Aleš Háma

TOP FSHION WEEK KARLOVY VARY

27. - 29. 9. 2019, město Karlovy Vary a Grandhotel Pupp

TOP Fashion Week KARLOVY VARY
27. - 29. 9. 2019
KDE: Město Karlovy Vary a Grandhotel Pupp
KDY:

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.

TITULÁRNÍ PARTNER PROJEKTU
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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

PARTNER PROJEKTU

|

100 tis. Kč

1. Online prezentace partnera na webových stránkách

1. Online prezentace partnera na webových stránkách

•
•
•
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•
•

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

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
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