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Mercedes-Benz Prague 
Fashion Weekend 2014

Závěrečná zpráva

Móda je velmi důležitým nástrojem 
při pátrání po vlastní identitě. 
Oblečení, účes, tetování, make-up,  
to všechno jsou věci, které využíváme 
při konstrukci svého vlastního 
obrazu – toho, jak bychom chtěli být 
ostatními vnímáni.

Móda je v naší společnosti obecně 
marginalizována. vnímáme ji jako 
nepodstatnou, frivolní, spojujeme 
si ji s domýšlivostí a potřebou něco 
předstírat. avšak právě skutečnost, 
že budí obrovské emoce, je na ní 
lákavá. Je neoddělitelnou součástí 
naší kultury, stejně jako například 
architektura, literatura anebo 
výtvarné umění. navíc v ní trávíme 
celý život – móda totiž není pouze  
to, co nosí modelky na přehlídkách. 
a je to samozřejmě také obrovský 
byznys.

- valerie steel, ředitelka Fashion institute of 
technology v new Yorku; hospodářské noviny, 
31. 10. 2014
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Mise: 
#MBPFW je obchodní, 
kulturní a společenská 
událost pořádaná po 
vzoru světových fashion 
weeků.

Podporujeme lokální 
kreativitu, propojujeme 
umění a byznys, 
vytváříme plaformu 
pro systematickou 
prezentaci tuzemských 
návrhářů v souladu se 
světovými standardy 
módního průmyslu. 

v druhém plánu 
prostřednictvím médií 
přibližujeme kreativitu 
českých módních 
tvůrců veřejnosti 
a posilujeme vnímání 
módy jako užitého umění 
i prostředku k vyjádření 
vlastní individuality.

vize: 
Propagace špičkové 
české módy a designu 
v tuzemsku i v zahraničí.
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15 000 návštěvníků
(70 % profesionálů, 
30 % veřejnost)

5 dní, 
4 dny plné 
přehlídek

22 módních 
přehlídek

27 nejlepších českých 
módních návrhářů

10 nejmladších talentů 
v rámci workshopu reD 
cut by aukro vedeného 
liběnou rochovou

12 akcí v doprovodném 
programu, do nejž se 
letos zapojily butiky 
s českou módou, 
designshopy a kulturní 
instituce

2 oficiální party: luxusní šperkařské 
značky shamballa Jewels a nejstylovější 
party sezony magazínu Blue Paper

12 oficiálních 
zahraničních hostů 
včetně výrazných 
osobností Zombie 
Boye a Pandemonie, 
nákupčích a tisku

4 studenti 
nejprestižnější 
oděvní univerzity 
central saint 
Martins – university 
of the arts london

1 Opening cocktail 
s instalací značky 
tom Ford v lobby 
hotelu Four seasons 
Prague

termín: 
3. ––––––  7. 9. 2014

lokace: 
Fashion temple 
Právnická  
Fakulta uk

Obsah: 
výběrový program, 
nejlepší čeští módní 
návrháři v kombinaci 
se zavedenými 
značkami a módními 
domy jako tom Ford 
nebo shamballa 
Jewels

klíčová slova:
móda, kreativita, 
kultura, umění, 
byznys, společnost, 
networking, parties, 
zážitek
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1  vybudování noblesního 
Fashion temple 
v historické budově 
Právnické fakulty uk

unikátní koncept #MBPFW 2014 nastavil nový ředitel 
projektu lukáš loskot. cílem je restart českého 
oděvního designu a sebevědomá prezentazce lokální 
kreativity v rámci módní akce, která nemá provinční 
charakter. ke stěžejním změnám patří:
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2 přísný kurátorský 
výběr nejlepších 
českých návrhářů od 
studentů, kteří právě 
dokončili školu, až po 
hvězdy, jako Jakub 
Polanka, ivana Mentlová, 
klára nademlýnská, 
chatty nebo Zuzana 
kubíčková

3 prezentování kolekcí 
s půlročním předstihem 
nezbytným pro zapojení 
českých návrhářů do 
celosvětového módního 
byznysu
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4 propojení různých 
uměleckých disciplín  
ve stylu módních 
přehlídek v Paříži  
či Miláně

5 vybudování rozsáhlé 
webové databáze 
designérů a lokalit
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Právnická fakulta uk
Pařížská ulice (Praha 1)

MBPfW je obchodní, kulturní a společenská událost pořádaná 
po vzoru světových fashion weeků. Měníme pravidla české 

módní scény, podporujeme lokální návrháře, objevujeme mladé 
talenty. Buď te u toho s námi – navštivte největší a nejucelenější 

módní akci v České republice.

Pozvánka platí pro dvě osoby.

www.mbpfw.com
facebook.com/mbpfw

1. Doba a místo konání:  
po 25. 8. – út 2. 9. 2014 vždy od 9 do 20 h.
Ateliér designu oděvu a obuvi, UMPRUM  
nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Harmonogram workshopu: 2. Odevzdání modelů a fitting:  
úterý 2. září 2014 v 18 hodin

3. Módní přehlídka:  
neděle 7. září 2014 ve 21 hodin

3. Přihlášku, portfolio a CV – vše  
řádně označené jménem – lze poslat:
↓
A. Elektronicky na adresu:  
workshop@mbpfw.com  
předmět: „Workshop MBPFW“.

B. Poštou na adresu:  
Czechoslovak Models s.r.o.  
Palác ADRIA - Národní 40
110 00 Praha 1

4. Uzávěrka přihlášek je  
15. května 2014.

5. Výsledky výběrového řízení budou 
zveřejněny do 30. května 2014 na 
webových stránkách www.mbpfw.com.

6. Workshop je zdarma, látky  
a materiály budou účastníkům  
přiděleny zdarma na začátku  
workshopu.

Veškeré nezbytné informace naleznete 
v následujících bodech:

1. Workshop „RED CUT“ je určen stu-
dentům oděvních či textilních vysokých 
nebo vyšších odborných škol.

2. Podmínkou pro zařazení do 
výběrového řízení je řádně vyplněná 
přihláška, kterou najdete na  
www.mbpfw.com/REDCUTprihlaska.pdf

Workshop pro 15 vybraných studentů oděvu se koná ve 
dnech 25. srpna – 2. září 2014 v prostorách UMPRUM. 
Během těchto dní budou studenti tvořit modely, které 
představí v rámci závěrečného večera akce Mercedes-
Benz Prague Fashion Weekend 2014. Na přehlídce 
komise zároveň vybere celkového vítěze workshopu, 
který získá možnost zdarma prezentovat svoji kolekci 
na Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu 2015.

Mercedes-Benz Prague 
Fashion Weekend 2014  
ve spolupráci s UMPRUM 
vyhlašuje výběrové řízení 
na účastníky soutěžního 
workshopu RED CUT 
s Liběnou Rochovou.

 Workshop RED CUT 
s Liběnou Rochovou

v rámci
 MERCEDES-BENZ 
PRAGUE FASHION 

 WEEKEND 2014

workshop_LR.indd   1 4/25/14   12:34 PM

Dear xxx,
 
I would like to cordially thank you for 
accepting my invitation and coming 
to Mercedes-Benz Prague Fashion 
Weekend 2014. I wish you a pleasant 
stay in the beautiful city of Prague 
and I hope you enjoy the shows we 
have prepared for you. Should you 
need anything, please do not hesitate 
to contact me or anyone from our 
team, we will be happy to help you.
 
Have a lovely stay and see you soon!
 
Warm regards
Lukas
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6 progresivní 
vizuální identita

7 doprovodný 
magazín Blue 
Paper

vychází dvakrát ročně 
jako nezávislý titul 
věnovaný módě, umění 
a kultuře, potřetí pak 
jako speciál k MBPFW. 
Distribuovaný zdarma 
v designshopech, 
galeriích a kavárnách
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Pozvání do Prahy přijali 
i významné viP osobnosti. Prvním 
z nich je potetovaný kanadský 
model Zombie Boy, který proslul 
kampaněmi pro slavné módní 
domy i účastí ve videoklipu lady 
gaga. 

na módní přehlídky přijel 
i britský konceptuální umělec 
Pandemonia, který na světových 
týdnech módy a kulturních 
akcích šokuje imagí komiksové 
postavičky z latexu. 

#MBPFW jako první akci svého 
druhu poprvé v historii navštívili 
zástupci zahraničního tisku, 
nákupčí a další  osobnosti ze 
světa módy. Pozvání přijali 
například barcelonští Doshaburi, 
německý temporary showroom, 
britský Primitive london nebo 
zástupce dánské talentové 
agentury Muuse. O zkušenosti 
se s návrháři a širokou veřejností 
podělil i stefan siegel, 
zakladatel kultovního serveru 
podporujícího mladé designéry 
nOtJustalaBel.com. 

čeští návrháři tak poprvé dostali 
unikátní příležitost dostat se 
do bližšího kontaktu s reálným 
módním byznysem. nabídku 
k prodeji dostala například Petra 
Ptáčková, se zahraničními hosty 
započali komunikaci i tereza 
rosalie kladošová, Martina 
Špetlová nebo Pavel Berky.
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všechny přehlídky  
a Blue Paper Party:
Právnická fakulta uk
náměstí curieových 7
110 00  Praha 1

tom Ford by Pařížská 18  
Opening cocktail:
Four seasons hotel Prague
veleslavínova 1098/2a
110 00  Praha 1

shamballa Jewels  
by carollinum Party
cantinetta Fiorentina  
Pařížská 17
110 00  Praha 1

střeDa
3/9/2014

čtvrtek
4/9/2014

Pátek
5/9/2014

sOBOta
6/9/2014

neDěle
7/9/2014

11:30  Jana MikeŠOvá – Mik  
/  

Pavel BerkY

00 ether tereZa rOsalie 
klaDOŠOvá  

/  
tereZa leDvinOvá

14:30 stinak vlaDiMir 
stanek

tiQe BY Petra 
BalvínOvá

JinDra JansOvá

16:00 aWkWarD karOlína JuříkOvá  
/  

antOnin siMOn

laFOrMela ODivi

1 7:30 PietrO FiliPi 
silverline  

BY ivana MentlOvá

Petra PtáčkOvá chattY ZuZana kuBíčkOvá

19:00 tOM FOrD BY 
Pařížská 18  

OPening cOcktail  
@ FOur seasOns 

hOtel Prague
 

na POZvánkY

kateřina geislerOvá Martina ŠPetlOvá BOris hanečka laY seDlákOvá  
/  

MirO saBO

2 1:00 DOlce vita Presents: 
central saint 

Martins 
(lOnDOn, uk)

curateD BY Maria kOhutik
 

PO PřehlíDce DOlce vita 
cOcktail 

 
na POZvánkY

JakuB POlanka
 

na POZvánkY

MerceDes-BenZ 
night Presents:  

klára naDeMlýnská   
& Daniela PeŠkOvá

 
na POZvánkY

reD cut BY aukrO 
POD ZáŠtitOu uMPruM

 

ivana kaňOvská 
Markéta 

MartiŠkOvá 
Markéta ŠOhaJOvá

 
na POZvánkY

PartY shaMBalla 
JeWels PartY BY 

carOllinuM  
@ cantinetta 

FiOrentina 
(19:00)

 
na POZvánkY

Blue PaPer PartY 
sPecial DJ guest 

ZOMBie BOY
(23:00–03:00)

ve sPOluPráci s nOir 
caviar

 
vstuPenkY na Místě
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tom Ford by Pařížská 
18 Opening cocktail 
& lounge ve Four 
seasons hotel Prague

shamballa Jewels 
by carollinum Party 
v restauraci cantinetta 
Fiorentina na Pařížské 
ulici

vedle respektovaných českých 
jmen i mladých talentů dává MBPFW 
prostor i luxusním zavedeným 
značkám a pokrývá tak celé módní 
spektrum.

Party roku luxusní šperkařské značky 
shamballa Jewels, kterou v česku 
exkluzivně zastupuje společnost 
carollinum, navštívil i její zakladatel 
Mads kornerup. na snímku vlevo je 
s majitelkou společnosti carollinum 
tamarou kotvalovou. 



36

P
ar

ty
 &

 D
op

ro
vo

d
ný

 p
ro

gr
am

Blue Paper  
x noir caviar Party
nejstylovější party roku, jako 
special DJ guest zahrál viP host 
MBPFW Zombie Boy.
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tOM FOrD lOunge @ FOur seasOns  
hOtel Prague

Popis: unikátní instalace modelů 
návrháře toma Forda, která vznikla 
ve spolupráci s partnerským hotelem 
MBPFW Four seasons hotel Prague. 
Projekt kurátorsky zaštítil ředitel 
MBPFW lukáš loskot, instalaci 
vytvořila česká návrhářka hana 
Frišonsová.

Datum: 4.–7. září 2014
lokace: Four seasons hotel Prague, veleslavínova 
1098/2a, Praha 1
www: www.fourseasons.com/prague

výstava sPirit are YOu there?  
+ POP-uP shOP

Popis: výstava spirit are you there? 
představuje společný projekt 
návrhářky Moniky Drápalové 
a akademického malíře Františka 
Matouška, který spojuje umění 
malby s tvorbou oděvu. návštěvníci 
uvidí i budou mít možnost zakoupit 
nositelné modely, v nichž se odráží 
invence obou autorů. 

Datum: 4.–30. září 2014
lokace: FOX gallery, křemencova 6, Praha 1
www: www.foxgallery.cz

lOcal icOns

Popis: Premiéra lOcal icOns, nové 
iniciativy na podporu lokálního 
oděvního průmyslu a jeho interakce 
se současným designem. instalace 
představí produkci šesti českých 
továren s dlouhou tradicí ve svém 
regionu, které vyrábí autentický, 
kvalitní a nadčasový základ vašeho 
šatníku.

Datum: 4 –7. září 2014
lokace: Právnická fakulta uk, náměstí curieových 
7, Praha 1
www: www.localicons.cz

FashiOn talk rOOM nO. 8 & nO. 9

Popis: Odborné semináře pořádané 
organizací czech Fashion council. 
v pořadí osmý Fashion talk room, 
tentokrát na téma „Brand identity“, 
přivítá speciálního hosta z Paříže, 
Donalda Potarda, který stál u zrodu 
značky Jean Paul gaultier a dalších 
25 let u ní zastával pozici generálního 
ředitele. Od roku 2012 vede katedru 
módního designu na Paris college of 
art.
Fashion talk room no. 9, který 
na osmý přímo navazuje, se bude 
věnovat módnímu a autorskému 
právu. Povedou ho Zuzana 
Šimonovská a Martin leskovjan, kteří 
se ve své právní praxi specializují 
právě na případy z módního průmyslu.

Datum: 4. září 2014, 10:00–12:00 a 13:00–14:00
lokace: Právnická fakulta uk, náměstí curieových 
7, Praha 1
www: www.czechfashioncouncil.com

neFOrMální kOkteJl k uveDení 9. 
instalace v kuratOru

Popis: uvedení 9. instalace konceptu 
kurator, která exkluzivně představí 
nejnovější kolekci „ivon Bvaia“ 
návrhářky Jindry Jansové a speciální 
minikolekci „st. gerda“ značky 
about, za níž stojí anna cichá a radka 
hortová. nebude chybět ani šperk 
značek andres gallardo, Zorya, vluM 
či kateřina reichová. 9. instalace 
probíhá od 1. 9. do 5. 10. 2014.

Datum: 1. září 2014, 17:30–21:00 
lokace: kurator, karolíny světlé 17, Praha 1
www: www.kurator.cz

OPening cOcktail instalace  
v cZech laBels & FrienDs

Popis: Představení speciální prodejní 
instalace kolekcí designérů 
MBPFW a nezávislých evropských 
a amerických udržitelných značek, 
které se na česko-slovenském trhu 
objeví v premiéře. část českých 
designérů představí limitované 
luxusní edice. instalace dále otevřena 
denně od 10 do 20 hodin.

Datum: 2. září 2014, 18:00–21:00 
lokace: czech labels & Friends, železná 12, 
Praha 1
www: www.fashion-map.cz, facebook.com/
czechlabelsandFriends

steFan siegel: creative 
enterPreneurshiP anD Digital 
thinking

Popis: Zakladatel a ceO serveru nOt 
Just a laBel stefan siegel povede 
v Praze unikátní seminář věnovaný 
podnikání v kreativních odvětvích. 
Během tříhodinové přednášky ukáže, 
jak využít výhod digitálního prostředí, 
představí budoucnost luxusního 
segmentu i demonstruje konkrétní 
případové studie, jak úspěšně 
prodávat mladé značky.

Datum: 3. září 2014, 16:00–19:30
lokace: Wayra, václavské náměstí 3, Praha 1
www: www: bit.ly/nJal_MBPFW

19/21 aFterWOrkDrinks

Popis: Již tradiční event, místo pro 
poznávání, setkávání a sdružování 
pražské kreativní komunity. Díky 
spolupracím s lokálními galeriemi, 
muzei, událostmi, umělci a dalšími 
zajímavými osobnostmi – a nyní 
i MBPFW – slibují tyto party unikátní 
atmosféru, která nemá ve městě 
obdoby.

Datum: 3. září 2014, 20:00–22:0
lokace: hotel emblem , Platnéřská 19, Praha 1
www: www.emblemprague.com
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check cZech FashiOn shake

Popis: Projekt check czech Fashion 
spojil své síly s la gallery novesta 
a přichystal večírek plný české 
módy, skvělé hudby a výborného 
občerstvení. Při příležitosti check 
czech Fashion shake budou do 
prodeje uvedeny nové kolekce 
návrhářů Pavla Brejchy a hanuše 
lamra. vstup zdarma.

Datum: 4. září 2014, 17:00–21:00
lokace: la gallery novesta, elišky krásnohorské 
9, Praha 1
www: www.checkczechfashion.cz, www.facebook.
com/lagallerynovesta

sníDaně s MireM saBeM  
v galerii PraguekaBinet

Popis: neformální setkání se 
slovenským návrhářem Mirem sabem, 
jehož nová kolekce prezentovaná 
na MBPFW 2014 vznikla právě ve 
spolupráci s galerií praguekabinet. 
Pouze na pozvánky.

Datum: 5. září 2014, 10:00–12:00
lokace: praguekabinet, Platnéřská 13, Praha 1
www: www.praguekabinet.com

vernisáž cut cluB #6 / lvMM 
shOes (Berlin, De)

Popis: uvedení nejnovější výstavy 
z nepravidelných sérií balancujících 
na hranici módy a umění s názvem 
cut club, která představí avantgardní 
berlínskou značku obuvi lvMM. Za 
typickým spojením korkové nebo 
pěnové platformy s ručně háčkovanou 
ponožkou či barevnými platformami 
stojí designérky valerie Farina 
a arielle de Pinto. výstava potrvá 
až do 19. září, otevřeno denně mimo 
pondělí od 18 do 22 hodin. vstup 
zdarma.

Datum: 5. září 2014, 18:00–22:00
lokace: a.M.180 gallery, Bělehradská 45, Praha 2
www: www.clubcutclub.tumblr.com

nOváčci ve ŠPerku „Září“

Popis: vernisáž výstavy mladých 
začínajících českých a slovenských 
šperkařů a ateliérů z Prahy, Plzně, 
liberce, Bratislavy i německého halle 
na podporu čerstvých absolventů 
i studentů, kteří tvoří na pomezí 
volného a užitého umění. Během 
vernisáže proběhne také křest 
prvního vydání časopisu Září. 
výstava dále otevřena denně od 10 do 
21 hodin. 

Datum: 5. září 2014, 20:00–21:00
lokace: galerie Září, heřmanova 33, Praha 7
www: www.facebook.com/galeriezari
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65 clv po Praze 
(srpen–září )

3 elektronické 
megaboardy 
u magistrály 
(červenec–září )

více než 10 inzertních
stran v titulech Mladé
fronty, Bauer Media
Praha a další; 
inzertní dvoustrana 
v respektovaném 
britském módním 
magazínu Dash

celková hodnota: 
3 203 000 kč

Digitální média: sociální 
sítě (Facebook, twitter, 
instagram – celkem přes 
12 000 followerů)
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lifestyle: 
Dolce vita, elle, harper’s Bazaar,  
instyle, Moje Psychologie, One

Deníky a suplementy: 
e15, Zen, lidové noviny, hospodářské 
noviny, hospodářské noviny – Proč 
ne?!, víkend; Mladá fronta Dnes – 
city life

týdeníky a ekonomické tituly: 
respekt, euro, esquire

společenské a exkluzivní tituly: 
story, Ok Magazín

televizní pořady: 
viP zprávy, Prásk

Online: 
dolcevita.cz, e15.cz, elle.cz, style.
iprima.cz, super.cz, blesk.cz, iconiq.
cz, mdls.cz, iconiq.cz, iluxurylife.
cz, invogue.cz, lidovky.cz, ihned.cz, 
iDnes.cz, módní & beauty blogy
__________________

Zahraniční tituly: 
Women’s Wear Daily – WWD.com, 
Dash Magazine, notjustalable.com, 
FuckingYoung.es, slink Magazine

celkem výstupů online&offline: 
248

celková hodnota: 
20 975 991 cZk
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celkem výstupů online&offline: 
248

celková hodnota: 
20 975 991 cZk

„Fashion Weekend 
ukázal, že i u nás může 
vzniknout relevantní 
přehlídka současných 
talentů a že je jen 
otázkou času, kdy 
se Praha stane další 
zastávkou mezinárodních 
nákupčích, podobně jako 
např. stockholm.“ – cake 
czechoslovakia
11. 9. 2014

„Díky Mercedes-
Benz Prague Fashion 
Weekendu jsme měli 
pocit, že Praha aspoň na 
chvíli není ušmudlanou 
popelkou, která jen 
zametá módní popel 
a přebírá hrách, který už 
předtím ve světě všichni 
viděli,“ – šéfredaktorka elle 
andrea Běhounková, elle.cz
8. září 2014

„Organizátorům ale 
letos nešlo pouze o to, 
představit širokému 
publiku pulzující 
kreativitu Martiny 
Špetlové, Jakuba 
Polanky, Petry Ptáčkové 
a dalších návrhářů. 
v popředí měl stát také 
byznys.
ten během pražských 
dnů módy vedle 
nákupčích z Berlína, 
londýna nebo Barcelony 
reprezentoval také 
stefan siegel, zakladatel 
platformy not Just 
a label,“ – hospodářské noviny
13. září 2014

„Dosud bylo zvykem, 
že zatímco svět na 
zářijových týdnech 
módy sledoval kolekce 
pro následující jaro 
a léto, česko bylo 
o sezonu pozadu. Projekt 
Mercedes-Benz Prague 
Fashion Weekend, 
kterému nově šéfuje 
lukáš loskot, se to letos 
rozhodl změnit.“ – iDnes.cz
5. září 2014

„rick genest, který 
se nejen díky svému 
tetování stal celebritou 
přehlídkových mol, se 
představil v Praze.“  
– lidovky.cz
12. září 2014

„Jana knauerová je 
letošní tváří Mercedes-
Benz Prague Fashion 
Weekendu, který se 
koná 3.– 7. září v Pařížské 
ulici,“ – elle
9/2014

„Dnes začíná jedna 
ze zásadních, oblasti 
odívání věnovaných akcí 
zvaná Mercedes-Benz 
Prague Fashion Weekend 
(MBPFW).“ – Františka čížková
Blesk.cz
3. září 2014
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„Další nadějí, že by si 
české scény konečně 
někdo všiml a přijel se 
podívat – na letošním 
Mercedes-Benz Prague 
Fashion Weekendu 
bylo několik nákupčích 
z Barcelony či Berlína 
a také třeba redaktoři 
londýnského magazínu 
Dash, kteří pak ve svém 
článku světu sdělili, že 
Praha není jen václav 
havel, ale také móda.“  
– respekt
41/2014

„vedle intenzivního 
hlavního programu, který 
zaplnil čtyři přehlídkové 
dny, stojí za zmínku 
i bohatý a různorodý 
doprovodný program. 
ten zahrnul kromě 
seminářů a přednášek 
pod záštitou Modeschau 
a czech Fashion council 
i prodejní pop-up výstavy 
českých i zahraničních 
designérů, do kterých 
se zapojily nezávislé 
i komerční platformy.“  
– český rozhlas radio Wave
9. září 2014
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MerceDes-BenZ  
FashiOn netWOrk
Prague Fashion Weekend se 
připojil k síti fashion weeků 
zaštítěných německou auto-
mobilkou v roce 2013 a je tak 
v jedné rodině s fashion weeky 
v new Yorku, londýně, Berlíně 
nebo Madridu.

stOPka viP lOunge
Obchod s designovým nábyt-
kem stOPka vytvořil v právnické 
fakultě lounge pro celebrity, 
zahraniční osobnosti a významné 
hosty MBPFW.

DOlce vita vs.  
central saint  
Martins
Magazín Dolce vita přivezl na 
MBPFW studenty nejprestižnější 
oděvní univerzity central saint 
Martins v londýně.

FOur seasOns  
hOtel Prague
luxusní hotel posloužil jako 
„přechodný domov“ pro zahraniční 
viP hosty a instalaci modelů tom 
Ford, s jejímž uvedením proběhl 
i Opening cocktail celého MBPFW.

kevin.MurPhY + Mac
vlasy a make-up zajistily 
mezinárodní týmy se zkušenostmi 
z fashion weeků z celého světa.

shOes BY huManic
českým návrhářům, kteří 
neprodukují vlastní obuv, nabídla 
řešení značka humanic.

havel, hOlásek  
& Partners
Známá advokátní kancelář 
podpořila v restauraci cantinetta 
Fiorentina party šperků shamballa 
Jewels, nejluxusnější party sezony. 
v česku shamballa Jewels 
exkluzivně zastupuje společnost 
carollinum.

FlOWers  
BY MariO WilD
květinové studio MariO WilD 
FlOvers vyzdobilo foyer 
Právnické fakulty instalacemi 
jedinečných rostlin z celé 
evropy.

MlaDá FrOnta – Zen
významný český ekonomický 
titul euro nebo lifestylová příloha 
deníku e15 Zen zkrátily čas mezi 
přehlídkami veřejnosti i viP 
hostům v lounge i na party.

nesPressO & MattOni
Publikum i celý tým MBPFW 
čerpali osvěžení i povzbuzení 
z produktů značek nespresso 
a Mattoni.

speciální poděkování 
za podporu a záštitu 
patří Praze 1, uMPruM 
a Právnické fakultě uk

MBPFW 2014 by nebyl možný bez partnerů, kteří  
se připojili k jeho myšlence a rozhodli se podpořit 
hodnoty, které představuje. tito partneři se formá-
tem své prezentace stali přirozenou a plnohodnot-
nou součástí akce.

caFe-caFe Bar
hlavní bar ve foyer Právnické 
fakulty i minibar ve stOPka viP 
lOunge obsluhovala trendy 
pražská kavárna cafe-cafe.

instalace  
svítiDla lasvit
černý bar ve foyer Fashion temple 
ozdobilo svítidlo Jar rgB známého 
izraelského designéra arika 
levyho.

reD cut BY aukrO
Obchodní portál aukro soustředil 
svoji podporu na nejmladší 
talenty ze soutěžního workshopu 
vedeného liběnou rochovou.

večírkY v cantinetta 
FiOrentina
italská restaurace na Pařížské 
ulici poskytla famózní prostory 
i catering oficiálním party 
i zahraničním hostům MBPFW.
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