Mercedes-Benz Prague Fashion Week
F/W 2017

report

MBPFW F/W17
17.-24. března 2017
lokace: Kotva - 3. patro (vchod z Rybné ulice), Praha 1 2

MBPFW F/W17
Mercedes-Benz Prague Fashion Week, na
kterém se prezentovaly kolekce podzim zima, se konal od 17. do 24. března 2017.
Kurátorským výběrem návrhářů, nabitým
doprovodným programem, lokálním
dopadem a mezinárodním ohlasem tak módní
akce stvrdila svou pozici
jedinečné
byznysové a kulturní platformy v České
republice.

VIZE
Propagace nejlepší české módy doma a v
zahraničí. Podpora a obnova lokálního
průmyslu se zahraničním přesahem.
Zvyšování konkurenceschopnosti na mikro i
makro úrovni oděvního odvětví.

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

MBPFW F/W17 V ČÍSLECH
1 týden
10 lokací
11 500 návštěvníků
22 přehlídek
20 českých či slovenských návrhářů a značek
8 večerních koktejlů
6 akcí v hlavním programu
6 mediálních partnerů
9 akcí v doprovodném programu
3 hostující zahraniční značky
1 charitativní večer pro Nadaci Terezy Maxové dětem
1 Haute Couture přehlídka Maison Francesco
Scognamiglio
1 byznysová konference
1 talentová soutěž

200 novinářských akreditací

CHATTY F/W17

1 258 900 lidí - dopad příspěvků na sociálních sítích
@MBPFW od 1. do 28. března 2017

Karolina Kurková na MBPFW F/W17

Všechny přehlídky se konají
na adrese: Kotva — 3. patro
(vchod z Rybné ulice, Praha 1)
s výjimkou přehlídky Zuzany
Kubíčkové.

All shows are held at: Kotva —
3rd Floor (the entrance on
Rybná Street, Prague 1) except
for fashion show Zuzana
Kubíčková.

Pokud není uvedeno jinak,
přehlídky jsou přístupné na
pozvání, akreditace STANDING
a VIP vstupenky. Výjimku tvoří
pouze eventy označené jako „na
speciální pozvánky,“ které jsou
přístupné pouze na speciální
pozvání.

If not stated otherwise, all
shows are open for guests with
invitations, accreditations,
STANDING and VIP
tickets. Events marked as “by
special invitation” are only
opened to guests with special
invitation.

Držitelé zakoupených VIP
vstupenek mají přístup na
všechny módní přehlídky
a veškeré eventy v hlavním
programu MBPFW.

Holders of purchased VIP
tickets gain access to all
MBPFW fashion shows and
main programme events.

Pondělí / Monday
20/3/2017

Úterý / Tuesday
21/3/2017
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA / THE PROGRAMME IS SUBJECT TO CHANGE

Neděle / Sunday
19/3/2017

14:00

MIRO SABO /
DANIELA
PESKOVA

16:00

LA FORMELA /
ALTER ERA

16:00

PETRA
PTÁČKOVÁ /
BLUE PAPER
TALENT
SUPPORTS
JAN CERNY

17:00

NEHERA
by Blackout.
—
(na speciální
pozvánky /
by special
invitation only)

17:00

VAN GRAAF
JUNIOR
TALENT 2017

17:00

IMRECZEOVA /
SITUATIONIST
presented by
Mercedes-Benz

19:00

CHATTY

19:00

LUKAS
MACHACEK /
MICHAEL
KOVACIK

18:00

KATEŘINA
GEISLEROVÁ /
TIQE BY
PETRA
BALVÍNOVÁ

21:00

BLAŽEK

21:00

ZUZANA
KUBÍČKOVÁ
@BOCCACCIO
BALLROOM
—
(na speciální
pozvánky /
by special
invitation only)

21:00

JAKUB
POLANKA
—
(na speciální
pozvánky /
by special
invitation only)

20:30

PROČ NE?!
CHARITY
NIGHT
FOR TEREZA
MAXOVÁ
FOUNDATION
PRESENTS
FRANCESCO
SCOGNAMIGLO
MAISON
—
(na speciální
pozvánky /
by special
invitation only)

Držitelé zakoupených VIP pasů mají přístup na všechny módní přehlídky a veškeré eventy v hlavním programu MBPFW. /
Holders of purchased VIP passes gain access to all MBPFW fashion shows and main programme events.

#MBPFW, mbpfw.com, facebook.com/mbpfw, instagram.com/mbpfw

Sobota / Saturday
18/3/2017

Blažek F/W 17, lokace: Kotva - 3. patro, Praha1

Mezinárodní přesah
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.

Anders Sølvsten Thomsen / stylista / ex Love Magazine /
Londýn

Katherine Ormerod / byznysmenka / Work Work Work /
Londýn

Maria Xochitl West / nákupčí / H.Lorenzo / Los Angeles
Sunny Patel / nákupčí / Axel Arigato / Londýn
Emese Dobos / editor / Business of Fashion, Harper’s Bazaar

Magdalena Frackowiak na MBPFW F/W17

Hungary / Budapešť
Tomi Paull / nákupčí / Other-Wise Showroom / Paříž

Adam Katz Sinding / Fotograf / High Snobiety / Le 21éme
Maximilan Dorner / nákupčí / Temporary Showroom / Berlín
Giorgia Cantarini / nákupčí, editor / Vogue Italia,White Milano
/ Milán

Francesco Scognamiglio / Haute Couture návrhář / Milán
Magdalena Frackowiak / top modelka / Varšava
Guillaume Roujas / Fotograf / Nowfashion
François Pragnère / nezávislý Fotograf / Paříž
Irakli Rusadze / návrhář značky Situationist / Tbilisi

Lokace: Kotva - 3. patro, Praha 1

MBPFW & PROČ NE?! CHARITY NIGHT FOR THE TEREZA MAXOVÁ
FOUNDATION PRESENTS MAISON FRANCESCO SCOGNAMIGLIO
Sobotní večer 18. března 2017 byl slavnostní tečkou za prvním přehlídkovým blokem módního týdne Mercedes-Benz Prague Fashion Week
FW17 a stejně jako minulý rok si vzal za cíl pomáhat.
Pořadatelé se po loňské úspěšné aukci, která vynesla 1 250 000 Kč a zajistila studijní stipendia pro 25 mladých lidí pocházejících z dětských
domovů, rozhodli znovu spojit módu s pomocí potřebným. V rámci večera se nejprve uskutečnila vůbec první přehlídka vysoké krejčoviny
v České republice. Návrhářem, který v Praze tzv. haute couture módu představil, byl dlouholetý přítel Terezy Maxové, italský návrhář
Francesco Scognamiglio, jehož róby oblékají mezinárodní celebrity jako Beyoncé, Rihanna či Lady Gaga. Svou účastí přehlídku a aukci
podpořila také polská topmodelka a přítelkyně Maxové Magdalena Frackowiak.
Po módní přehlídce proběhla benefiční aukce. Sedm unikátních uměleckých předmětů v celkové vyvolávací ceně 662 tisíc korun do aukce
zajistil lifestylový magazíne Hospodářských novin Proč ne?!, spolupořadatel večera. Mezi draženými položkami byla plastika GUN ze série
plastik X-RAY umělce Davida Černého, pero Montblanc Heritage 1914 z limitované edice 1000 kusů, luxusní kožená taška Louis Vuitton
“Keepall Bandoulière 50” personifikovaná výtvarníkem Pastou Onerem, unikátní fotografie Miloše Formana od kanadského zpěváka Bryana
Adamse ze signované série sedmi kusů,
dvě vstupenky na květnové vystoupení
baletního génia Sergeje Polunina v
Národním divadle včetně osobního setkání
s tanečníkem, unikátní dráhové kolo
Festka Limited Edition for Nespresso
vyrobené exkluzivně pro aukci z použitých
kávových kapslí Nespresso a dvě místa v
–Josef Novák
první řadě na módní přehlídku haute
couture Maison Francesco Scognamiglio,
která se bude konat v červenci v Paříži.
Role moderátora a licitátora se stejně jako
minulý rok ujal Lukáš Hejlík po boku
ředitelky aukční síně Dorotheum Dr. Márie
Gálové, jenž byla aukci odborným
garantem.

VAN GRAAF JUNIOR TALENT 2017
V rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Week se letos již po
čtvrté odehrála soutěž o titul nejtalentovanějšího začínajícího
mladého oděvního návrháře. Na základě portfolií vybrala
odborná porota složená z šéfredaktorů prestižních českých
módních magazínů čtyri finalisty: Michaela Hriňová, Zoltán
Tóth, Lukáš Krnáč a Adam Kost.
Absolutním vítězem, který obdržel cenu 50.000 CZK a
samotnou přehlídku na dalším MBPFW, se stal Zoltán Tóth.
V rámci soutěže se konala i instagramová kampaň, v rámci
které bylo možné vyhrát vstup na samotnou přehlídku.
Soutěžní fotografie pro návštěvníky byly uveřejněny pod
hashtagy: #VANGRAAFJuniorTalent2017 #MBPFW

Business Forward Forum 2017 by ČEZ & Forbes
Jediná byznysová konference v České republice zaměřená na módu z 360° pohledu a její propagaci,
prodej, výrobu,..
Letošní panelové diskuze byly zaměřené na velmi aktuální témata módního podnikání – lokální značky na
mezinárodních trzích a online strategie luxusních značek. Stejně jako v minulosti se v roli mluvčích představí
významní mezinárodní profesionálové. Svoji účast již potvrdil například prvotřídní módní stylista Anders
Sølvsten Thomsen, renomovaná módní publicistka Katherine Ormerodová či zástupci úspěšných domácích
značek Prim a Nehera.
Partnery konference jsou Skupina ČEZ a magazín Forbes.

Lokace: Boccaccio Ballroom - Grandhotel Bohemia, Praha 1 / fashion show Zuzana Kubíčková

Leoš Mareš a Monika Koblížková na MBPFW F/W17

Marketingová kampaň
30 CLV po Praze
kampaň ve spolupráci s hlavním městem Praha - plakáty v tramvajích
Sociální sítě
Facebook 16.800 followerů
Dopad příspěvků 1 258 900 lidí
Instagram 5.500 followerů
Insta Stories 48.000 zhlédnutí
6 inzertních stran v tištěných médiích partnerů MBPFW

CLV kampaň / Náměstí Republiky, Praha 1

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.

inzerce / mediální partneři

Mediální pokrytí
Marketingová hodnota projektu:

31 792 758*

Dopad na vlastních sociálních sítích:
Celkem výstupů:

Kč

1 258 900 uživatelů

517

Rozložení výstupů
51 - tištěná média
433 - on-line
7 - TV
5 - rádio
22 - zahraniční on-line

HIGHSNOBIETY.COM

VOGUE.IT

CRASH.FR

MARIECLAIRE.HU

celkové mediální pokrytí:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15dANDEsAnZDr_lLmWv0uCfL2FwxFXR5g6IYymnQL9ck/edit?usp=sharing

poznámka: hodnoty platné k 28.3.2017
*nárůst o 2 341 005 Kč od edice SS17

Vlastní tiskoviny

Blue Paper 09
- 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

Partnerská struktura

CEO
Lukáš Loskot
Executive Director
Slávka Kumbárová
slavka@mbpfw.com

International Affairs &
Assistant to CEO
Tomáš Ric
tomas.ric@mbpfw.com

Assistant to Executive Director &
Celebrity Service
Valérie Tošerová
valerie@mbpfw.com

PR
Ruth Vojtěchovská
pr@mbpfw.com

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

