TISKOVÁ ZPRÁVA
2. dubna 2020
Mercedes-Benz Prague Fashion Week slučuje dvě sezony do jedné, akce se uskuteční v září 2020
Vzhledem k aktuální situaci a k jednotlivým bezpečnostním opatřením se organizátoři Mercedes-Benz
Prague Fashion Weeku rozhodli o sloučení jarní a podzimní edice do jedné, a to v termínu od 4. do 11. září
2020.
Návrháři mohou tak návštěvníkům prezentovat kolekci FW20 formou see-now-buy-now, nebo si zvolit
tradiční model a uvést kolekci SS21.
„Rozhodnutí, s jakou kolekcí se chtějí na zářijové edici návrháři prezentovat, necháváme tentokrát zcela na
jejich uvážení. Chceme lokální návrháře, jejich tvorbu a módní průmysl maximálně podpořit. Naším cílem je
zachovat původní skladbu programu, a tu doplnit i o další nové prezentace. Zachován zůstane také koncept
dvou přehlídkových stagí: Mercedes-Benz stage a Zalando stage a rovněž soutěž pro začínající módní
návrháře VAN GRAAF Junior Talent,“ říká Lukáš Loskot, CEO Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.
Projekt se uskuteční v unikátních prostorách Gabriel Loci – bývalý areál kláštera sv. Gabriela
na adrese Holečkova 10, Praha 5.
Kompletní program bude zveřejněn na webových stránkách akce nejpozději do konce června 2020.
Prodej vstupenek na zářijovou edici bude spuštěn v červnu 2020. Peníze za vstupenky zakoupené
v předprodeji v rámci březnové edice budou prostřednictvím portálu www.goout.net vráceny. Aktualizována
bude také distribuce pozvánek.
25 let Mercedes-Benz ve prospěch módy
Za posledních 25 let se Mercedes-Benz ujal celosvětové role klíčového partnera a titulárního sponzora vybraných módních událostí. Značka se v
současné době účastní více než 80 mezinárodních módních platforem ve více než 40 zemích včetně týdnů módy Mercedes-Benz v Sydney,
Mexico City, Londýně, Madridu, Tbilisi a Berlíně či uznávaného Mezinárodního festivalu módy a fotografie v Hyères. Mercedes-Benz
kontinuálně podporuje vybrané módní akce po celém světě a během dvou desetiletí si podporou rodícího se návrhářského talentu vytvořil
obdivuhodnou reputaci. Díky této podpoře mělo více než 90 aspirujících designérů šanci předvést svou tvorbu na 30 platformách po celém světě
včetně Milána, Londýna, Prahy, Istanbulu a Berlína.
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PRESS RELEASE
2 April 2020
Mercedes-Benz Prague Fashion Week merges two seasons into one. Event will be held in September
2020
Given the current situation and security measures in place, the organizers of Mercedes-Benz Prague Fashion
Week have made the decision to merge the spring and fall editions into one, which will be held between 4
and 11 September 2020.
Designers will either opt for presenting their FW20 collections as see-now-buy-now, or take a traditional
approach and present their SS21 collections.
“This time, I leave the decision which collection to present at the September edition entirely up to the
designers. We want to support local designers, their work and fashion industry to the maximum possible
extent. Our goal is to maintain the original programme structure and add more new presentations. The
concept of two catwalk stages: Mercedes-Benz stage and Zalando stage will remain unchanged and so will
the competition for up-and-coming designers VAN GRAAF Junior Talent,” says Lukáš Loskot, CEO of
Mercedes-Benz Prague Fashion Week.
The project will be held in the unique premises of Gabriel Loci (erstwhile premises of St. Gabriel’s Abbey)
in Holečkova 10, Prague 5.
The full programme will be published on the event website by the end of June 2020 at the latest.
The sale of tickets for the September edition will start in June 2020. Advance tickets bought for the March
edition will be refunded through the www.goout.net portal. The distribution of invitations will also be
updated.
25 years of Mercedes-Benz fashion activities
Over a period of 25 years Mercedes-Benz has established itself worldwide as a major player in the fashion industry and title sponsor of selected
fashion weeks and events. The brand is currently active at about 80 fashion events in more than 40 countries, including the Mercedes-Benz
Fashion Weeks which take place in Sydney, Mexico City, London, Madrid, Tbilisi and Berlin, and also the famous International Festival of
Fashion, Photography and Fashion Accessories in Hyères. Mercedes-Benz continues to support selected fashion events around the world, and
over the course of two decades has forged an admirable reputation for the promotion of emerging design talent. Thanks to this support, more than
90 aspiring designers have had a chance to present their collections on approximately 30 platforms around the world, including Milan, London,
Prague, Istanbul and Berlin.
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