
INŠPIRATÍVNE 
BLOGERSKÉ 
WORKSHOPY

S/S & A/W 2018



KONCEPT

Cieľ:
Prezentácia produktov 

kolekcií CCC a rozšírenie 
teoretických i praktických 

zručností blogerov.

Event rozdelený do dvoch 
blokov:

• prednáškový blok
• workshopový blok

Cieľová skupina:
Pozvané blogerky + vybrané 

módne redaktorky, resp. 
redaktorky lifestylových médií



S/S 2018 

Termín: 20.03.2018, 10:30 hod.

Miesto: WCAFE, Bratislava

Účasť: 15 pozvaných hostí
(12 blogerov, 3 novinárky)

Termín: 2.10.2018, 12:30 hod.

Miesto: Sky Bar, Bratislava

Účasť: 18 pozvaných hostí
(16 blogerov, 2 novinárky)

A/W 2018 



Talent &
SPEAKERS

01
Lucia 

Jakubcová 
/digital marketing 

consultant/
Lula blogerkám prezradila, 

ako byť na sociálnych 
sieťach úspešný, čo 

spôsobil Explore Feed či 
ako vyťažiť z Instagramu čo 

najviac.

02Miro Švec
/neuromarketér/

Výskumník v oblasti prieskumov
a neuromarketingu sa zameral na 

to, ako byť efektívnym 
a úspešným vo svete Instagramu a 

Facebooku, ako vedieť nielen zaujať, 
ale aj pracovať s emóciami.

04
Aki 

Votrubová
/instagrammerka, 

fotografka/
Aki sa na Instagram pozrela z 

troch uhlov pohľadu –
marketéra, fotografky a 

influencerky/blogerky 
zároveň. 

S/S 2018 

03
Martina 

Szaboová
/digital marketing 

consultant/
Martina sa zamerala na 

trendy a novinky z 
Instagramu. V prezentácii sa 
venovala top influencerom 

a tvorbe contentu na 
sociálnych sieťach.



Talent &
SPEAKERS

01
Lucia 

Jakubcová
/freelancer –

digital&social media/
V minulosti pôsobila ako digital 

marketing consultant v digitálnej 
marketingovej agentúre PS: 

Digital so zameraním na sociálne 
siete. Lula predstavila blogerkám 
Instagram z „technickej stránky“. 

02
Monika 

Sládková
/šéfredaktorka 

feminity.sk/
Je od roku 2014 šéfredaktorkou 

portálu feminity.sk. Z pohľadu 
dlhoročnej novinárky 

porozprávala blogerkám o 
fenoméne „Z blogerky 

celebritou“.

03
Alena 

Šafratová
/stylistka, CEO a 

founder Škola stylu/
Pôsobila ako módna 

redaktorka v časopise Žena a 
život a ako módna riaditeľka v 
ELLE (CZ). Alenka predstavila 
blogerkám trendy súčasnej 

sezóny.

A/W 2018 



FOTOGALÉRIA
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PRÍKLADY
VÝSTUPOV
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FEEDBACK



01 Le Simple
/Jarmila Jenčová/

„
Prednášky boli plné

užitočných informácií, 
super lokácia s výhľadom, 
skrátka vďaka za akciu. :)

“

02Zrzkastyle
/Zuzana Barková/

03 Sweet lady lollipop
/Ivana Petrušová/

„
Ďakujem veľmi pekne aj ja za 
pozvanie. Bolo to veľmi fajn! 
Nemám žiadne pripomienky. 
Dámy boli naozaj skvelé, veľa 

nových informácií a super 
výber tém. :)

Ja som bola veľmi spokojná. :)

“

„
Topánky krásne fotogenicky 
naaranžované v originálnych 

zátišiach, dokonalý priestor Skybaru, 
prednášky, ktoré boli prínosné. Mne 
osobne sa najviac páčila Alenka, tá
to úplne dokonale odprezentovala. 

Je super, že ste to nezložili z tém 
čisto blogerských a dali aj takúto 

všeobecnú trendovú tému.

Robíte jedny z najlepších 
press/bloggerských eventov, aspoň

podľa mňa.

“ A/W 2018 

OČAMI BLOGEROV...



04 LauRen
/Laura Sahulová/

„
Ďakujem za skvelý event! :)
Úprimne by som na evente 

nemenila vôbec nič! :D
Bol inšpiratívny, náučný a plný 

zábavy. 

“
. 

05Doubletrouble
/Alexandra Mamová/

06 Stylemon
/Lenka Madlenová/„
Veľmi pekne ďakujem za fotky a aj za 
taký inšpiratívny event. Už druhý rok po 

sebe to má edukatívny charakter a ja sa 
tomu veľmi teším. Pretože to nie je len o 
tom pozrieť si kolekciu a bežať domov, 

ale skutočne sa aj niečo naučíme.

V tomto priestore, kde boli topánky 
nastylované, bolo v tom rohu trošku 

horšie svetlo. Ale to sú detaily, inak to 
bola krásna akcia a CCC eventy patria 
u mňa svojim edukatívnym charakterom 

rozhodne medzi tie najlepšie.

“

„
Ďakujem krásne za 

pozvanie, akcia bola super, 
veľmi sa mi páčilo. 

“

A/W 2018 

OČAMI BLOGEROV...



07 Denisa Vyšňovská

„
V prvom rade ďakujem za pozvanie a 
príjemné popoludnie. Event bol naozaj 

prekrásny a veľa som si z neho 
odniesla. Zaujali ma milí a inšpiratívni 

hostia. Čo sa týka pripomienok, 
nemám vôbec žiadne :-) možno 

nabudúce bližšie predstaviť kolekciu 
topánok, no naaranžované boli 

úžasne :-) Bolo to skvelé! Určite ma 
potešia aj ďalšie akcie.

“

08Akadémia krásy
/Daniela Kmeťová/

09 Lapkinn
/Linda Babušík Adamčíková/

„
Plusy: zvolené miesto, hostia, 

prepojenie workshopu s prezentáciou, 
edukatívny charakter eventu

Mínusy: dĺžka (možno by som privítala 
o čosi kratší event)

Každopádne, celý event, ako som 
písala, hodnotím maximálne pozitívne. 

:)

“

„
Eventy pre blogerov boli 

podľa môjho názoru skvelý 
nápad. Tak ako ten nedávno 

vo W Café, tak aj teraz. 
Krásne prepojenie všetkého, 
čo nás blogerky záujma.

“

OČAMI BLOGEROV...



Ďakujeme 
za Vašu 

pozornosť.


