
INŠPIRATÍVNE 
BLOGERSKÉ 
WORKSHOPY

S/S & A/W 2019



KONCEPT

Cieľ:
Prezentácia produktov 

kolekcií CCC a rozšírenie 

teoretických i praktických 

zručností blogerov.

Event rozdelený do dvoch 

blokov:

• prednáškový blok

• workshopový blok

Cieľová skupina:
BEAUTY & FASHION blogeri a 

influenceri



S/S 2019 

Termín: 21.03.2019, 9:30 hod.

Miesto: Prezidentský apartmán 

Grand Hotela River Park, 

Bratislava

Účasť: 18 pozvaných hostí

Termín: 10.9.2019, 10:00 hod.

Miesto: Riverpar Dance School, 

Bratislava

Účasť: 18 pozvaných hostí

A/W 2019 



Talent &
SPEAKERS

01 Erik Tomašák
/FOTO/

Je fotograf a pôsobí tiež ako 

ambasádor značky Canon. 

Venuje sa prevažne portrétovej, 

reklamnej a športovej fotografii.

02Andrej Kusalík
/FASHION/

Nadaný štylista, ktorý patrí medzi 

popredných slovenských odborníkov 

na módne trendy. Spolupracuje s 

printovými aj online médiami a 

venuje sa tiež súkromnej klientele.

03
Tomáš Vida

/BEAUTY/

Je mnohokrát oceňovaný make 

– up artista, ktorý je už niekoľko 

rokov dvorným vizážistom 

kozmetickej značky Dermacol.

jar 2019 



Talent &
SPEAKERS

01 Lousy Auber
/FOTO/

Je uznávaný fotograf a pôsobí 

medzi známymi československými 

umelcami. Venuje sa prevažne 

portrétnej, reklamnej a umeleckej 

fotografii.

02Monika Prikkelová
/DANCE/

Je full time tanečníčka telom i 

dušou. Na Slovensko priniesla 

jedinečnú tanečnú techniku 

VOGUE. 

03
Tomáš Vida

/BEAUTY/

Je niekoľkokrát oceňovaný 

make – up artista, ktorý je už 

niekoľko rokov dvorným 

vizážistom kozmestickej značky 

Dermacol.

jeseň 2019 



FOTOGALÉRIA
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PRÍKLADY

VÝSTUPOV
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FEEDBACK



OČAMI BLOGEROV...

01 Drew_beauty
/Lucia Roberts/

„
Páči sa mi, že sa snažíte tlačovku 

robiť prínosnú pre účastníkova 
vyplniť event s nejakým 

zaujímavým programom. Terazt o 
časovo bolo super, pochodili sme 
všetky stanoviská, bolo to pekne 
zorganizované. Aj lokalita bola 

super –mne vždy vyhovujú 
priestory s možnosťou 

parkovania.:)“

“

02Cisarovenovesaty
/Simona Milková/

03 Akadémia krásy
/Daniela Kmeťová/

„
Čo sa týka zhodnotenia eventu 

– bol veľmi inšpiratívny a 
uvoľnený. Z mojej strany 

žiadnemínusy, práve 
naopak.:)“

“

„
Musím úprimne povedať, že na 

takom dobrom evente som už 

dávno nebola! Priestor hotela bol 

príjemne nevšedný, jednoducho 

skvelý, workshopy ma obohatili 

(najmä Erik Tomašák ) Bohužiaľ, 

mínusy Vám nepoviem. Žiadne.

“

S/S 2019 



OČAMI BLOGEROV...

01 Specialeditionlife
/Veronika Svobodová/

„
Fotenie samotnej fotky bol pre 
mňa najkrajší moment celého 
eventu. V budúcnosti by ma 

potešila napríklad téma eventu, 
kde zažijem, ako sa dekorujú 

alebo vyrábajú topánky.“

“

02Trikso
/Štefan Rak/

03 Vegetarianboy
/Dušan Marko/

„
V budúcnosti by sa mi veľmi 

páčila tanečná časť, pokojne 
nejaké pokračovanie 

pohybového eventu. Niečo 
akčné.:-)“

“

„
Musím úprimne povedať, že na 

takom dobrom evente som už 

dávno nebola! Priestor hotela bol 

príjemne nevšedný, jednoducho 

skvelý, workshopy ma obohatili 

(najmä Erik Tomašák ) Bohužiaľ, 

mínusy Vám nepoviem. Žiadne.

“

A/W 2019 



Ďakujeme 
za Vašu 

pozornosť.


