Shaping the Future of Fashion
První konference o módě a luxusu v České republice
Suzy Menkes, Karolina Kurková a Karina Dobrotvorskaya se zúčastnily
první VOGUE LIVE konference, která proběhla 31. května v pražském
hotelu Mandarin Oriental.
V24 Media, vydavatel titulu Vogue Czechoslovakia, dal konferenci název VOGUE LIVE: Shaping the Future
of Fashion a pozval na ni české a slovenské top manažery z oboru módy a obchodu s luxusním zbožím, aby se
seznámili s vizemi a názory světových autorit na budoucnost módního průmyslu včetně nejnovějších trendů
i výzev, jimž bude potřeba čelit.
Michaela Seewald, majitelka a ředitelka V24 Media, řekla:
„V24 Media uspořádalo Vogue Live jako jedinečné setkání expertů na módní průmysl, našich obchodních
partnerů a světových celebrit. Je nám potěšením sdílet tuto zkušenost se všemi, kteří by se z úst předních
autorit rádi dozvěděli, co je v obchodu s módou a luxusem nového.“
VOGUE LIVE: Jako první vystoupila Suzy Menkes, Editor, Vogue International a promluvila o hlavních trendech a změnách v módním průmyslu a obchodu s luxusem. Následovala ji Karina Dobrotvorskaya, Executive
Director, Editorial Development, Conde Nast International, která v projevu popsala budoucnost tištěných fashion časopisů, včetně všech výzev, jimž budou muset jejich vydavatelé čelit, a zároveň inovací, které nová situace
nabízí. Program uzavřel rozhovor šéfredaktorky Vogue CS Andrey Běhounkové se supermodelkou Karolínou
Kurkovou, jež právě slaví dvacetileté výročí setrvání v nejvyšších sférách modelingu.
Po prezentacích čekal účastníky oběd ve slunné zahradě hotelu Mandarin Oriental nacházejícím se v srdci
historické čtvrti Malé Strana.
Vogue CS děkuje partnerům konference, především značkám De’Longhi, Gismondi, Guerlain, Land Rover, Mandarin Oriental, Prague a dalším partnerům, kterými byli Bibelot, Ligne Roset, Moser, Pigmentarium a Samsung.
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O Vogue CS
Československou Vogue vydává společnost V24 Media, pražské vydavatelství nové generace, v partnerství s globální společností Condé Nast International, produkující nejkvalitnější časopisy, webové stránky a digitální obsah.
Společnost V24 Media byla založena Michaelou Seewald a týmem, ve kterém působí šéfredaktorka Vogue CS
Andrea Běhounková a kreativní ředitel Vogue CS Jan Králíček. Československá edice Vogue je dvacátou čtvrtou
v pořadí. Vychází ve Spojených státech, Británii, Francii, Itálii, Německu, Španělsku, Rusku, Japonsku, Číně, na
Tchajwanu, v Mexiku a Latinské Americe, na Středním východě, v Koreji, Brazílii, Austrálii, Portugalsku, Indii,
Turecku, Thajsku, Polsku, Nizozemsku a na Ukrajině. První číslo Vogue CS vyšlo v srpnu 2018.

Navštivte vogue.cz a sledujte nás na @vogueczechoslovakia a facebook.com/VOGUECZECHOSLOVAKIA.
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