DOPROVODNÝ PROGRAM – srpen 2022
DENNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKY 20. - 22. 8. 2022
PROGRAMOVÉ CENTRUM v pavilonu P – molo
STYL SHOW I
MARCO MORALLI, H&D, CITY ZEN, VEBA I, BOJA, OPTIK KROUMAN, HELENA BEDRNOVÁ
STYL SHOW II
VEBA II, SABATTI FABOS, PLEAS, ATELIÉR DONÁT, LEVEL PRO

SOBOTA 20. 8. 2022
PROGRAMOVÉ CENTRUM – MOLO - pavilon P
10:30 – 11:00 STYL SHOW I – módní přehlídka
11:30 – 12:00 STYL SHOW II – módní přehlídka
13:00 – 13:30 STYL SHOW I – módní přehlídka
13:30 – 14:00 „CUSTOMIZACE JAKO TREND“… a jak k němu přistupuje česká firma VASKY
V rámci tohoto doprovodného programu se představí obchodní zástupce Jaroslav Jordán a
produktový designér Martin Brna. Čekají Vás zajímavé studie a fakta o zakázkové výrobě,
interaktivní představení značky, inovativní ukázky způsobů komunikace se zákazníky a
nakonec samotná ukázka výroby.
Přednáší: p. Jaroslav Jordán, p. Martin Brna
14:30 – 15:00 STYL SHOW II – módní přehlídka
15:00 – 16:00 KLÁRA KLEMPÍŘOVÁ – stylistka, módní návrhářka
- přednáška „PRAVIDLA STYLU“ + workshop

NEDĚLE 21. 8. 2022
sál P1, pavilon P-I.patro
9:30 – 13:30 „ZDRAVÁ NOHA – ZDRAVÁ OBUV“
III. Mezinárodní podiatrické sympozium
Organizátor: Česká obuvnická a kožedělná asociace ČOKA

PROGRAMOVÉ CENTRUM – MOLO – pavilon P
10:00 – 10.30 Předávání ocenění výhercům soutěže NADACE JANA PIVEČKY 2022
Organizátor: Česká obuvnická a kožedělná asociace ČOKA
Moderuje: p. Zbyněk Loucký
10:30 – 11:00 STYL SHOW I – módní přehlídka
11:00 – 11:30 ON-LINE nakupování a práva spotřebitelů – přednáška
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. vznikla jako samostatná spotřebitelská
organizace v Brně v říjnu 2009. Mezi její hlavní úkoly patří zajišťování bezplatného
spotřebitelského poradenství, kdy spotřebitelům osobně, e-mailem či telefonicky poskytují
spotřebitelské právní rady v jejich spotřebitelských problémech. Spotřebitele informují o
dané problematice též prostřednictvím mnoha informačních materiálů, letáků a brožur,
prostřednictvím webu a na mnoha akcích, kterých se účastní nebo je přímo pořádají.
Přednáší: p. Adam Vacek – odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.
11:30 – 12:00 STYL SHOW II – módní přehlídka
13:00 – 13:30 STYL SHOW I – módní přehlídka
13:30 – 14:00 „CUSTOMIZACE JAKO TREND“ “… a jak k němu přistupuje česká firma VASKY
V rámci tohoto doprovodného programu se představí obchodní zástupce Jaroslav Jordán a
produktový designér Martin Brna. Čekají Vás zajímavé studie a fakta o zakázkové výrobě,
interaktivní představení značky, inovativní ukázky způsobů komunikace se zákazníky a
nakonec samotná ukázka výroby.
Přednáší: p. Jaroslav Jordán, p. Martin Brna
14:00 – 14:30 PAVEL BAUER – make-up artist - přednáška
„S MINIMEM NA MAX - Byznys make-up aneb když chce žena v práci vypadat šik“ Méně
věcí ve skříni a přitom outfit pro každou příležitost? Menší kosmetická taštička, ale vizáž
stále na jedničku? Jak na to, poradí špičky v oboru. Renomovaná kostýmní výtvarnice a
stylistka Stáňa Šlosserová a uznávaný vizážista Pavel Bauer.
Naučte se od nich triky, které oceňují i hollywoodské a české hvězdy.
14:30 – 15:00 STÁŇA ŠLOSSEROVÁ – kostýmní výtvarnice – přednáška
„Udržitelná kapsulová móda“
15:30 – 16:00 STYL SHOW II – módní přehlídka
16:00 – 16:30 OCTOCODES – TÁŇA HAVLÍČKOVÁ – návrhářka, designerka – přednáška

PONDĚLÍ 22. 8. 2022
Sál P5, pavilon P-II.patro
9:00 – 14:00 Jednání expertního týmu TOP pro přípravu stanovisek pro RHSD
-

představení vzdělávacího programu o udržitelné módě MODISTO

-

„Jak změnit svět cirkulární módou“ – přednáší p. Mikuláš Hurta, zakladatel Nilmore

PROGRAMOVÉ CENTRUM – MOLO – pavilon P
10:00 – 11:00 Reklamační řízení v souvislostech – přednáška
Nejnovější změny zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku z pohledu
reklamačního řízení. Náležitosti přijetí a vyřízení reklamace, postupy pro správné vyplnění
dokladů k přijetí reklamace a pro dodržení stanovených lhůt, řádné odůvodnění při
zamítnutí reklamace a dosavadní zkušenosti z oblasti mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů. Přednáška je určena zejména pro maloobchodní prodejce obuvi, kožené galanterie,
oděvního a textilního zboží.
Přednáší: Zdeněk Krul - emeritní obchodní rada České obchodní inspekce (ČOI)
11:00 – 11:30 STYL SHOW I – módní přehlídka
12:00 – 12:30 STYL SHOW II – módní přehlídka
13:00 – 13:30 STYL SHOW I – módní přehlídka
14:30 – 15:00 STYL SHOW II – módní přehlídka
16:00 KONEC VELETRHU

