Ing. Renáta Lenčéšová
Imagemaker, vizážista
Teamleader vizážateliéru a agentúry
LeRen Renáta Lenčéšová
Organizátor
- súťaže Vizážista roka
- akreditovaných kurzov: Vizáž, Koloristika, Vlasové úpravy, Štylistika,
Nechtový dizajn, Kaderník, Kozmetička
- módnej, vlasovej a vizážistickej šou
CRAZY COUTURE
- bezplatných školení pre ľudí v hmotnej
núdzi
Sponzor
- suťaže Miss Websound
- školení pre ľudí v hmotnej núdzi
Hodnotiteľ
- Majstrovstiev Slovenska vo vizáži
- školských súťaží
Spolupráca s
- firmami
- reklamnými a modeling. agentúrami
- televíziami a časopismi
- profesionálnymi fotografmi,
vizážistami a kaderníkmi, so školami...

www.vizaz.sk

Referencie
- titulky a stránky v časopisoch Salón,
Absolut look, Woman, Slovenka, Deluxe...
- spoty z akcií v televíziách: TV Markíza,
STV1, TA3, CETV, v rádiu Max
- profesionálna úprava a nafotenie
osobností
- dlhodobá spolupráca s firmami
a kozmetickými spoločnosťami
- práca pre popredných módnych návrhárov
- úspešnosť absolventov našich kurzov

Pripravujeme
- III. ročník CRAZY COUTURE
- módne prehliadky, vlasové a vizážistické
šou v Bratislave, Ružomberku, Prahe,
Nitre...
- aktívnu účasť na výstavách Beauty Forum
Slovakia v Trenčíne a Interbeauty
v Bratislave
- II. ročník súťaže Vizážista roka
- odborné cesty do zahraničia - Budapešť,
Seeboden, Bologna, Frankfurt, Paríž,
Londýn
- spoluprácu s firmami
- nové termíny akreditovaných kurzov

Ponuka pre firmy
CRAZY COUTURE
módna, vlasová a vizážistická šou s medzinárodnou účasťou návrhárov, špičkových
vizážistov, kaderníkov s bohatým kultúrnym
programom
FOTODEŇ
s profesionálnou úpravou, za účasti profesionálneho fotografa
LUXUSDEŇ
jeden deň služieb podľa vopred dohodnutého výberu
DARČEKOVÉ POUKÁŽKY na
- nalíčenie
- vlasovú úpravu
- dotvorenie alebo zmenu image
- kurz líčenia
- nákup kozmetiky
- fotenie s úpravou
PREHLIADKY
s programom podľa vlastného výberu,
súčasťou môže byť aj bodypainting maľovanie na telo
EVENTY
u nás v štúdiu alebo v rekreačnom, či inom
zariadení podľa výberu

CRAZY COUTURE I. a II.
Vlasy a vizáž
agentúra LeRen Renáta Lenčéšová a špičkoví
vlasoví dizajnéri: štvornásobná MS Anežka
Šteffeková, MS Monika Zábojníková, MS
Sean Kasumovič
Módni návrhári
Petr Kalouda, Beáta Lazarová, Richard Rozbora, Michaela Ľuptáková, Andrej Baraník,
Marek Turčan, Miroslava Kurpášová, Róbert
Bartolen, Klaudia Demánková...

CRAZY COUTURE II. ročník
Moderátori
Miriam Kalisová /hlavné spravodajstvo TV
Markíza/, Ivan Kopáč
Kultúrny program
kaskadérska šou: SX-Vlado Zlatoš, G_Strinx,
Miss 2007 Veronika Husárová, Sandra Kubková /účastníčka Bajlanda/, Sean Kasumovič
- MS v akrobatickom rokenrole
Popdpora
- Úradu vlády SR
- primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča

Mediálna podpora a spoty z akcie: STV 1, CETV, Rádio MAX, časopisy SALÓN, Slovenka, Deluxe

CRAZY COUTURE III. má
- nadviazať na úspešné dva predchádzajúce
ročníky
- podporiť prezentáciu špičkových oborníkov
vo svojej profesii pôsobiacich na Slovensku
aj v zahraničí
- ukázať nové módne trendy
- dať priestor a možnosť novým talentom, ale
aj absolventom bezplatných kurzov, ktorí sú
v hmotnej núdzi, na zviditeľnenie sa
- dať možnosť nadviazať nové stretnutia,
ukázať nové možnosti spolupráce medzi
aktérmi akcie a pozvanými hosťami
- zabezpečiť bohatý umelecký a kultúrny
zážitok

Sponzori
Sponzorom zabezpečíme prezentáciu loga
spoločnosti:
- na prehliadke
- na stránke agentúry LeRen Renáta
Lenčéšová www.vizaz.sk
- na stránkach mesta Nitra
- na pozvánkach a plagátoch
- v CETV, v rádiu Max, v časopisoch
Salón a Deluxe
Ďalej ponúkame:
- poďakovanie partnerom počas akcie
- zabezpečíme vstupenky a VIP pozvánky na
prehliadku a na recepciu
- medializácia akcie v ďaľších médiách
Generálny sponzor 100 000 Sk
Hlavní sponzori
50 000 Sk
Sponzori
20 000 Sk
Mediálni partneri
Podrobnejšie informácie pri osobnom stretnutí.

Ďakujem všetkým, ktorí podporia
CRAZY COUTURE 2008, aj tým,
ktorí tak už urobili v predošlých
ročníkoch. Teším sa na spoluprácu
s Vami.

Ponuka je vytvorená reklamnou agentúrou BLUEART, fotografie sú prácou agentúry a vizážateliéru
LeRen Renáta Lenčéšová, spolupracujúci fotografi: Norberto Lorinci, Collavino - Henrich Mišovič.

telefón: 0905 397 460
web: www.vizaz.sk

