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He?
Scent.
Charisma.
Javier Arnaiz.

Formulujeme
svatebNí treNdY
NuaNcí ZaložeNý koNcePt svatebního domu prostě jede.
Po letech provozu multioborového svatebního obchoáčku
v Praze na Národní je možno bilancovat.
Proč je NuaNce tolik oblíbená? Protože je jiná. jiná nabídkou šatů, jiná komplexností služeb, jiná atmosférou, vstřícností
a kreativitou.
asistentky prodeje jsou zároveň dámské krejčové, když něco
řeknou nebo ušijí, tak to sedí.

PRODEJ
PÁNSKÝCH OBLEKŮ
VŠECH STYLŮ / KOŠIL A BOT

Majitelé jsou usměvaví a nedělají z ničeho vědu, nepřipadají si
jako mistři světa a vědí, že řídit svatební formuli 1, ke které je
možno NuaNci přirovnat, předpokládá absolutní řidičské umění (dvacetileté zkušenosti v oboru, výjimečný marketing), dokonalý stroj (zcela profesionální a empatický personál) a nejkvalitnější pneumatiky (proslulé značky svatebních, společenských
a pánských šatů).
ale žádný závod na světě nemá cenu bez diváků a fanoušků,
Components by
kteří zároveň rozhodují o jeho existenci. jestli se vám naše formule líbí či je-li vám drahá, zaplňte zkušební boxy. oblékněte
věci, které v obyčejných stájích nemají!
viki lauda blažek, NuaNce

Luxury brands Javier Arnaiz
and Pronovias to buy in the
NUANCE wEddiNg hoUsE
Žádná část magazínu nesmí být kopírována či užita k reklamě někoho jiného.
Národní
Prague
1 Group, s. r. o. | design a ilustrační foto: martin Andrle,
vydavatel:23,
NUANCE
Wedding
barcelona a Wilvorst | Editor: viktor blažek,
w www.martinandrle.cz,
w w . n u a n c e .PRoNovIAs
cz
www.svatebnimagazin.cz | Inzeráty: martin Andrle a inzerenti | Produkce: beta AX,
w w w.betaax.cz | tisk : Pb tisk , s.r.o., w w w.pbtisk .cz. 13. ročník – 2014.

N UA N C E s vat e b n í d ů m
Praha 1 národní 23

N UA N C E s vat e b n í s a lo n
České budějovice Biskupská 31

Vypravte se k nám klidně autem. V ulici Národní nejsou rezidentní zóny. U svatebního domu je stání na parkovací automat, případně parkoviště pod Národním divadlem. Jsme premium dealerem nejuznávanější evropské značky PRONOVIAS Barcelona. I ostatní produkty a služby NAUNCE svatebního domu jsou od lídrů branže.

Padesát metrů od radnice k mostu. Prémiový svatební salon NUANCE je v Biskupské ulici od roku 1995. Přinesl evropský standard svatebních služeb, jako jediný
v Jižních Čechách zastupuje barcelonskou firmu PRONOVIAS, resp. San Patrick.

+ 420 737 438 084 | na výběr je nutné se objednat

+ 420 737 014 374 | na výběr je nutné se objednat

pronovias@nuance.cz | www.nuance.cz

sanpatrick@nuance.cz | www.nuance.com

Jaro 2013

www.tvoje-svatba.cz

Časopis Tvoje svatba nabízí celou škálu inspirací a tipy
na prověřené spolehlivé dodavatele, kteří jsou zárukou,
že svatba proběhne bez jediné chybičky. Vedle servisních
rubrik si v Tvojí svatbě čtenářky přečtou i příběhy
a postřehy nejen o svatbách, nahlédnou do novomanželského života slavných, mohou se inspirovat svatebními
módními trendy a dalšími lifestylovými hity.

PŘEDPLATNÉ

plné inspirace na rok 2014
Jaro 2014

... časopis nejen o svatbě
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svatba

Moniky
patRonky
patR
Ronky
patRonky

Ivany & Zdeňka?

Finalistky
soutěže

souboj
nevěst II
Spanilá jízda
1/13 I ČR 98 Kč I SR 4 €

svat e b
ní
trendy

souboje nevěst
12 semifinalistek

ladislav
špaček

Rozdílné sociální postavení
rodin ženicha
a nevěsty na svatbě

... časopis nejen o svatbě

www.tvoje-svatba.cz
www.facebook.com/tvojesvatba.cz
Předplatné v ČR: All Production, s. r. o., P. O. Box 732, 111 21 Praha 1
www.predplatne.cz, e-mail: predplatne@predplatne.cz, tel.: +420 840 30 60 90
Předplatné ve SR: L. K. Permanent, P. P. č. 4, 834 14 Bratislava, SR, www.predplatne.sk, e-mail: zakova@lkpermanent.sk,
tel.: +421 244 453 711, fax: +421 244 373 311

Rozpuštěné,
dRdol?
nebo d
Rdol?
R
dol?
Účesové
know-how

za

soutěže už zbro
zbroJí
do bitvy o věno

369
Kč

B
ožské
svatební

doRty od Markéty

www.tvoje-svatba.cz

a bena Israela

... časopis nejen o svatbě

Bitva o věno!

D
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PŘIHLASTE SE DO TŘETÍHO KOLA

SOUBOJE NEVĚST
A ZÍSKEJTE POHÁDKOVÉ VĚNO
www.soubojnevest.cz

Patronkami tohoto ročníku se staly
Česká Miss Earth 2013

Monika Leová

a moderátorka

Monika Marešová

... časopis nejen o svatbě

svatební

dekorace

Magda Design
NUANCE svatební dům,1. patro
po–pá 1300–1800
tel. 602 739 955

www.floristika-svatebnidesign.webnode.cz

magda.vondrova@centrum.cz

•
půjčovna dekorací
návrhy a realizace kompletní svatební výzdoby
•
svatební dpolňky pro nevěsty, družičky, hosty...
•
svatební dekorace, dekorace aut, autobusů,
restaurací, kostelů
•
návrhy originálního svatebního designu zakázková výroba na míru
svatební oznámení
•

Pod znaèkou ESTERSTYL (od roku 2000) tvoøíme luxusní autorské šperky, zahrnující návrhy a realizaci zásnubních
a snubních prstenù, šperkù pro nevìsty pøímo podle pøání snoubencù. Snubní prsteny pro Vás vyrobíme ze zlata a platiny
v libovolné kombinaci barev a kovù. Do prstýnkù zasazujeme pouze pøírodní kameny s co nejvyšší tvrdostí (diamanty, safíry,
rubíny). Tyto kameny se neodírají a po letech nošení neztrácí lesk a brilanci. Ke každému páru snubních prstenù pøikládáme
certifikát o pravosti kamenù.
.

NOVOU KOLEKCI PRO ROK 2014
2013 mùžete vidìt ve Svatebním domì Nuance, nebo na www.esterstyl.cz

KAVÁRNA
& CUKRÁRNA
V NUANCE

SANDS
CAFE LOUNGE

kde šanony

vrní

Již 24 let zpracovává účetnictví firmě
NUANCE firma Ekonomia JH s. r. o.
Na poslední volné kapacity se informujte
v její pražské pobočce v Mikulandské 10.
Neformálně, s úsměvem, včas a bezchybně zpracuje Ekonomia JH vaše účetnictví a přispěje tím k daňové pohodě.

Mikulandská 10, 110 00 Praha 1
tel. 222 523 735–736
603 294 532
ekonomia@ekonomiajh.eu
www.ekonomiajh.eu

sladké i slané občerstvení
dezerty a likéry
exkluzivní káva Milani
dárková vína a laskominy
zákusky a dorty s sebou
zakázkové dorty a pečivo
svatební cukroví
posezení při výběru šatů
útulná atmosféra
www.svatecnidorty.cz
www.weddingcakes.cz
info@svatecnidorty.cz
info@weddingcakes.cz
Národní 23, Praha 1
tel. 602 378 556

~ NUANCE
Ojediněl koncet
v rámci Evroy

Zakladatelka novodobé svatební branže v ČR
Main Pronovias Premium Dealer in Czech Republic

Na jednom místě

•

1.patro / 1st floor................... Svatební salon PRONOVIAS / Wedding salon, main
PRONOVIAS premium dealer for
Czech Republic
1.patro / 1st floor................... Butik se společenskými šaty PRONOVIAS,
SAN PATRICK, PEPE BOTELLA / Formal dresses boutique
1.patro / 1st floor................... Pánský butik WILVORST, MASTERHAND,
javier arnaiz, obleky, obuv, vesty, doplňky / Men's
boutique, suits, shoes, waistcoats, accessories
1.patro / 1st floor................... Svatební obuv RAINBOW / Wedding shoes
1.patro / 1st floor................... Svatební a květinové dekorace MAGDA DESIGN
wedding and floral decoration
1.patro / 1st floor................... Autorské klenotnictví ESTERSTYL / Original jewelry
přízemí / ground floor......... Redakce časopisu TVOJE SVATBA / Wedding Magazine
přízemí / ground floor......... Cukrárna, kavárna sands Café Lounge
cake shop, coffee bar
Najdete nás.......................... youtube / beremese / floowie / facebook / yelp / twitter
google+ / wikipedie / pinterest / heureka / linkedin

lagatte
Pronovias 2014
od Nuance

laherie
Pronovias 2014
od Nuance

lali
Pronovias 2014
od Nuance

Svatební den

Těšíme se na vás
tržiště 9, 118 00 Prague 1 • www.aria.cz • stay@aria.cz • tel. +420 225 334 111

vStUP ZdaRMa

otevřených dveří

11. a 12. dubna 2014 (pátek a sobota) vždy od 14 do 18 hod.

lasei
Pronovias 2014
od Nuance

lauris
Pronovias 2014
od Nuance

layanne
Pronovias 2014
od Nuance

leante
Pronovias 2014
od Nuance

svatebNí veletrh dNes PoŘádá
kdekdo. co Na to NuaNce?

„i u nás“. Svatební šaty, voňavé dorty a květinová aranžmá se přece líbí každému, proto
jistě přijde hodně lidí (...) Při zařizování
nového veletrhu okopíruje systém, formulá-

vYstavujeMe v diPloMatu
a Na svatebNíM eXPu!
Podporujeme svou účastí jen několik
renomovaných svatebních veletrhů, protože ostatních veletrhů je moc a s nevalnou
úrovní. Domnívám se, že svatební veletrh
musí odrážet noblesu a výjimečnost svatby – příprav svatebního dne, coby nejdůležitějšího okamžikum v lidském životě.
V den svatby se totiž zakládá manželstvím
nová kvalita spojením dvou individualit.
Manželství není na rozdíl od hromádky jen
výhodné soužití páru s momentální náklonností. Sňatek je slib jeden druhému, že se

kornějším, připravenějším na rodičovství,
které je smyslem života.

budou snažit zdokonalovat, pracovat na své
osobnosti, s jasnou a mnohdy i kritickou
zpětnou vazbou. Právě ona kritika a nutnost
konsenzu v nejrůznějších situacích života
dělá člověka serióznějším, zkušenějším a po-

Jak myslíte, že nové veletrhy v Česku
vznikají? Obvykle se budoucí organizátor
zhlédne v nějakém tradičním svatebním veletrhu s vidinou snadného výdělku. Naivně
si představuje takovou nějakou hezkou akci

Svatba je svatý grál, který by se neměl povalovat po tržištích, které mnoho svatebních
veletrhů připomíná. V zahraničí je tomu
tak, že zvláště svatební veletrhy jsou zároveň
kulturní událostí a přehlídkou vkusu a decentnosti. Na svatebních veletrzích byste
neměli potkávat uhoněné a strhané vystavovatele, ladící x akcí v měsíci s provozem
několika provozoven najednou.

ře a reklamní texty toho navštíveného, přidá
pár frází a koktejl rozešle potenciálním
vystavovatelům, ovšemže těmtýž z bulletinů
zavedených veletrhů, koneckonců, má jich
plnou tašku. V horším případě je veletrh
zřízen se záměrem uškodit a přebrat vystavovatele veletrhu zavedenému. To činí
ambiciózní pořadatelé z řad podnikatelů
ve svatební branži s tím, že úvodní ročník
svého veletrhu taktéž zkazí ceny a všemožnými sliby se přetahují o vystavovatele,

se kterými se seznámili právě na nyní už
konkurenčním dlouholetém veletrhu. Tento
trend je na rozdíl od bezelstnosti lokálních
veletrhů doménou velkých měst.

Když se zkušení vystavovatelé nehrnou, je
novopečený pořadatel zaskočen, protože
už rozjednal prostory a marketing. Proto
se začne podbízet, vystavovatelská místa
dává skoro zdarma, je rád, když zaplatí své
náklady. Nějací vystavovatelé přijedou, lidí
také pár přijde, akce je uskutečněná, může
se začít ve veřejnosti řešit, čeho bylo na veletrhu málo nebo moc a kdo podplatil
tombolu. Nicméně, když poté v daném
regionu přijde čas tradičního veletrhu
(před kterým měl ten nový samozřejmě
záměrně časový náskok), a profesionální
organizátor začne volat „svým“ vystavovatelům, jak už tomu mezi lidmi bývá, šibalsko-obchodnicky mu začnou i dlouholetí
partneři říkat, že na tom novém veletrhu
stál stánek třetinu a dělat s účastí drahoty.
Síly vystavovatelů se tříští, cílová skupina
návštěvníků se drobí, důstojné ceny za pronájmy stánků, které zajišťují grácii a kulturu
daného veletrhu, se bortí.
Lidé, lpěte na tradičních svatebních veletr-

zích! Vystavovatelé, důkladně si vybírejme!
Organizátoři všeho druhu, věřte, že víc za stánek je také víc kvality a smysluplnosti akce!
Viktor Blažek, NUANCE
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petr peLucha
p r e m ium we ddi n g p h oto g r a p hy

w w w.p elucha.c om

leslie
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liceria
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Hotel Štekl
& hotel Gold
Hotel Štekl, Hluboká nad Vltavou
Zámecký hotel Štekl je zasazen uprostřed překrásné a historicky
bohaté krajiny Jižních Čech, v těsné blízkosti zámku Hluboká,
který je jedním z nejnavštěvovanějších zámků České republiky.
Hotel Štekl je dnes výjimečný hned v několika směrech: svou
polohou, historií a citlivým skloubením profesionálních služeb
s přátelskou domácí atmosférou. Stává se tak ideálním místem
pro uspořádání Vaší svatební hostiny. Pronajmout si můžete Regentský sál, restauraci „Pánů z Růže“, nebo Oranžérii s celkovou
kapacitou od 50 do 150 míst, která je propojená s prostornou
terasou s výhledem na celé Jižní Čechy.

Obřad, hostina a ubytování

na Zámku Dobříš
•

Prožijte svůj nejkrásnější den
v romantickém prostředí dobříšského zámku
patřící rodu Colloredo-Mannsfeld.

Hotel Gold, Český Krumlov
Romantický hotel Gold je v malebném prostředí městského
parku, přímo na břehu Vltavy. V bezprostřední blízkosti historického centra Českého Krumlova se tak našim hostům nabízí
26 komfortních pokojů, z nichž některé jsou nadstandardně vybaveny vlastní saunou nebo vířivou vanou. Požitek při vychutnávání specialit domácí i zahraniční kuchyně umocňuje překrásný
výhled na velkolepý zámek zdvíhající se na skále za řekou, a to
z restaurace, venkovní terasy i Regentského sálu. Všechny tyto
prostory jsou ideální pro pořádání svatebních oslav. Hotelovým
hostům dále slouží vlastní, kamerou sledované parkoviště.

Pro Vaši svatbu zajistíme
» Svatební obřad přímo na nádvoří
» Kočár na projížďku zahradami a cestu na obřad
» Hudbu jakéhokoliv žánru
» Květinovou výzdobu obřadu, kytici, myrtu, aranžmá
do apartmá, žardiny na tabule a rautové stoly
» Ovocné koše na pokoj novomanželům a rodičům
» Romantickou výzdobu se svíčkami a květinami
» Vytištění menu a jmenovek na stůl
» Svatební dorty, výslužky, svatební koláčky
» Služby fotografa nebo kameramana
» Ohňostroje venkovní, interiérové, ohňostroje s hudbou
» Kostýmované svatební oslavy
» Vystoupení šermířů, kejklířů, fakírů, břišních tanečnic
HOTEL ŠTEKL****
Bezručova 141,
373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel. +420 387 967 491
stekl@hotelstekl.cz
www.hotelstekl.cz

HOTEL GOLD****
Linecká 55,
381 01 Český Krumlov
Tel. + 420 380 712 551
gold@hotelgold.cz
www.hotelgold.cz

Svatební obřady

Zrcadlový sál / Konírna / Francouzský park

Kompletní svatební servis

Catering, rautové stany / Hostina v prostorách zámku / Květinová výzdoba / Efekty a ohňostroje

Hotel Garni**** Zámek Dobříš

10 komfortních pokojů / Svatební apartmá / Konferenční centrum, Fitness / Parkování v areálu zámku

Zámecká restaurace

•

Včasná rezervace nutná.
Uveďte, že jde o kontakt přes NUANCE.
Ředitel Pavel Krejcárek

tel.: 318 521 240 / info@zamekdobris.cz / www.zamekdobris.cz
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Nejluxusnìjší svatební magazín
a internetový portál v ÈR

Všechny vydané magazíny zdarma ON-LINE!
Inspirující svatební èlánky • Soutìže o hodnotné ceny
Nejvìtší fotogalerie pro vaši inspiraci
Nejvíce svatebních dodavatelù na jednom místì
Slevy pro Váš den D
a mnoho dalšího

Èasopis, který je online kdykoliv a kdekoliv!

www.mgmagazine.cz

S VAT E B N Í V E L E T R H , 7. � 9. Ú N O R A 2014
PÁTEK: 14:00 – 20:00

SOBOTA: 10:00 – 18:00

NEDĚLE: 10:00 – 17:00

módní přehlídky • kuchařská show • kadeřnická show • svatební dekorace • líčení • poradenství • ochutnávky jídel
• degustace vína • fotoatelier • taneční kurzy
GENERÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

DIPLOMAT HOTEL PRAGUE 
Evropská 15, 160 41 Praha 6, www.diplomathotel.cz, www.vi-hotels.com

PARTNER

ombera
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olybeth
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zákaznicím nuance odečteme

10 %

onotto
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svatební účes
a make-up
ElEgantní, klasický, romantický, Extravagantní... účes a dokonalý makeup podtrhují přirozenou krásu ženy. výjimečný účes a make-up vám pomůže, aby váš
den „D“ byl opravdu nezapomenutelný. Estilo nabízí profesionální kadeřnické a vizážistické služby. Zajistíme, abyste prožila svůj nejkrásnější den v životě s dokonalým
účesem a jedinečným make-upem.
náš tým tvoří profesionální vlasová stylistka markéta Bílková a profesionální vizážistka iva Davies. máme bohatou praxi s realizací svatebních účesů a líčení, v přípravě
na focení, ke společenské události a podobným příležitostem. neustále sledujeme nové
trendy a soustředíme se na originalitu. vždy respektujeme představy a přání nevěsty,
ale pokud si nejste s výběrem účesu a líčení jistá, rády vám se vším poradíme.

tel.773 210 000 | www.estilo.cz
www.facebook.com/estilo.cz

„

Říkáte, že vám přišla
nová kolekce?
A kolik nových modelů
ve skutečnosti máte?

Půjčovny svatebních šatů se v Čechách začaly rodit a množit hlavně v druhé půlce devadesátých
let minulého století. Ve své propagaci používají
hojně pojmy jako „značkové“, „z Barcelony,
Milána, Paříže“, „exkluzivní“, „nová kolekce
již v salonu“, „největší výběr pro váš jedinečný
den“, apod. Člověk by tedy řekl, že v České republice se to musí kvalitními a nejnovějšími modely svatebních a společenských šatů od proslulých světových značek na dámách jen hemžit. Je
tomu skutečně tak? Je u nás dostatek luxusních
svatebních salonů a studií, jak člověk usoudí při
zběžném pohledu na internet? Pojďme si o této
problematice něco povědět.
Jak jsem publikoval ve Wikipedii, V Česku je
zvykem si svatební šaty pronajímat na čtyři až
pět dní (čtvrtek až pondělí) ve specializovaných
svatebních salonech, ve většině zemí jsou však
pouze k prodeji ve značkových obchodech
příslušného výrobce nebo dovozce. Schéma
distribuce svatebních šatů je v zahraničí i u nás
shodné, pouze s opačným poměrem prodejů svatebních šatů oproti pronájmům 90 % ku 10 %.
Výrobci mají sítě vlastních svatebních salonů
(značkových obchodů) a poskytují licenci prodeje dovozcům (franšíza, jiná autorizace).
Dovozci mají vlastní svatební salony či sítě sva-

“

tebních salonů (značkových obchodů) a v souladu s obchodní politikou dodavatele buď poskytují sortiment ještě třetím osobám či nikoliv.

Svatební branže je profesionální živnost jako
kterákoliv jiná, leč zvenčí vypadá jako příjemné
klábosení s nevěstami a ženichy při oblékání
do romantických šatiček a lesklých obleků, které
vám ještě zaplatí. Mnoho salonů však pohoří
na velmi náročné údržbě a úpravách jakýchkoliv
šatů, neboť světová produkce opravdu nepočítá
s pronájmem a několikerým použitím svatebních modelů. Tím je determinována reálná situace a kvalita českých svatebních salonů. Zvláště
si dejte pozor na ty, které vás místo na špičkové
zboží za adekvátní cenu lákají rovnou na slevy,
levný alkohol nebo výrobník sodovky (samozřejmě, jen když si zamluvíte ihned).
Proto je třeba nahlížet na propagaci půjčoven
z hlediska množství značkového zboží, referencí
od nevěst a ženichů (například na www.beremese.cz), lokaci a umístění provozovny, komuni-

Třetí osoby mají svatební salony, nemají franšízu
ani autorizaci, a sortiment nakupují od výrobců
a dovozců.
Svatební salony výrobců a dovozců mohou
být metropolitní (minimálně jeden značkový
obchod ve velkém městě) nebo značkovou sítí
o více provozovnách téhož subjektu. Svatební
salony třetích osob se dále dělí na regionální,
metropolitní, případně síť, nejedná se však
o salony značkové, protože nakupují zprostředkovaně a nemají s výrobcem svého zboží přímou
vazbu.
Realita s „novými kolekcemi“ je taková, že většina půjčoven svatebních šatů nakoupí výše popsaným způsobem jen několik kusů značkového
zboží, v lepším případě aktuálního ročníku, aby
se pak v reklamě nějakou významnou značkou
zaštítila. A nová kolekce je na světě! V horším
případě půjčovna nakoupí pár šatů ze starších
kolekcí známé značky a za nové modely je pouze
vydává. A nejhorším případem jsou množící se,
především internetové, ale i kamenné, obchody s plagiáty a padělky označovaných logem
známých firem.

kaci při telefonické rezervaci termínu. Bonusem
je zakotvení vámi vybraného salonu v adresách
zástupců na oficiálním webu proslulého výrobce
svatební módy (například barcelonská Pronovias
má tzv. prémiové dealery). V takovém salonu by
mělo vše probíhat k vaší spokojenosti, přestože
to neplatí paušálně, neboť se v poslední době
vyskytly praktiky, že si český svatební salon nakoupí od slavné firmy, dostane se tím mezi dealery na jejím webu a pak se už bez odběrů chlubí
touto značkou a stárnoucím zbožím několik

dalších let, bez odpovídající péče o její renomé.
Tedy, klidně zavedenou značku dehonestuje
slevami a cenami jako za šaty z tržnice u hranic.
Udržet a rozvíjet mezinárodní značku totiž stojí
nemalé odborné a finanční úsilí. Musíte splňovat
velmi přísná profesní kritéria, neustále sledovat
trendy a obměňovat kolekce. To jde na českém
trhu reálně jen když se plně věnujete jedné,
dvěma světovým značkám. Má slova podpoří váš
pohled na web jakéhokoliv salonu, který se holedbá portfoliem a zastupováním mnoha značek.
Ze zrnitých skenovaných fotek na vás u každé
značky vybafne pár mnohdy už letitých modelů.
Největším dovozcem prvotřídních svatebních
a společenských šatů Pronovias Barcelona je
NUANCE. Tuto značku vám zřejmě netřeba
představovat, každoročně po jejích modelech šílejí nevěsty z celého světa. Pronovias je
perfekcionalistická firma, která
svého věhlasu dosahuje nekompromisním vedením, marketingem, materiály, zpracováním
a stočleným návrhářským týmem.
Pronovias ví, že nejlepších
výsledků lze docílit pouze skrze
vynikající a spokojené distributory. Pronovias pro své nejlepší
zástupce pořádá v Barceloně
každoročně dva kongresy. V lednu
se prezentuje, vybírá a objednává
předkolekce pro následující rok
(v lednu 2014 jsme vybrali jako
jediní z ČR předkolekci 2015).
Hlavní kolekce je pak předváděna
v květnu předcházejícího roku,
oproti roku modelovému, na světové premiéře,
tradičně v historické budově Muzea národního
umění Katalánska na výšině v centru Barcelony,
při takzvaném Pronovias Fashion Show.
Jsme každý rok přímo u zrodu a cizelace nových
kolekcí Pronovias v Barceloně, a máme možnost
vybrat z mnoha hledisek nejvhodnější modelovou škálu pro český trh. Mimoděk tak naplňujeme reálným obsahem mnohde jen proklamované
reklamní fráze zmíněné na začátku tohoto článku.

Užijte si fotoreportáž z loňské květnové Pronovias Fashion Show v MNAC (hlavní kolekce
2014 s mottem: First Love), kterou nafotil Martin Andrle, www.martinandrle.cz, a z letošního
lednového kongresu 2015 Preview Collection
v Hesperia Tower 5* hotelu v Barceloně.
Viktor Blažek, NUANCE

remily
Pronovias 2014
od Nuance

rabula
Pronovias 2014
od Nuance

rabatta
Pronovias 2014
od Nuance

rey
Pronovias 2014
od Nuance

rachel
Pronovias 2014
od Nuance

raciella
Pronovias 2014
od Nuance

Rosella
Pronovias 2014
od Nuance

tarelli
Pronovias 2014
od Nuance

Civilní, církevní svatby a svatby „na oko“, včetně navazujících služeb pro Vás
zajistí CK IRÍNY TOURS spol. s r. o., firma s tradicí od roku 1991.

DÁREK CK IRÍNY TOURS ROMANTICKÁ VEČEŘE
PRO NOVOMANŽELE V HODNOTĚ 2000 KČ

Platí pro novomanžele, kteří uzavřeli sňatek v roce konání zájezdu do Řecka
s CK IRÍNY TOURS spol. s r. o. a zakoupili si zájezd z katalogu Řecko 2014.

kolekce prestige
wilvorst 2014
od Nuance

kolekce prestige
wilvorst 2014
od Nuance

kolekce mallorca
wilvorst 2014
od Nuance

kolekce mallorca
wilvorst 2014
od Nuance

nuance
PodPoruje

halFmarathon
dNe 30. 8. 2014 odstartuje Pátý roČNík
běžeckého Závodu NuaNce halF MarathoN sedlČaNY.
jedná se o závod s přátelskou a rodinnou atmosférou,kterého se účastní nejen elitní
běžci, ale vzhledem k tříhodinovému limitu dokončení stojí na startu každého ročníku vždy i několik
naprostých nováčků. 21,1 kilometrů trati vede silně zvrásněnou krajinou sedlčanska a svým profilem
patří k obtížným. Nádherné vyhlídky do okolí, které poskytují úseky v nejvyšších bodech tratě, řadí
závod k nejhezčím ve středočeském kraji.
Podrobné informace: www.sendysport.cz kde lze v případě zájmu na účasti v závodě
kontaktovat hlavního pořadatele, kterým je pan václav baudisch.
classics smoking
wilvorst 2014
od NuaNce

nuance
opět hostem pronovias
nuance jediná z ČR v lednu v Barceloně vybírala modely 2015

He?
Scent.
Charisma.
Javier Arnaiz.

Perfektní fotografie
od začátku do konce
www.martinandrle.cz

PRODEJ
PÁNSKÝCH OBLEKŮ
VŠECH STYLŮ / KOŠIL A BOT

Components by

Luxury brands Javier Arnaiz
and Pronovias to buy in the
NUANCE wEddiNg hoUsE
Národní 23, Prague 1
www.nuance.cz

NUANCE SVATEBNÍ DŮM
Národní 23, Praha 1
+ 420 737 438 084
pronovias@nuance.cz
Po–Pá 10–19 hodin | So 10–18 hodin
NUANCE SVATEBNÍ SALON
Biskupská 31, České Budějovice 1
+ 420 737 014 374
sanpatrick@nuance.cz
Po–Pá 10–18 hodin | So 9–16 hodin

WWW.NUANCE.CZ

