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O specjalistach branży
mody
Specjalista pilnie poszukiwany / Modne zawody – kto jest kim i za co odpowiada? /
Specjaliści branży mody – zainspiruj się i działaj! /
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wstęp

Przemysł mody to nie tylko produkcja ubrań.
To też marketing, komunikacja, obsługa klienta,
e-commerce i inne. Aby pracować w branży
odzieżowej nie trzeba być projektantem czy
konstruktorem. Trzy z sześciu zawodów przyszłości według Business Of Fashion.com – psycholog konsumenta, ekspert ds. zrównoważonego
rozwoju i stylista personalny mają niewiele wspólnego z zapleczem branży mody, które najczęściej widzimy w mediach, czyli wymyślającego
w twórczym szale kolekcję projektanta i towarzyszącej mu szwaczki pochylonej nad maszyną.
Jeśli wiążecie swoją karierę zawodową z branżą
mody lub chcecie wzmocnić kadrę menedżerską swojej firmy, dobrze jest wiedzieć, kto rzeczywiście pracuje w biznesie mody i jacy eksperci mogą Wam pomóc w budowaniu pozycji
lidera branży. A przede wszystkim – czego możecie od nich oczekiwać. Ułatwiliśmy Wam zadanie i zebraliśmy ich sporą część w 4. wydaniu
podręcznika Fashion PR Talks.

Olka Kaźmierczak
— Założycielka & CEO Fashion PR Talks
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Kim jest człowiek, który ukrywa
się za moim klientem?
Ciekawość hor yzontalna – jak znaleźć klienta, nie szukając,
12 maja 2017 r., Warszawa

→

4

1
_
5
5

Specjalista
pilnie
poszukiwany!

Rafał Stanowski

— Dyrektor kreatywny Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru
oraz Cracow Fashion Week, zastępca redaktora naczelnego magazynu „Lounge”.

→
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Tworzenie mody utożsamia się przede
wszystkim z zawodem projektanta. To błąd,
istotną rolę pełnią też inne, choć mniej wylansowane profesje. W Polsce mamy armię
designerów i ogromne braki specjalistów
w pozostałych dziedzinach, zwłaszcza
związanych z technologią, zarządzaniem
i rzemiosłem.
Zainteresowanie szkołami mody w Polsce nie
przemija. Młodzi ludzie marzą o zostaniu następcą Alexandra McQueena czy Rafa Simonsa, rozpoczynając studia z dziedziny projektowania. Po obronie dyplomu mają wiele
możliwości, ale często zapominają, że zawód
designera nie zawsze jest najlepszą opcją.
Jak podkreślają zarówno autorskie
marki, jak i duże firmy odzieżowe, na rynku poszukuje się dobrych managerów,
konstruktorów, szwaczek czy cholewkarzy.
Nie tylko prosecco
„Mamy bardzo wielu projektantów, a brakuje
specjalistów, którzy posiadają wiedzę w kwestiach biznesowych czy technicznych", zawracają uwagę Ilona Majer i Rafał Michalak
z MMC. „Najbardziej brakuje konstruktorów
odzieży, ale duże braki są też wśród brand
managerów, którzy potrafią prowadzić autorskie
marki".
Podobne zdanie ma Krzysztof Malinowski,
PR & E-Commerce Manager marki Robert
Kupisz. „Sukces marki to nie tylko dobry pomysł na produkt. Aby ten produkt dobrze się
sprzedawał i trafił do grona odbiorców, ktoś
musi zorganizować jego produkcję, promocję,
zaplanować strategię rozwoju marki i przede
wszystkim panować nad budżetem", mówi
Krzysztof Malinowski. „Wielu projektantów
po zakończeniu edukacji na kierunkach artystycznych nie posiada wiedzy biznesowej
i ma problem z prowadzeniem działalności".
A to często kończy się zniknięciem marki
z rynku, nawet mimo ciekawej oferty.
Zdaniem Gosi Sobiczewskiej, autorki
marki ESTby ES., problemem jest również
brak specjalistów zajmujących się sprzedażą

mody, począwszy od tych, którzy pracują
w sklepie i stanowią często pierwszy kontakt
klienta z firmą.
„Kto dziś chce być sprzedawcą, oto jest
pytanie? Można przecież zacząć od pierwszego poziomu, a potem przejść wyżej, stając się
agentem b2b - brzmi inaczej, prawda? W obu
przypadkach chodzi o umiejętność sprzedawania mody... tyle i aż tyle", dodaje Gosia
Sobiczewska.
Krzysztof Malinowski zwraca też uwagę na zawód PR-owca, który stał się modny,
choć nie do końca jest właściwie utożsamiany.
„Wokół tego zawodu media wykreowały mit.
Młodzi ludzie zwabieni wizją pracy z gwiazdami, picia prosecco, bywania na ściankach
i chodzenia na pokazy mody, robią wszystko
aby otrzeć się o ten świat i podjąć pracę w PR.
A przecież zawód specjalisty ds. public relations to ciężka harówka", mówi PR i E-commerce Manager marki Robert Kupisz.
Od projektu do testu
Specjalistów poszukują też największe polskie firmy. Tutaj skala potrzebnych umiejętności jest niezwykle szeroka i obejmuje nie
tylko konstrukcję czy szycie, ale także etap
testów.
„Odzież sportowa 4F jest tworzona
przez kilkudziesięcioosobowy zespół. Osoby
te nadzorują szereg procesów, począwszy od
wyboru właściwej technologii, dobór kolorystyki oraz zapewnienie jakości wykończenia,
aż do opracowania finalnego projektu i produkcję asortymentu", mówi Katarzyna Kern,
Dyrektor Personalny firmy OTCF, do której
należy marka 4F.
Podobnie sprawa wygląda w koncernie
LPP. „Z perspektywy doświadczenia LPP wiemy, że w firmy odzieżowe potrzebują nie tylko
zdolnych projektantów. Bardzo cenieni i potrzebni na rynku są także kupcy, krawcy, konstruktorzy i technolodzy odzieży, a także bardziej wyspecjalizowane grupy, na przykład
graficy nadruków odzieżowych. Ze względu
na dynamiczny rozwój sprzedaży internetowej
poszukiwane są także osoby mające doświad-
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czenie w IT, specjaliści od e-commerce", mówi
Marta Chlewicka, rzeczniczka prasowa LPP.
Jak wiele zawodów kryje dziś branża
mody, pokazuje doskonale proces tworzenia
asortymentu marki 4F, w który jest zaangażowanych wiele osób o różnych kompetencjach
i wiedzy. Projektant daje wytyczne do jakości
materiałów i technologii wykonania produktu, aby w parze z dobrym wyglądem szła jakość wykonania. Docelową technologię właściwą już do rodzaju aktywności fizycznej
i przeznaczenia danego asortymentu dobiera
developer produktu. Na dalszym etapie konstruktor odzieży przygotowuje właściwe szablony oraz tabele wymiarów, a także dobiera
rodzaje szwów i nici, tak aby koszulki,
spodnie czy kurtki były odpowiednio skrojone i nie utrudniały ruchu podczas uprawiania
wybranego sportu. Po przygotowaniu zarówno strony wizualnej, jak i jakościowej, następuje wykonanie pierwszych wzorów produktów,
a także testy laboratoryjne przeprowadzane
między innymi pod kątem wytrzymałości
materiałów oraz ich hydrofobowości, czyli
możliwości wchłaniania wilgoci. To wszystko
ma na celu upewnienie się, że przygotowany
produkt będzie właściwy dla sportowców. Co
więcej pracownicy marki 4F sprawdzają przygotowany asortyment w praktyce, na treningach.
„To najbardziej wymagający użytkownicy
i recenzenci, entuzjaści sportu. Dopiero po
tym etapie, po zaakceptowaniu próbnych
ubrań, prace nad produktem przenoszone są
do szwalni. Na wielu etapach produkcji przeprowadzana jest kontrola jakości – zarówno
w trakcie nakładania nadruków, szycia oraz
już po dostarczeniu produktów do magazynu.
Dopiero sprawdzona i skontrolowana odzież
może być dostarczona dla użytkowników, ludzi aktywnych sportowo, ale także wymagających, a marka 4F chce te wymagania spełniać", mówi Katarzyna Kern z OTCF.
Moda to technologia
Marki podkreślają, że w Polsce jest problem
ze znalezieniem pracowników z odpowiednią
wiedzą techniczną. „Nie kształci się rzemieśl-

ników - krawców, kaletników, szewców, hafciarzy. Tych fachowców wręcz nie ma", dodaje Aleksandra Halemba, CEO BH Group, która
jest właścicielem brandu Magda Butrym.
„Najbardziej jednak brakuje osób z tzw.
okiem, czyli konstruktorów. To właśnie dobry
konstruktor tworzy przy współpracy z projektantem markę modową! W czasach, gdy
docenia się hand made, gdy klienci są zmęczeni
sieciówkami i taśmową plastikową produkcją,
odkrycie młodej osoby potrafiącej posługiwać
się szydełkiem to dla mnie prawdziwy cud".
„Branża potrzebuje technologów odzieży,
konstruktorów, kontrolerów jakości, a nawet
koordynatorów produkcji", dodaje Krzysztof
Malinowski z marki Robert Kupisz. „Moim
zdaniem do szkół zawodowych często trafiają
osoby przypadkowe, które nie mają na siebie
pomysłu, a po zakończeniu edukacji nie zasilają branży. To błąd, bo coraz więcej firm zagranicznych przenosi produkcję do Polski,
dzięki czemu mało popularny zawód szwaczki
czy krojczego znowu staje się poszukiwany".
Podobnego zdania jest Gosia Sobiczewska, autorka marki ESTby Es. „Martwią mnie
zapomniane profesje techniczne jak konstruktor i technolog, bo bez kształtu i wykonawstwa nie ma dla mnie dobrej mody. I nie
chodzi tu o kursy oparte na tzw. szyciu z Burdy,
ale o wyższej szkole jazdy jak kreowanie nowych rozwiązań kompozycyjnych w ubiorze.
A tu bez wiedzy i - co ważniejsze - doświadczenia, daleko nie zajedziemy".
Problem ze znalezieniem konstruktorów
odzieży zauważyła jakiś czas temu Joanna Gaweł, dyrektor Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. „Dlatego założyliśmy osobną Szkołę Konstrukcji Ubioru",
dodaje Joanna Gaweł. „Okazało się, że z roku
na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Coraz więcej osób dostrzega, że to
jest zawód z przyszłością, podobnie jak visual
merchandising, który również można u nas
studiować. Współczesna moda to niezwykle
wyspecjalizowana dziedzina".
Aleksandra Halemba zwraca uwagę
na kwestię szwalni - tych na wysokim pozio-
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mie jest niewiele. „Dla mnie jako firmy sprzedającej w 50 krajach bardzo ważną rzeczą jest
masowa produkcja. W Polsce jest tylko kilka
szwalni spełniających standardy zagranicznych odbiorców i producentów high fashion",
mówi CEO marki Magda Butrym. „Jeśli mogłabym udzielić rady młodej osobie, która
chce wejść w świat fashion, zachęcam do skupienia się nad sektorem produkcji lub importu tkanin. Dobre tkaniny to podstawa marki
modowej – konsultant materiałowy pilnie
poszukiwany".

cje na stanowiska sprzedawców do naszych
butików, bardzo często padają pytania, po jakim
czasie można zostać managerem, albo wręcz
od razu dana osoba chce pominąć etap sprzedawcy i dostać wyższe stanowisko", mówi
współzałożycielka marki Loft 37.

Królestwo za szewca
Firmy obuwnicze, które przeżywają właśnie
intensywny rozwój, również mocno poszukują specjalistów, nie tylko w dziedzinie projektowania. „W naszej branży brakuje rzemieślników. Każdego dnia borykamy się z brakiem
szewców, cholewkarzy, krojczych. Te zawody
są prawie na wymarciu" - mówi Joanna Trepka
z Loft 37. „Nasz najmłodszy szewc na ponad
50 lat. Młodych niestety te zawody w ogóle
nie interesują, a szkoda, bo są dobrze płatne".
Sebastian Konopka z firmy Conhpol
zwraca uwagę, że wiedza ludzi o przemyśle
obuwniczym kończy się zwykle na osobie
projektanta, konstruktora lub po prostu szewca.
„W rzeczywistości, aby powstał but gotowy
do sprzedaży, musi przejść przez ręce wielu
specjalistów takich jak cholewkarz czy obuwnik,
producentów konkretnych komponentów
obuwia: producenta spodów, tekstyliów, akcesoriów oraz zakładów takich jak garbarnie,
kopyciarnie czy zakłady chemiczne", mówi
Sebastian Konopka, odpowiedzialny za proces
produkcji Conhpol.
Zdaniem Joanny Trepki z Loft 37, oprócz
rzemieślników, brakuje także osób zajmujących
się prozaicznymi, ale istotnymi zadaniami,
jak pakowanie i czyszczenie butów.
„Naprawdę bardzo trudno znaleźć kogoś
na takie stanowisko. Ostatnie poszukiwania
takiej osoby trwały ponad 3 miesiące. Nie ma
osób chętnych do prac fizycznych, ponieważ
wszyscy chcą iść na studia, a później zostać
managerami. Gdy przeprowadzamy rekruta-
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Zostań autorem
najciekawszej historii sezonu
Ar t Direction sesji zdjęciowyc h,
19 i 20 maja 2017 r., Warszawa
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Modne
zawody – kto
jest kim i za co
odpowiada?
Katarzyna Kwiecień

— Prowadząca pierwszy polski blog o brandingu mody Fashion Branding, którego misją
jest nadawanie znaczenia modzie. Specjalistka ds. marketingu w Domodi.pl, wiodącej firmie
w kategorii fashion marketplace w Polsce, gdzie zajmuje się wizerunkiem i contentem.
Buduje strategie komunikacji i tworzy treści copywriterskie dla agencji reklamowych.
Autorka kilkudziesięciu eksperckich artykułów o modzie i kreowaniu marek.

Edyta Kowal

— Editor Partner w Fashion PR Talks oraz Content Manager w Prowly.com, gdzie odpowiada
za strategię content marketingową i prowadzi międzynarodowy serwis poświęcony Public
Relations – Prowly Magazine. Wcześniej redaktor naczelna największego portalu branżowego
o PR w Polsce, Proto.pl. Udziela się ekspercko na łamach rodzimych i zagranicznych mediów.
Pisze głównie o komunikacji, contencie i social mediach.

→
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Podczas ostatniej edycji Fashion Talks przekonywaliśmy do tego, że biznes mody
w olsce nie ogranicza się do gwiazd występujących w DDTVN i do autorskiej mody.
Padły wtedy całkiem konkretne liczby: jako kraj zajmujemy 8. miejsce w Unii Europejskiej pod względem obrotów, 6. pod kątem nakładów inwestycyjnych, a 2. w liczbie firm funkcjonujących w sektorze tekstylno-odzieżowym. Wniosek nasuwa się
sam. To branża, która ma olbrzymi potencjał i która potrzebuje całej rzeszy specjalistów.
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, oglądając kampanie reklamowe, billboardy
czy wystawy sklepowe, kto za nimi stoi? Wiecie, ile specjalizacji kryje się pod hasłem „MODA”? Przedstawiamy Wam kilka najciekawszych zawodów w branży mody
i wyjaśniamy, co należy do ich kompetencji.
Sprawdźcie, w którym czulibyście się najlepiej!

A|

Art director
W redakcji czasopisma zarządza sferą wizualną i odpowiada za koncepcję oraz wykonanie sesji zdjęciowych. Art director jako
część zespołu marki może zajmować się przygotowaniem wizji kolekcji, materiałów korporacyjnych i wyznaczenia kierunku identyfikacji wizualnej marki. Często interpretuje
brief klienta, wybiera modelki i lokalizację
sesji zdjęciowej, a następnie pracuje z fotografem, stylistą i fryzjerem, by uzyskać efekt akceptowalny przez klienta.
Account executive
Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za strategię Osoba na tym stanowisku
pracuje bezpośrednio z klientami, odpowiada
za ich pozyskiwanie, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji biznesowych, przygotowanie i prezentowanie ofert oraz obsługę
projektów związanych z produkcją sesji
i organizacją eventów. W praktyce jej praca
często się łączy z zadaniami Project Managera.

B|

Booker w agencji modelek
Pracownik agencji, który zajmuje się
wszystkimi sprawami dotyczącymi modelek
i modeli. Do jego obowiązków należy przyjęcie nowych twarzy, budowanie ich portfolio,
wysyłanie na castingi oraz organizacja zleceń.

Brand manager
Przygotowuje i implementuje strategię
marki, dba o zachowanie spójnego wizerunku
marki i ściśle współpracuje z działami PR
i marketingu lub zewnętrznymi agencjami.
Koordynuje realizacje planów z zakresu
sprzedaży i promocji oraz rozwoju produktu
(polityka cenowa, zapewnienie asortymentu).

C|

Celebrity Endorsement Manager
Specjalista odpowiedzialny za współpracę
z topowymi influencerami, czyli celebrytami.
Nawiązuje i koordynuje współpracę między
markami a celebrytami (udział w eventach,
social media, product placement, kampanie
reklamowe), buduje strategie marek opartych
na współpracy z celebrytami, kreuje wizerunek marki przy pomocy gwiazd i influencerów.
Community Manager
Osoba odpowiedzialna za kontakty ze społecznością w danym serwisie, forum. Rzecznik marki w social mediach. Często mylony
z Content Designerem.
Content marketing manager
Specjalista, który w zespole marketingowym dociera do klientów nie poprzez bezpośrednie reklamy, ale przydatne artykuły, cenne
ze względu na swoją merytorykę, dedykowane konkretnym grupom odbiorców. Content,
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który tworzy, ma za zadanie budowanie relacji z klientem. Po jego stronie jest również
dystrybucja treści. Jednym z przykładów tworzenia słowa w marce modowej są poradniki
online lub katalogi, które spełniają rolę magazynów dostępnych na rynku. Ściśle współpracuje z działem sprzedaży i marketingu.
Coolhunter
Inaczej analityk trendów rynkowych. Zajmuje się wyławianiem trendów w określonych grupach społecznych. Opiera się na obserwacji zachowań, zwyczajów, powtarzalnych
praktyk i oddziaływań. Musi określić zależność danego zjawiska, by tytułować go trendem, który prawdopodobnie (oczywiście przy
odpowiednich warunkach), będzie się rozprzestrzeniał. Jest to tzw. badanie codzienności – stylów życia, bieżących zdarzeń i sytuacji. Informacje, które zbiera coolhunter,
przekazywane są do działów strategicznych
marketingu, które na ich podstawie mogą
opracowywać dane i klarować charakterystykę
produktów i marek.
Copywriter
Pracuje w agencji reklamowej, realizuje
zlecenia copywriterskie jako freelancer lub
jest częściązespołu marki. Tworzy opisy produktów, teksty reklamowe, treści na firmowym blogu, a nawet claim marki.

D| Dekorator / Visual Merchandiser

Odpowiada za eksponowanie produktów,
aranżację i urządzanie nie tylko witryn, ale
także przestrzeni sklepów marek, aby konsument odpowiednio się po nich poruszał. Inymi słowy – visual merchandiser stymuluje
klientów do zakupu. To bardzo kreatywny
zawód, który mocno bazuje na wiedzy socjologicznej i psychologicznej, a także czerpie
z dziedzin artystycznych (w tym z grafiki).
Nie bez znaczenia jest także świadomość
przestrzenno-architektoniczna.
Digital marketing manager
Pozycja bardzo wszechstronna. Wymaga

się od niego biegłej znajomości narzędzi e-PR
i e-marketingu, kanałów social media, e-mail
marketingu, kampanii w modelach CPA,
CPC, CPM, CPS i CPL, oraz umiejętności
przeprowadzania działań z zakresu SEM
i SEO, a także działań niestandardowych
w mediach interaktywnych. Osoby te są odpowiedzialne za całokształt działań z zakresu
digital na wybranym rynku.
Digital media planner
Specjalista ds. planowania wykorzystania
różnych mediów internetowych w kampaniach reklamowych. Jego celem jest przy wykorzystaniu określanego budżetu dopasowanie kanałów mediowych, które pozwolą
na najbardziej optymalne dotarcie do grupy
docelowej i osiągnięcie celu klienta. Interactive media plannerzy najczęściej pracują w domach mediowych.
Doradca wizerunkowy
Podpowiada, jak za pomocą ubioru podkreślać atuty swojej sylwetki, by wyglądać
świetnie i czuć się pewnie w każdej sytuacji.
Uczy, jak wykorzystywać modę do kreowania
własnego wizerunku. Często jest osobistą stylistką i personal shopperem w jednym.
E-commerce manager
Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za strategię sprzedaży online firmy.
Dba o prezentację marki i rozwój jej kanałów
dystrybucji w internecie.

E|

Fashion video producer
Organizuje, prowadzi i ponosi odpowiedzialność za kreatywny, organizacyjny i finansowy proces produkcji filmu. W uproszczeniu,
zajmuje się organizacją wszystkiego od A do Z
– czyli od scenariusza do finalnej wersji, którą
ogladamy na ekranie. Ściśle współpracuje ze
specalistami odpowiadającymi za komunikację marki oraz z deyrektorem kreatywnym.
Ponosi także ryzyko przyszłej eksploatacji
utworu oraz jest stroną umowy o stworzenie
utworu w ramach tejże produkcji.

F|
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I|

Ilustrator modowy
Tworzy nie tylko ilustracje (do magazynów
czy na pokazach mody), ale także projekty
graficzne, obrazy, animacje, videoperformance czy instalacje artystyczne. Stale współpracuje z topowymi projektantami mody. Jego
prace używane są do promowania marki czy
przedstawiania kolekcji strojów, które często
pojawiają się w czasopismach zamiast fotografii, są także wykorzystywane do reklamowania ubiorów.
Influencer manager
Odpowiada za kampanie realizowane z liderami opinii, budowanie długotrwałych relacji z blogerami, vlogerami i youtuberami
oraz optymalne dopasowanie działań influencerskich do założeń strategiczno-kreatywnych komunikacji marki lub agencji.

K| Konstruktor odzieży

Konstruktor odzieży to osoba wykształcona w tym kierunku. To stanowisko wymaga
umiejętności wykroju, szycia i rysunku technicznego. Konstruktor tworzy dokumentację
techniczną i tabele rozmiarów. Przekłada projekty na szablony do produkcji ubrań.
Kupiec mody
Zajmuje się wyborem kolekcji marek odzieżowych, które w następnym sezonie znajdą
się w butikach. Kupuje ubrania i akcesoria,
które następnego sezonu muszą się sprzedać.
Czyli analizuje, przewiduje i wykonuje odpowiedni ruch. Kolor, krój, model, rozmiar i ilość
danej rzeczy zależy od buyera. Funkcja ta łączy w sobie stylistę, kupca, merchandisera
i analityka, jest ściśle związana z wielofunkcyjnością.

M| Manager ds. produktu

Odpowiada za rozwoj obecnych oraz przygotowanie i wdrożenie nowych produktów
na rynek, przygotowanie kolekcji zgodnej ze
strategią marki, przygotowanie kolekcji na kolejne sezony czy ocenę projektowych wzorów
z punktu widzenia atrakcyjności handlowej.

Bywa, że wymaga się od niego kreowania polityki cenowej, zawsze jednak odgrywa ważną
rolę w monitorowaniu sprzedaży oraz bieżącym korygowaniu przyjętej polityki sprzedażowej, analizę działań konkurencji, otoczenia
rynkowego oraz trendów w modzie. Blisko
współpracuje z działem zakupów.
Marketing manager
Planuje, koordynuje i kontroluje wszystkie
działania marketingowe marki. Do jego głównych zadań należy, m.in.: analizowanie efektywności trade marketingowej i wyników
sprzedaży w firmie, planowanie i realizacja
kampanii PR dla głównych marek firmy, planowanie i realizacja założenia komunikacji
z klientami (w tym aktualizacja stron internetowych) oraz kampanii w mediach, a także
przygotowanie materiałów promocyjnych
i wsparcie sprzedaży (współpraca z grafikiem,
agencją zewnętrzną), monitorowanie i analiza
rynku, rozliczanie budżetu marketingowego.
Media planner
Stanowi jedno z ogniw łączących markę
lub brand z jego użytkownikami. W dużym
uproszczeniu osoba na tym stanowisku odpowiada za wybór najbardziej efektywnych kanałów dotarcia do konsumentów oraz koordynację pracy między agencją kreatywną,
klientem i przedstawicielami mediów. W czasach bardzo dużej dywersyfikacji kanałów
dotarcia, Media Planner musi często integrować razem pracę wyspecjalizowanych zespołów, np. odpowiedzialnych za komunikację
w social mediach, tworzenie treści, czy działań rozliczanych za konkretny efekt, jak np.
sprzedaż czy zaangażowanie na stronie,
w celu otrzymania lepszej synergii wszystkich kanałów dotarcia.
Mobile marketing manager
Odpowiada za strategię, tworzenie i zarządzanie kampaniami mobilnymi mającymi na
celu zarówno pozyskanie nowych klientów,
jak i utrzymanie istniejących, wdrażane
i opracowywanie działań promujących apli-
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kacji mobilne, oraz zarządzanie wszystkimi
elementami związanymi z mobile marketingiem (app boost, incentive and non-incentive,
facebook, mobile CRM, retargeting). Ścisłe
współpracuje z innymi specjalistami od marketingu przy rozwoju, planowaniu i analizowaniu najlepszych rozwiązań związanych
z optymalizacją i skutecznością działań w zakresie mobile marketingu.

P|

Packshot photographer
Fotograf produktowy, czyli jedna z najszybciej rozwijających się działek sztuki fotograficznej. Pod względem swoich cech
packshoty należą do kategorii fotografii komercyjnej, która wraz z rozwojem nowych
technologii ewaluowała na całkiem nową skalę. Jest to także najbardziej praktyczna i dochodowa działka dla fotografów. Zdjęcia produktów potrzebuje niemalże każdy biznes – od
małego przedsiębiorstwa poprzez sklep internetowy aż po dużą korporację.
Pattern designer
– grafik nadruków odzieżowych
Bierze udział w tworzeniu kolekcji marki
(także w sferze koncepcyjnej), projektuje
wzory i nadruki na odzież i dodatki stosując
różne techniki, m. in. rysunek odręczny, grafikę wektorową, photoprint.
PR manager
To pracownik agencji PR-owej lub szef wewnętrznego działu public relations w firmie.
Odpowiada za opracowanie strategii komunikacji w oparciu o strategię marki i trendy. Buduje relacje z mediami i dba o publikacje
w mediach oraz przygotowanie informacji
prasowych i materiałów zdjęciowych, organizuje dni prasowe i konferencje, wydarzenia
promocyjne, monitoruje media. Może także
mieć za zadanie opracowanie treści o marce na stronę korporacyjną.

mody, wydarzenia promującego nową markę
lub dla świętowania ważnej okoliczności czy
rocznicy firmy nieocenione okaże się wsparcie producenta wydarzeń. Osoba ta odpowiada zarówno za dostarczenie na czas zaproszeń, jak i znalezienie miejsca, wizję całego
wydarzenia, czy zapewnienie sprzętu. Producent wydarzeń ma bardzo dużo kontaktów
i nie waha się ich użyć. Ta osoba powinna ściśle współpracować z menadżerem marki lub
szefem działu kreacji i PR.
Projektant graficzny / graphic designer
Projektuje m. in. kreacje reklamowe do
mediów, materiały graficzne do druku i internetu, katalogi nowych kolekcji. Zajmuje się
też projektowaniem opakowań lub metek,
gadżetów korporacyjnych i logo. Pracuje
zgodnie z wytycznymi zawartymi w brand
booku marki.
Projektant odzieży sportowej
Musi dobrze znać się na najnowszych technologiach i cały czas myśleć o funkcji i przeznaczeniu. Jednocześnie dba o to, aby ubrania
prezentowały się atrakcyjnie, a klienci widzieli
w nich, poza aspektami praktycznymi i stricte
użytkowymi, także pierwiastek modowy.

S|

Social media manager
Menadżer ds. mediów społecznościowych
zarządza działem, który zajmuje się wizerunkiem marki w social media. W dużych firmach ustala kierunek działań osób zajmujących się profilami firmy na Instagramie,
Facebooku, Pintereście, Twitterze, Snapchacie
i Youtube. W przypadku mniejszych firm
i ograniczonej ilości kanałów aktywności
marki, sam je prowadzi. To osoba z zapleczem
analitycznym (świetnie odnajduje się w tabelach Google Analytics i menadżerze reklam
na Facebooku) oraz komunikacyjnym (potrafi
dobrać treści do mediów, komunikuje się
z łatwością).

Producent wydarzeń
Na rynku funkcjonują różne agencje eventowe, ale w kwestii zorganizowania pokazu
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Social media specialist snapchat
/ instagram stories
Specjalista ds. mediów społecznościowych,
odpowiedzialny za formułowanie strategii
dotyczącej kanałów social media, współpracę
i nadzorowanie agencji zajmujących się prowadzeniem stron na Facebooku/paid advertising w mediach społecznościowych.
Strateg
Osoba odpowiedzialna za sformułowanie
i implementację strategii. Budowanie strategii
polega na wyznaczaniu celów, wyznaczanie
drogi do osiągnięcia tych celów i opisania zasobów do realizacji działań. Strategia opisuje,
w jaki sposób cele (cele) zostaną osiągnięte
za pomocą środków (zasobów). Najwyższym
kierownictwu organizacji jest na ogół zadanie
określenia strategii. Strateg analizuje rynek,
konsumenta, doradza klientowi, jak skutecznie komunikować markę i jej ofertę.

stawie prognozuje wydarzenia związane
z modą, designem, technologią i innowacją.
Zawód dość trudny i wymagający znajomości
najnowszych informacji z dziedziny biznesu,
ekonomii, polityki, mody, sztuki i wielu innych. Odkodowane trendy mogą być prezentowane w wielu formach, lecz najbardziej
unikatową są trendbooki, tzw. biblie trendów.
Niewielu je posiada, ale korzyści z nich czerpią wszyscy.

U|

UX designer
UX designer nie tylko obsługuje programy
i narzędzia do prototypowania, ale nadaje kierunek budowaniu (lub przeprojektowaniu)
serwisu w oparciu o potrzeby użytkowników
i priorytety biznesowe firmy. We współpracy
z grafikiem i menadżerem projektu opracowuje design strony internetowej, aplikacji
mobilnej i sklepu internetowego.

T|

Technolog odzieży
Jest łącznikiem między projektantem
i kupcem, współpracującym z konkretnymi
dostawcami – bez jego wkładu w proces powstawania kolekcji żaden ciuch nie trafiłyby
do sklepu. Odpowiada za opracowanie szczegółowej konstrukcji technicznej każdego modelu, czyli jego dokładne zwymiarowanie
i dobór akcesoriów w taki sposób, żeby zapewnić idealne dopasowanie modelu na sylwetce. Efektem współpracy technologa i projektanta jest powstanie prototypu, który jest
następnie przymierzany przez tzw. modela
technicznego. To moment, w którym okazuje
się jak wizja projektanta i założenia realizacyjne technologa sprawdzają się w praktyce.
Głównym narzędziem pracy technologa jest
obecnie komputer i centymetr.
Trendwatcher
Opiera się na analizie, obserwacji, niesamowitej wrażliwości na świat i przede wszystkim – na intuicji. Trendwatcher nie tworzy
trendów, tylko je je odkrywa, odkodowuje
i rozkłada na czynniki pierwsze. Na tej pod-
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Obudź w sobie
wewnętrznego eksperta
Silna marka osobista,
9 czer wca 2017 r., Warszawa
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Specjaliści
branży mody
– zainspiruj się
i działaj!

Edyta Kowal

— Editor Partner w Fashion PR Talks oraz Content Manager w Prowly.com.

→
20

Mówią, że branża mody jest niewdzięczna i wymagająca. O ile
z tym pierwszym epitetem się nie zgadzamy, to drugi doskonale rozumiemy. W końcu zajmowanie się modą na poważnie to nie beztroska zabawa, tylko biznes, prawda? W dodatku równie intratny,
co stresujący. Jeśli czujesz, że to twoje powołanie i chcesz pracować
z najlepszymi, ale nie masz pojęcia, jak pokierować swoją karierą,
zainspiruj się tymi sylwetkami z polskiego rynku, które zebraliśmy
specjalnie dla Ciebie, i przygotuj na naprawdę ciężką pracę.

Agnieszka Ścibior

Agnieszka Polkowska

Instagram / Facebook

Instagram / Facebook

Osiągnęła sukces na międzynarodowej
arenie mody. Współpracuje z największymi
tytułami: „Vogue”, „Vanity Fair”, „L’officiel”
oraz najlepszymi fotografami i modelkami
w branży. W Polsce pełni funkcję dyrektor
kreatywnej
magazynu
„Viva!Moda”.
Realizuje sesje zdjęciowe w Polsce i na
świecie, współpracując z takimi fotografami jak: Michel Comte, Marcin Tyszka,
Alice Rosati oraz modelkami takimi jak:
Suki Waterhouse, Monika JAC Jagaciak
czy Myla Dalbesio. Uważa, że artystyczne
wykształcenie
(ukończyła
Malarstwo
i Projektowanie Ubioru na Akademii Sztuk
Pięknych) to dobry punkt wyjścia ku temu,
by zajmować się stylizacją. W jednym
z wywiadów przyznała: „Moje plastyczne
wykształcenie jest podstawą, moim warsztatem pracy. W czasie studiów rozwija się
talenty plastyczne, to jest jedno. Uczy się
także robienia kompozycji, łączenia kolorów. Jeśli ogląda się dużo malarstwa, sztuki
to bardzo rozwija twórcze myślenie. Po
pierwsze – komponuję strój, ale staram się
myśleć, co będzie się działo wokół tego, to
też jest bardzo ważne w zdjęciu. Dla mnie
najczęściej punktem wyjścia jest praca
projektantów”.

Z wykształcenia projektantka, z powołania
– trendwatcherka i strateg. Naukowo (jest
doktorantką na gdańskiej ASP) i zawodowo
zajmuje się implementacją tendencji. Oprócz
tego jest przedstawicielką kolektywu kreatywnego POP UP GRUPA, ekspertką holenderskiego think tanku MARE Research oraz
wykładowczynią podyplomowych studiów
Total Design Management i Akademii
Fashion PR Talks. Założycielka bloga
TRENDSPOT. Niedługo skład redakcji się powiększy, bo blog jest właśnie w fazie przemiany w pierwsze w Polsce studio prognozowania trendów.

Edyta: Co robisz zawodowo?
Agnieszka: Trendy to potężne, ale nadal nieoswojone w Polsce narzędzie. Na co dzień
zajmuję się ich obserwacją, prognozowaniem
i propagowaniem dziedziny trendwatchingu
w naszym kraju. W studiu TRENDSPOT, które założyłam, doradzamy przedsiębiorcom
z branży mody i lifestyle w zakresie najnowszych tendencji. Analizujemy rynek pod kątem globalnych trendów, które mają szansę
przyjąć się lokalnie. Zamiast samego teoretyzowania, skupiamy się na przekazaniu markom najbardziej aktualnej wiedzy i zaproponowaniu rozwiązań gotowych do przełożenia
na konkretne działania lub produkt. Przygotowujemy szyte na miarę raporty, prowadzimy
warsztaty, budujemy strategie kolekcji, a już
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wkrótce będziemy wydawać własny trendbook. Drugim ważnym filarem mojej działalności jest współprowadzenie kolektywu strategicznego POP UP GRUPA. Wraz z Olką
Kaźmierczak, Kają Dobrzańską i wieloma innymi profesjonalistami z branży budujemy
w oparciu o trendy strategie marek, komunikacji i produktu, które mają nie tylko być
trwałe, ale przede wszystkim elastyczne
i przygotowane do działania na zmiennym
rynku mody.
Jaka była Twoja droga?
Nie ma żadnej szkoły, która przygotuje Cię do
tego zawodu i tyle jest historii, ilu trendwatcherów. Najważniejsza jest ciekawość i upór.
Ukończyłam wzornictwo na gdańskiej
Akademii Sztuk Pięknych i przez lata zbierałam doświadczenie zawodowe w jednej z największych marek odzieżowych w Polsce. Odkąd pamiętam, zawsze mnie interesowało
dochodzenie do sedna sprawy i przyczyn występowania otaczających zjawisk. W pracy po
raz pierwszy miałam styczność z trendbookami i dowiedziałam się o istnieniu dziedziny
prognozowania trendów. Ten świat mnie dosłownie pochłonął. Znalazłam swoich mentorów. Jednym z nich jest Lidewij Edelkoort.
Udało mi się podjąć współpracę z prowadzoną przez nią platformą.
Założyłam bloga, który służył mi do usystematyzowania swojej wiedzy i zaczęłam robić
doktorat na ASP z własnej metodologii. Ostatecznie postanowiłam połączyć swoją wiedzę
teoretyczną i praktyczne doświadczenie. Dzięki stronie trendspot.pl i publikacjom zaczęli
pojawiać się klienci, również z zagranicy.
W zeszłym roku zrealizowałam na zlecenie
holenderskiego think tanku globalny projekt
dla największej na świecie stacji muzycznej.
To było bardzo cenne doświadczenie i dało mi
apetyt na więcej.
Największe wyzwanie?
Obecnie największym wyzwaniem jest wyedukowanie polskiej branży mody i lifestyle
w dziedzinie trendów. Wielu klientów

przychodzi do naszego studia zainteresowanych tematem, ale nie wiedzą czego można
od nas oczekiwać. Chciałabym odczarować
aktualnie dominujące wyobrażenie o dziedzinie trendwatchingu i pokazać, że oprócz inspirowania i przedstawiania scenariuszy
przyszłości to jest przede wszystkim narzędzie pracy, które oprócz tego, że służy działom
rozwoju do tworzenia długofalowych prognoz, może być stosowane na co dzień –
zarówno w budowaniu strategii komunikacji
czy produktu.
Jak widzisz przyszłość swojego zawodu?
Popularyzacja tej dziedziny, do której w końcu dojdzie, wpłynie na pojawianie się specjalizacji. W studiu TRENDSPOT zajmujemy się
badaniami jakościowymi i poruszamy się
w branży mody i lifestyle, a nie są to jedyne
branże, które potrzebują wsparcia badaczy
trendów.
My do tej pracy podchodzimy bardzo praktycznie i swoją uwagę koncentrujemy na strategii i produkcie. Myślę, że za parę lat wraz
z rozwojem rynku powstanie więcej podmiotów zajmujących się trendami, ale oferujących
inne spektrum usług.
Rada dla stawiających pierwsze kroki
w tej branży?
Żeby nieustannie szukali. Od dziecka wiedziałam, że chcę pracować w branży mody,
ale moje cele nigdy nie były sprecyzowane.
Dopiero poszukiwania i sprawdzanie się
w różnych rolach sprawiło, że dotarłam do
dziedziny, której na początku nie brałam pod
uwagę, bo o jej istnieniu najzwyczajniej nie
miałam pojęcia. Ale to był tak naprawdę początek drogi.
Na pewno w starcie pomoże czyjeś doświadczenie metodologiczne i know how.
Niekoniecznie mam na myśli staż, ale nawet
współpracę z wybranym think tankiem – najlepiej zagranicą, bo u nas rynek, jak wspomniałam wcześniej, jest dopiero w trakcie
tworzenia. To baza, której później można użyć
w wytyczaniu własnej ścieżki zawodowej.
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Aleksandra Woroniecka
Instagram

Dyrektor działu mody w paryskim „Vogue'u”,
który od lat uznaje się za „biblię mody” i
pierwsza Polka na tym stanowisku. Zastąpiła
Susanne Koller. Wcześniej Woroniecka była
szefową mody w weekendowym dodatku do
gazety „Le Monde”. Karierę rozpoczynała
jeszcze w latach 90. Zaczynała jako asystentka stylisty, pracowała też jako freelancerka w Europie i Stanach Zjednoczonych,
m.in. „Vogue Italia”, „Vogue Homme” czy
amerykańskich wydaniach „Elle” i „Harper's
Bazaar”. Ponadto przez pięć lat była redaktor naczelną magazynu „Rebel”.

Ania Terej
Instagram

Warszawska producentka i jedna z niewielu polskich specjalistek od zarządza nia markami z branży mody. W ciągu
ostatnich 10 lat pracowała dla Comme des
Garçons i Maison Martin Margiela, produkowała pokazy Łukasza Jemioła czy
Krystofa Stróżyny. Jako Brand Manager
zarządzała konceptualnymi polskimi markami Ania Kuczyńska i UEG.

Anna Pięta i Magda Korcz
Instagram Ani / Instagram Magdy

Założycielki rozpoznawalnych w całej
Polsce targów mody HUSH Warsaw. Kiedyś
zajmowały się sztuką, edukacją, menadżerowaniem w kulturze. Próbowały, sprawdzały i testowały rynek, prowadząc od
2010 roku 10 edycji modowych targów
„Ściegi Ręczne”. Dziś stawiają na modę.
Według nich „to wielka tuba do mówienia
i kombajn do działania”. Hołdują idei slow
fashion.

Anna Puślecka
Instagram / Facebook

Ekspert mody, dziennikarka i producentka,
od 20 lat pracuje w branży medialnej. Ma
doświadczenie telewizyjne, radiowe, prasowe i internetowe. Od 2006 prowadzi

własną firmę, która specjalizuje się m.in. doradztwie
dotyczącym
rynku
mody,
w szkoleniach medialnych, wizerunkowych
oraz w produkcji filmów z pokazów mody,
sesji zdjęciowych i reklam. Wcześniej związana m.in. z TVN Style (prowadziła program
o modzie „Musisz to mieć”), magazynem internetowym VUMag.pl oraz magazynami:
„Gala”, „Viva!Moda”, „Glamour”, „Twój
Styl”, „Men’s Health” czy „Fashion
Magazine”.
Obecnie redaktor naczelna i właścicielka
portalu o modzie DoYouKnowFashion.pl.
Pisze też do polskiego wydania „Harper's
Bazaar” – przeprowadza ekskluzywne wywiady zagraniczne ze znanymi ludźmi ze
świata mody. Wykłada „Język mody, PR
i media” na Wyższej Szkole VIAMODA.
Od września 2015 roku współpracuje jako
Polish Market Fashion Consultant ze znaną
na świecie marką LuisaViaRoma. Prowadzi
autorski program Anna Puślecka LIVE.

Anna Wiatr,
Monika Radulska
i Renata Stradowska
Anna, Monika i Renata to przedstawicielki
Aliganzy – agencji komunikacji modowej.
Anna pracowała wcześniej w „Twoim Stylu”,
a następnie w „Machinie”, poznając od podszewki specyfikę pracy z prasą, później
wspierała PR-owo takie marki, jak: Caterina,
Tatuum, Batycki. Monika również zaczynała
w mediach (Radio Zet, później „Machina”),
następnie pracowała jako marketingowiec
w Caterinie, Deni Cler i Mia Piu. Renata z kolei zdobywała doświadczenie w działach
marketingu w koroporacjach Mitsubishi
i Coty, gdzie pracowała na stanowisku Brand
Managera z markami kosmetycznymi m.in
Astor i Rimmel. W Aliganzie Monika kieruje
działem odpowiedzialnym za opracowywanie strategii marketingowych, Anna zajmuje
się finansami firmy i zarządzaniem, a Renata
kieruje działem showroom i zajmuje się działaniami HR. Dziewczyny mocno wspiera
Magda Domaciuk, która jest szefem połączonych działów PR-u i Projektów.
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Dominika Łukoszek
Facebook

Modolożka. Od 2011 roku prowadzi bloga
Modologia (pod hasłem „O modzie inaczej
niż z szafy i z wybiegu”), a w 2015 roku
obroniła pracę doktorską o modzie jako zjawisku kulturowym. Na blogu udowadnia, że
„moda” to nie tylko pokazy projektantów
i własne stylizacje. Aktywnie udziela się na
konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą. Warto śledzić ją też na Facebooku, bo
na bieżąco podrzuca ciekawe linki
i artykuły.

Edyta: Na czym polega Twoja praca?
Dominika: Jestem naukowczynią, ale nie jestem związana z żadną uczelnią ani instytutem naukowym, we własnym zakresie zajmuję się interesującymi mnie aspektami badań
nad modą – przede wszystkim definicjami
mody i dyskursem wokół pytania „czy moda
to sztuka?”, a na zagranicznej konferencji opowiadałam ostatnio o modzie w PRL-u, bo historia mody w Polsce jest poza granicami naszego kraju praktycznie nieznana.
Moja praca naukowa to przede wszystkim
czytanie, pisanie (teraz opracowuję rozdziały
do książki poświęconej socjologii mody) i wyjazdy na konferencje. Obecnie pracuję jako
analityczka dla brytyjskiej firmy, która zajmuje się badaniem wizerunku firm w mass mediach. Zatem w tej chwili moje życie zawodowe przebiega dwutorowo: z wykształcenia
jestem doktorem nauk humanistycznych –
mój doktorat poświęciłam koncepcjom mody
od czasów Rewolucji Francuskiej do okresu
nam współczesnego, ale moje naukowe zainteresowania finansuję z pracy jako analityczka, m.in. analizując medialny wizerunek popularnej firmy odzieżowej.
Jaka była Twoja droga?
Droga na studia doktoranckie nie była do końca prosta, ponieważ po ukończeniu studiów
magisterskich poszłam do klasycznej pracy
biurowej, prosto do korporacji. W trzeciej korporacji doszłam do wniosku, że jednak tęsk-

nię za intelektualnym napięciem i zdecydowałam się na podejście do egzaminów
wstępnych na studia doktoranckie. Byłam
w o tyle komfortowej sytuacji, że gdyby nie
powiodło mi się podczas rekrutacji, to i tak
następnego dnia wstawałam rano do pracy.
Zdałam egzaminy wstępne z drugą lokatą
i złożyłam wypowiedzenie w pracy. Wyraz
twarzy mojego szefa, którego poinformowałam, że odchodzę, ponieważ zdałam na studia
doktoranckie w Instytucie Filozofii pamiętam
do tej pory.
A jak się zdaje egzamin na studia doktoranckie? Trzeba wiedzieć, jaki temat i dlaczego właśnie ten chce się dalej zgłębiać i umieć
przekonać do swojej wizji komisję rekrutacyjną. Warto też spełnić możliwie dużo z warunków stawianych przyszłym kandydatkom
i kandydatom, np. mieć na swoim koncie publikacje, udział w konferencjach, wykazać się
umiejętnościami organizacyjnymi czy działalnością w organizacji pozarządowej
Jakie masz przygotowanie?
Przygotowanie do zawodu naukowczyni?
Ciekawość świata, umiejętność stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi, poszukiwanie i znajdowanie osób, które mogą pomóc
w uzyskaniu odpowiedzi na intrygujące nas
pytania. W pracy naukowej na pewno pomaga znajomość języków obcych, wyjazdy
na stypendia zagraniczne oraz rozmowy podczas konferencji, gdy spotyka się więcej osób
zainteresowanych podobnym tematem.
Największe wyzwanie?
Na drodze naukowej to na pewno było ukończenie pisania pracy doktorskiej. Krew, pot
i łzy, ale jak dziś patrzę na dyplom to myślę
„zrobiłam to”. Zdobycie tytułu doktora to było
moje marzenie, takie zmierzenie się z samą sobą
i sprawdzenie swoich możliwości intelektualnych. Jestem też bardzo dumna z tego, że dostałam się na staż do antwerpskiego Muzeum
Mody i spędziłam w tym miejscu kilka niezwykle intensywnych miesięcy w życiu.
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Jak widzisz przyszłość swojego zawodu?
Nie wiem, jaka jest przyszłość świata naukowego. Dla mnie rozwiązanie na najbliższą
przyszłość pod tytułem „praca zarobkowa,
która finansuje moje naukowe zainteresowania” jest optymalne: nie muszę pisać artykułów na akord, żeby zdobywać punkty, według
których zostanie rozliczona moja praca, nie wisi
nade mną konieczność zdobycia grantu. Robię
być może mniej rzeczy niż gdybym pracowała
na uczelni, ale w swoim tempie i wyłącznie te,
na które mam ochotę. Tęsknię jedynie za prowadzeniem zajęć dydaktycznych, ale mam
nadzieję, że i do tego wkrótce powrócę.
Jeśli natomiast chodzi o zawód badacza
mody (modologa? – ta kwestia pozostaje sporna) to w tej chwili osoby zajmujące się badaniami nad modą przede wszystkim starają się
uzasadnić sens istnienia takiej dziedziny badawczej jako samodzielnego kierunku, a nie
tylko dodatku do badań prowadzonych w ramach
socjologii czy historii sztuki.
Co byś poradziła tym, którzy chcieliby pójść
w Twoje ślady?
W nauce sukcesy osiągają niekoniecznie wyłącznie najzdolniejsi, ale często najwytrwalsi
– ci, którzy nie zniechęcają się niepowodzeniami czy okresami braku weny do prowadzenia własnych badań. Cechą, która się bardzo przydaje, jest cierpliwość. Szczególnie
w okresie, kiedy nie widzimy, żeby nasza praca
posuwała się do przodu, choć przecież stale się
dokształcamy, czytamy, dyskutujemy. Warto
wtedy uzbroić się właśnie w cierpliwość,
a niekoniecznie rzucać wszystko by paść przysłowiowe owce w Bieszczadach. Obok głównego obszaru swoich naukowych zainteresowań warto też mieć drugi, niekoniecznie
związany z pierwszym. Do tego drugiego obszaru możemy odskoczyć, kiedy w pierwszym utkniemy w martwym punkcie. Ten
drugi obszar to niekoniecznie musi być coś
stricte naukowego: to może być sport, granie
na instrumencie, opieka nad zwierzętami
w schronisku. Cokolwiek, co sprawia nam
przyjemność, na co zwykle brakuje nam cza-

su, a w okresie braku weny badawczej możemy w ten obszar swobodnie odpłynąć.
Myślę też, że warto zastanowić się, jak bardzo lubimy spędzać czas w towarzystwie
własnym i tekstów. W przypadku studiów
humanistycznych czytamy, czytamy i jeszcze
raz czytamy, a to samotne zajęcie. Czy tak
właśnie chcemy spędzić życie? Dla niektórych
to marzenie, dla innych taki sposób życia okazuje się na dłuższą metę nie do wytrzymania.
Uważam też, że bardzo dużo dają wyjazdy zagraniczne – konferencje, staże, stypendia. Dla
mnie to były bardzo doświadczenia bardzo
poszerzające perspektywę.

Elena Ciuprina
Instagram / Facebook

Ilustrator modowy. Specjalizuje się w ilustracji reportażowej oraz modowej. Maluje
akwarelą, tuszem oraz markerem. Ciuprina
na swoim koncie ma współprace między innymi z Fashion PR Talks, „KMAG”, „Elle”,
HUSH Warsaw, Mustache, misbhv oraz
L’Oreal Paris. Jest laureatką 9. edycji Art &
Fashion Forum, gdzie jej pracami zachwycił się Jean-Charles de Castelbajac.

Edyta: Twoja praca – na czym polega?
Elena: Tworzę ilustracje dla marek modowych, takich jak Chanel, Pandora, L'Oreal,
MISBHV, BADURA, portali i magazynów,
a także pracuję jako event artist i robię rysunkowe
reportaże z wydarzeń modowych.
Jaka była Twoja droga?
Bezpośrednio po studiach zajmowałam się
projektowaniem ubioru, ale dużo czasu spędzałam nad ilustracją, doskonaląc swój warsztat. Później wygrałam w Art&Fashion Forum
w kategorii „Fashion illustration” i zobaczyłam,
że można zajmować się tym na pełen etat.
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Jakie masz przygotowanie i jak zbierałaś
doświadczenie?
Cały czas rozwijałam swoje umiejętności rysunkowe, skończyłam ASP na wydziale
Malarstwa, projektowanie ubioru w SAPU
i zrobiłam intensywny kurs komercyjnej ilustracji mody. Ale najlepsze wprowadzenie
w branżę pod względem pracy z klientem zapewniła mi Olka Osadzińska podczas warsztatów Art&Fashion Forum. Często próbuję
nowych rzeczy, nawet jeśli na początku straszą lub nie jestem pewna, czy wystarczy mi
umiejętności. Kiedy pierwszy raz miałam
na żywo zilustrować pokaz, nie wiedziałam,
czy się uda. Udało się – od tej pory rysuję na pokazach mody i robię rysunkowe reportaże.
Największe wyzwanie?
Ułożenie współpracy z klientem tak, żeby
i klient był zadowolony, i ja. A ja jestem zadowolona wtedy, gdy ilustracja nie tylko odpowiada na brief, ale też jest spójna z moją twórczością.
Jak widzisz przyszłość swojego zawodu?
Coraz więcej marek modowych zwraca się ku
ilustracji przy tworzeniu kampanii reklamowych i komunikacji wizualnej. Myślę, że
to dlatego, że dobra ilustracja jest w stanie
w niebanalny sposób przekazać klimat marki
albo kolekcji.
Co byś poradziła początkującym w branży?
Żeby nieustannie doskonalili swój warsztat.
Klient może nie zawsze rozpozna nieprofesjonalną pracę lub błędy anatomiczne, ale bardziej doświadczony ilustrator – od razu. Robiąc nieprofesjonalne prace, szkodzi się
wizerunkowi klienta, nawet jeśli nie jest tego
świadomy.

Ina Lekiewicz
Instagram / Facebook

Dziennikarka,
redaktorka,
stylistka.
Niegdyś związana z rodzimymi edycjami
„Glamour” i „Elle”. Dzięki pracy w tym
ostatnim otrzymała propozycję przejścia
do brytyjskiego sklepu modowego Net-aPorter, którą przyjęła. Do tematu mody
podchodzi poważnie – pracuje obecnie
nad doktoratem o trendach. Twierdzi, że sezonowość coraz bardziej ulega zatarciu,
a czasy, w jakich żyjemy, są czasami nadprodukcji trendów, obrazów, potrzeb, wrażeń: „Mody na bycie niemodnym odradzają się regularnie. Ale po raz pierwszy
tak silnie reaguje na nie przemysł. Marki
takie jak Chloe czy Valentino nałogowo powielają swoje bestsellery. Tożsamość marek
staje się ważniejsza niż sezonowe zmiany”.
Jej bogate portfolio broni się samo. Ma
na swoim koncie publikacje dla takich zagranicznych tytułów, jak: „Vogue”, „Harper’s
Bazaar”,
„Elle”,
„Glamour”,
„SoChic
Magazine”, „Puss Puss Magazine”, „YRB
Magazine New York”, „Very Magazine
London”. W 2016 r. wydała własny magazyn „UNPOLISHED”. O pracy Iny przeczytacie więcej w wywiadzie na blogu Fashion PR
Talks.

Jasiek Stasz i Michał Juda
Instagram Jaśka

Jeszcze niedawno zupełnie nie interesowali
się modą. Dziś prowadzą SHOWROOM.PL,
najpopularniejszą internetową platformę
sprzedającą ubrania młodych polskich projektantów, której inwestorem jest Burda. Janek
do niedawna odpowiadał za zarządzanie
zespołem sprzedaży oraz budowanie relacji
i obsługę klienta, współtworzył też strategię
marketingową i PR. Aktualnie rozwija firmę
na nowych rynkach. Michał – odpowiada
za finanse firmy, nadzoruje rozwój produktu
i technologii oraz działalność platformy
na rodzimym rynku. Tu możecie przeczytać
najświeższy wywiad z nimi obydwoma.
Wcześniej prowadzili agencję interaktywną
Filemon&Baucis. To dzięki niej nawiązali
pierwsze ważne kontakty biznesowe, nauczyli się współpracy z korporacjami, jak
Kingston czy Apple, dla którego organizowali kampanie na Facebooku.
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Julia Turewicz
Związana z platformą SHOWROOM.PL
od początku jej istnienia, jest jedną z osób
współodpowiedzialnych za jej sukces.
Od podstaw tworzyła dział sprzedaży
firmy, konsultowała strategię biznesową
oraz budowała relacje z kluczowymi klientami. Mechanizmy kierujące rynkiem polskiej mody – te jawne i te ukryte – zna jak
nikt inny. Po ekspansji SHOWROOM-u na
rynek niemiecki udziałowcy powierzyli jej
opiekę nad macierzystą platformą. Jako
Country Manager kieruje pracą całego zespołu SHOWROOM.pl, współtworzy wizję
rozwoju firmy, nie tracąc jednocześnie
z oczu wszystkich detali, dzięki którym platforma pozostaje liderem rynku. Absolwentka
socjologii ISNS, doktorantka psychologii
kulturowej SWPS oraz trenerka w Fashion
PR Talks.

Karolina Gadzimska
Instagram

Niezależny doradca ds. strategii, marketingu
i PR marek z branży mody i dóbr luksusowych.
Do niedawna Dyrektor Marketingu & PR w La
Mania – wiodącej polskiej marce modowej
o międzynarodowych ambicjach. Absolwentka
Międzynarodowego Uniwersytetu w Monako
(IUM) na kierunku Zarządzanie Markami
Luksusowymi ze specjalizacją w modzie.
Ma również na swoim koncie przygodę
z VIAMODĄ oraz marką Bottega Veneta,
dla których analizowała rynki europejskie.
Rok temu otworzyła własną działalność –
pod swoim imieniem i nazwiskiem.

Kasia Gola
Instagram

Absolwentka
socjologii
na
Akademii
Górniczo-Hutniczej oraz Teen Vogue Fashion
University w Nowym Jorku. Współzałożycielka
startupu Flowbox.io, założycielka i twórczyni
nominowanego do WGSN Global Fashion
Awards bloga GeekGoesChic.Co, poświęconego obecności i wykorzystywaniu nowych
technologii w modzie. Inicjatorka i organizatorka spotkań modowo-technologicznych
GGC Fash&Tech w Warszawie i Krakowie.
Miłośniczka nowych technologii, dobrych

strategii, researcherka oraz fanka amerykańskiego Vogue'a. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda jej dzień pracy – rzućcie okiem na ten
mini-wywiad Goli dla lamode.info.

Kasia Kulik
Instagram

Wywodzi się z reklamy, gdzie od kilku lat
odpowiada za prowadzenie projektów po
stronie client managementu. Przeszła przez
sieciówki i wielkie korporacje, gdzie miała
okazję koordynować produkcje dla największych marek. Zawsze jednak chciała
być nieco bliżej samej produkcji, ale i mody,
więc kiedy nadarzyła się okazja, zaczęła
produkować sesje edytorialowe – początkowo dla „Elle”, „Zwykłego Życia”, potem
i dla „Vogue’a” i zagranicznych wydań
„Harper’s Bazaar”. Pojawiły się też młode
polskie marki, dla których realizowała sesje z fotografami poznanymi podczas pracy
przy sesjach edytorialowych (np. MISBHV
czy Aloha From Deer). Wkrótce potem powstał NEW ORDER WARSAW, do którego
szybko dołączyła Ola Chmielewska.
Obydwie prowadzą markę razem od 2016
roku, pracując dla takich klientów jak:
Reserved, Factory, House, Próchnik, Rage
Age, czy 4F. NEW ORDER WARSAW to
jednak nie tylko produkcja, ale i reprezentacja talentów – Iny Lekiewicz, Agaty
Pospieszyńskiej
i
Gosi
Turczyńskiej
(fotografki).

Magdalena Jasińska
Od 13 lat związana z marketingiem w branży
odzieżowej. Pracowała dla największych polskich marek takich, jak: Reserved, Reserved
Kids, Cropp, House, Mohito czy Diverse.
Współautorka strategii marki Reserved
i Diverse. Wprowadzała na siedem rynków
zagranicznych Europy Środkowo-Wschodniej
marki z portfolio LPP. Na swym koncie posiada
kampanię
reklamową
Reserved
w Czechach, Rosji, Rumunii oraz na Węgrzech.
Współtwórczyni wizerunku i sukcesu marki
MOHITO w jej pierwszych latach funkcjonowania. Absolwentka magisterskich i doktoranckich studiów z Zarządzania i Marketingu
na Uniwersytecie Gdańskim. Dziś niezależny
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konsultant Retail Marketingu i doradca strategiczny dla marek odzieżowych. Założycielka
i konsultantka w firmie Only Brand oraz
współtwórczyni jedynej w Polsce konferencji
100% Retail & Fashion, od trzech lat organizowanej w Sopocie dla ludzi z branży odzieżowej. Od 2016 roku współtworzy również
swoją własną markę moyha w branży home
decor, która po kilku pierwszych miesiącach
działalności wchodzi już na zagraniczne
rynki.

Marianna Szeib
Instagram

Do niedawna pracowała przy tworzeniu
strategii marketingowej dla marki Dior, specjalizując się równocześnie we wprowadzaniu na rynek jej perfum. O swoich początkach tak opowiadała w jednym z wywiadów:
„Nie wertowałam »Vogue’a« jako dziecko,
a marki luksusowe początkowo niespecjalnie
mnie przyciągały. Zawsze jednak miałam
dużą wrażliwość estetyczną i myślałam
o tym, aby zająć się fotografią lub inną dziedziną sztuki”. Obecnie pracuje nad inicjatywą Face to Face Paris – cyklicznymi spotkaniami z markami ciekawymi ludźmi branży
mody i designu. Każdy zainteresowany tym
tematem może przyjść do zorganizowanej
przez nią przestrzeni, aby nawiązać kontakt
z artystami, a jednocześnie zakupić bezpośrednio ich produkty. Szeib chce łączyć w ten
sposób ze sobą ludzi, którzy w przyszłości
mogą razem pracować lub wspierać swą
działalność.

Marta Teodorowska
Instagram

Swoją karierę zaczynała w Aliganzie, z ramienia której przez 3 lata obsługiwała
m.in. takie marki, jak: Calzedonia, Intimissimi,
River Island, Tally Weijl, Toni&Guy, Victoria’s
Secret. Później rozwijała dział PR w nowo
powstałej wówczas platformie skupiającej
polskich projektantów – SHOWROOM.PL.
Następnie, wspólnie z Agnieszką Antosik,

założyła w 2015 roku The ICON Agency.
Dziś, po niespełna dwóch latach, ma na
koncie współpracę z: Converse, Zalando,
Pandora, Uterque, Marks&Spencer, Dior,
Maybelline, Yves Saint Laurent, Lancôme,
Giorgio Armani, Urban Decay i Kiehl’s. Jej
przepis na sukces? „Musisz czerpać z tego
autentyczną radość. Jeśli nie czujesz, że to
Twoja droga, lepiej od razu zacznij szukać
innego kierunku, bo PR to RELACJE, od których wszystko się zaczyna” – radzi bez cienia wątpliwości.

Maryna Tomaszewska
i Justyna Duszyńska
Instagram Maryny / Instagram Justyny

Założycielki portalu o modzie Fashion Post.
Justyna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych modelek lat 90., wieloletnia dyrektor
sprzedaży Onetu, wydawnictwa Hachette
Filipachi Polska i Burda International.
Związana z branżą reklamy i marketingu od
ponad 15 lat. Maryna – wieloletnia dyrektor
kreatywna magazynów lifestyle’owych, między innymi „MaleMena”” i „Fashion
Magazine”. Artystka, autorka projektów
„Periodyk najgorszy” i „Polish Phrase Book
with Art in the Background”. Doktor sztuk
pięknych i wykładowca ASP w Warszawie.

Monika Kapłan
Instagram

Specjalistka marketingu mody, założycielka
Pink Cigarette Fashion Business Consulting.
Karierę zawodową rozpoczęła we francuskim biurze stylu Peclers Paris. Zarządzała
działami marketingu LPP, była prezesem
Deni Cler. Współtwórczyni strategii wielu
marek z branży mody m.in House, Reserved,
Sinsay, Mohito, Medicine, 5.10.15., Lous,
Badura, Answear.com, Diverse. Jest wykładowczynią wyższych uczelni: Akademii
Leona Koźmińskiego, ViaMody oraz School
of Form. Zasiada w jury konkursu Fashion
Live Awards Bratysława.
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Olka Kaźmierczak
Instagram / Facebook

Ekspert biznesu mody, strateg, konsultant
marek modowych. Aby kompleksowo wspierać branżę mody w rozwoju, założyła
pierwszą w Polsce szkołę biznesu mody
Fashion PR Talks oraz kolektyw strategiczny
POP UP GRUPA. Budowała strategie marek
i komunikacji dla brandów Gosia Baczyńska,
Loft37, HUSH Warsaw, LOUS, TOVA, Echo,
Weave, Mapaya. Mówczyni i szkoleniowiec. Jako pierwsza na tak szeroką skalę
poruszyła temat strategicznej komunikacji
w branży mody. Inicjatorka autorskich wykładów i szkoleń na uniwersytetach w całym
kraju. Autorka bloga o komunikacji w branży
mody olkakazmierczak.com (niegdyś Fashion
PR Girl) oraz eksperckich komentarzy i tekstów publikowanych m.in. w takich tytułach
jak Gazeta.pl, Puls Biznesu, Elle.pl,
Nowymarketing.pl, Wysokie Obcasy Extra.
Polskie Elle nazwało ją jedną z reprezentantek „generacji talentów”.

Edyta: Na czym polega Twoja praca?
Ola: Buduję strategie marek i komunikacji.
W uproszczeniu, jeśliby porównać markę do
człowieka, to ja nadaję mu imię, buduję jego
system wartości, decyduję, jakim tonem będzie mówił do innych ludzi, w jakim towarzystwie się obracał i do jakich miejsc chodził,
a do których absolutnie nie. Doradzam „rodzicom", czyli zatrudniającym mnie firmom, jaka
może być potencjalna ścieżka rozwoju ich
„dziecka" – marki, a następnie pilnuję, by było
wychowywane zgodnie z moimi zaleceniami.
Gdy buduję strategię komunikacji, to odpowiadam za komunikację konkretnych kolekcji, produktów, marek, usług. Na przykład wymyślam, o czym marka będzie mówić
w sezonie wiosna-lato 2017, w jakich kanałach komunikacji oraz co zrobimy z budżetem
przeznaczonym na jej promocję.
Jaka była Twoja ścieżka kariery?
Założyłam pierwszego w Polsce bloga o PR
-ze mody Fashion PR Girl i regularnie publikowałam na nim analizy, opinie, wywiady,
reportaże i inne teksty przybliżające moim

czytelnikom biznesowe oblicze branży mody.
Życzliwi mi ludzie – Ina Lekiewicz, Marta Kowalska, Tobiasz Kujawa, Harel i inni pisali
o moim blogu, że jest ekspercki i że warto
na niego zaglądać, tak dowiedziała się o mnie
szeroko pojęta branża mody. Do 2015 r. myślałam, że PR zbawi świat, w 2016 dopadł mnie
kryzys wiary – PR to tylko jedna z funkcji zarządzania, a ja chciałam operować na samym
sercu marki, czyli na jej strategii. Niewiele
myśląc, założyłam z Kają Dobrzańską POP UP
GRUPĘ, kolektyw strategiczny, w którym
kompleksowo zajmujemy się budowaniem
i rozwojem marek branży mody oraz już sama
– Fashion PR Talks – pierwszą w Polsce szkołę
biznesu mody.
Jak zbierałaś doświadczenie?
Z wykształcenia jestem polonistką po trzech
najważniejszych uniwersytetach w Polsce,
z zamiłowania – strategiem-samoukiem. Podstawy teoretyczne brałam z amerykańskich
książek, branżowych szkoleń i studiów podyplomowych, w tym samym czasie praktykowałam na polskich firmach, które zaufały mojej
wiedzy i intuicji. Zawsze robię wszystko na
200 proc., myślę, że moi klienci czują, że nie
zaproponowałabym im rozwiązań, w które nie
wierzę. Po roku działania POP UP GRUPY
mamy na koncie współpracę z markami Gosia
Baczyńska, Loft37, TOVA, LOUS i bez kompleksów idziemy po więcej.
Największe wyzwanie?
W skali mikro – kompletowanie dwóch zespołów – POP UP GRUPY i Fashion PR Talks.
Akademia i kolektyw szybko się rozwijają,
ciągle brakuje nam rąk do pracy. Projekt
na maj: menedżer dla Fashion PR Talks.
W skali makro – wyjść z obiema inicjatywami
na zagraniczne rynki. Planuję poszukać
na wschodzie i zachodzie gorliwców, z misją
profesjonalizacji branży mody, jak ja i budować
z nimi obecność w kolejnych krajach.
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Jak widzisz przyszłość swojego zawodu?
Zobacz, co się dzieje w branży mody – globalne marki przechodzą rebranding – przepisują na nowo swój system wartości, poszerzają portfolio produktów, wypuszczają 8 zamiast
2 kampanii rocznie, szukają sposobu na zaskarbienie sobie miejsca w sercu konsumenta... W tym kontekście przyszłość strategii
jawi się w jasnych barwach – to od niej
wszystko, co ma ręce i nogi – wracając do metafory człowieka-marki – się zaczyna.
Co byś poradziła początkującym w branży?
Żeby zaczęli od zdobycia podstawowej wiedzy,
a następnie nigdy nie przestawali się uczyć.
To jest podstawa funkcjonowania w tak dynamicznie zmieniającej się branży, jaką jest moda.

Paulina Ciecierska
Instagram

Ekspertka ds. retail z blisko 10-letnim stażem
w sprzedaży, planowaniu, merchandisingu,
zakupach oraz tworzeniu i zarządzaniu produktem. Doświadczenie zdobywała przede
wszystkim zagranicą, w takich markach, jak:
Alshaya Kuwait, Sharaf Retail Dubai Group
oraz w polskim Smyku. Obecnie Brand
Manager Cardio Bunny – marki stawianej
w Polsce za wzór dynamicznego rozwoju.
Absolwentka Global Fashion Management
Executive na prestiżowym L’Institut Français
de la Mode. Jeśli zastanawiacie się nad założeniem marki modowej, koniecznie przeczytajcie ten wpis, w którym znajdziecie
kilka cennych rad Pauliny.

Paweł Walicki
Instagram

Współzałożyciel agencji Warsaw Creatives,
produkującej sesje zdjęciowe dla największych domów mody na świecie. Założył ją
z Asią Sobierajską i Sonią Adamczak.
Szybko zaczął też współpracować z jednym
z najlepszych polskich fotografów, Maćkiem
Kobielskim. Wtedy – jak sam wspomina –
jego firma „wskoczyła na zupełnie inną
półkę”. Zaczynał jako asystent producenta
sesji, miał wtedy 20 lat. Dziś ma już ponad

12 lat doświadczenia i oprócz tego, że robi
sesje, to jako Warsaw Creatives reprezentuje
też osoby z branży modowej, dba o interesy
fotografów, stylistów, makijażystów, a nawet
projektantów mody, organizuje eventy modowe, tworzy strategie PR dla marek modowych. O swojej pracy, początkach i specyfice branży opowiada Fashion Post.

Robert Kiełb
Instagram

Art Director, kostiumograf, stylista. Autor
kampanii reklamowych i wizerunkowych
m.in. dla marek branży mody: Gino Rossi,
Reebok, TAKK, Bizuu, Est by es.,
Bodymaps, Diverse, Solar, Medicine i wielu
innych. Pracuje dla takich tytułów jak
„Schon!Magazine”,
„Wysokie
Obcasy
Extra”, „VIVA!”, „VIVA!Moda”, „Grazia”,
„Gala” czy „KMAG”. Fan architektury i designu krajów skandynawskich.
Na kursie „Art direction sesji zdjęciowych”,
który Robert poprowadzi w Akademii Fashion
PR Talks już 20 maja, dowiesz się, jakie są
etapy pracy Art Directora, zaplanujesz sesję
zdjęciową oraz przygotujesz ją w formie gotowej prezentacji.

Ula Wiszowata
Instagram

Założycielka Fashion Biznes – codziennego
źródła informacji dedykowanego projektantom, sprzedawcom i pasjonatom mody.
Wiszowata pracowała w dziale finansowym
Chanel w Nowym Jorku. Jak wyglądała jej
ścieżka kariery? Przeczytajcie tu.

W Piotr Onak
LinkedIn

Absolwent
Fashion
Communication
&
Promotion na Central Saint Martins.
Założyciel oraz dyrektor kreatywny OCR
Creations, dyrektor kreatywny Art & Fashion
Forum by Grażyna Kulczyk. Były szef marketingu marki Mohito. Zdobywca nagrody za
najlepszą kolekcję Polski 2013 Fashion
Magazine. Został zaliczony do grona Avante
Garde Diares by Mercedes Benz Berlin. Przez
długi okres współpracował m.in. z Jaime
Perlem (Art Director Vogue UK), Six Creatives
& SHOWstudio.
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Zostań autorem
najciekawszej historii sezonu
Google Analytics dla biznesu mody,
4 i 5 maja 2017 r., Warszawa

→
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O Fashion PR Talks

Fashion PR Talks to pierwsza w Polsce szkoła biznesu
mody. Założona w 2015 r. w Warszawie wspiera kreatywność i przedsiębiorczość w sektorze mody w tej
części Europy.
Co roku Fashion PR Talks to ponad 30 multidyscyplinarnych kursów dla branży mody, autorskie podręczniki oraz forum biznesu mody Fashion Talks. W Fashion
PR Talks uczą aktywni zawodowo profesjonaliści, mający w portfolio takie marki jak Dior, Swarovski, Agent
Provocateur czy ELLE. Eksperci, którzy z zaangażowaniem dzielą się swoją praktyczną wiedzą.
Ale Fashion PR Talks to nie tylko szkoła. To społeczność
wykształconych, zainteresowanych i interesujących
osobowości, które oprócz wysokiej jakości nauczania
szukają realnych możliwości rozwoju. Dlatego też
Fashion PR Talks wspiera networking, pośredniczy między uczestnikami szkoleń a pracodawcami oraz angażuje się w wydarzenia edukujące branżowe talenty.
W perspektywie długofalowej, misją Fashion PR Talks
jest profesjonalizacja branży mody, a co za tym idzie
umocnienie lokalnego wzornictwa na globalnej mapie
mody. Im silniejsze są nasze marki zagranicą, tym bardziej konkurencyjny może być rodzimy rynek.

Fashion PR Talks
Creating opportunities.
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fashionpr talks.pl

#fashionpr talks
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