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Konferencia és divatbemutató



A Nemzeti Divat Liga Magyarország Egyesület (NDL) szeretné a kreatív és
innovatív tervezés, gyártás mellett a hagyomány-, és értékmegőrzésre, a
fenntarthatósági szempontokra, valamint a megfelelő szociális és etikai
hozzáállás szükségességére felhívni a figyelmet a divat iparban és támogatni
azokat a tervezőket, gyártókat, szakembereket , akik ilyen koncepciókkal
dolgoznak. Ez komoly kihívást és társadalmi felelősségvállalást is jelent,
amelyhez hasonlóan gondolkodó partnerek, szponzorok együttműködése
szükséges, hogy a tervezett programjainkat megvalósíthassuk és közös, globális
célok érdekében együtt dolgozhassunk.

A legfontosabb projektünk a Global Sustainable Fashion Week, (GSFW), a
Globális Fenntarthatósági Divathét, amely Budapesten immár negyedik
alkalommal kerül megrendezésre . Egyedülálló eseményként ötvözi a nemzetközi
konferenciákat, workshopokat, panel beszélgetéseket és divatbemutatókat,
sajtótájékoztató, kivételes szakmai szervezőbizottság, kitűnő előadók és
különleges média megjelenés kíséretében.

„Együtt a jövő generációk érdekében egy etikus és fenntartható divat/világért!”



MIÉRT SIKERES A GSFW?

Nemzetközi sajtótájékoztató - széleskörű média kíséri a rendezvényt

Információ a Nemzetközi Intéző Bizottságról és a 2018-as GSFW-ről:

http://www.divatliga.hu/globalis-fenntarthatosagi-divathet-2018/

A résztvevők inspirációt és ismereteket szerezhetnek a fenntartható divat különböző
aspektusairól és eredményeiről, bemutathatják saját társadalmi felelősségvállalásukat a
fenntarthatósághoz kapcsolódva és új együttműködési lehetőségeket találhatnak.

A Globális Fenntartható Divathét fontos nemzetközi platformmá is vált, élén Nemzetközi
Igazgatótanács áll a Nemzeti Divat Liga Magyarország Egyesület elnökének koordinációjával.
Az előadók, tervezők, résztvevők kb. 20 országból, az összes kontinenst képviselve
csatlakoznak GSFW eseményeihez.

Ausztráliától Argentínáig neves külföldi divattervezők mutatták be a GSFW-en különleges
öko kollekcióikat és ez az esemény a magyar tervezőknek is hazai és nemzetközi
megmérettetést biztosít ezen az évenként megrendezett eseményen.

Kellemes, nívós környezetben zajlanak a programok



• Olyan programok, amelyek kapcsolódnak a társadalmi felelősségvállaláshoz, kapcsolódnak a 
kulturális, szociális, környezetvédelemi és fenntarthatósági témákhoz.

• Nemzetközi kapcsolatok építése, gyártókkal, beszállítókkal való megismerkedési lehetőség

• Öko designerek trendek megismerése

• Divattal foglalkozó kereskedőkkel való kapcsolatépítés

• Magyar és nemzetközi szakmai szervezetek képviselőivel való találkozás

• Divattal és fenntarthatósággal foglalkozó oktatási intézmények vezetői, kutatók,  
szakemberek, diákok bemutatása

• Külföldi és magyar média szakemberek megjelenése

A GSFW adta lehetőségek

Hagyományőrző és innovatív design és gyártás 



2019. ÁPRILIS 8. - 17:00 - SAJTÓFOGADÁS

2019. ÁPRILIS 9, - 10:00 – 17:00  - NEMZETKÖZI KONFERENCIA 

Téma – 1. Hagyományok és határokon átívelő, kultúrák közti  együttműködés

- 19:00 – 21:00  - NEMZETKÖZI ÖKO DIVATBEMUTATÓ

HELYSZÍN: Olasz Kulturális Intézet

2019. ÁPRILIS 10. – 10:00 – 17:00 – NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Téma – 2. Vezetés és társadalmi felelősségvállalás; esélyegyenlőség és átláthatóság a 

fenntartható divat világában 

– 3.  A körforgásos divat és a hulladékmentesség lehetőségei, környezeti hatások.  

HELYSZÍN: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Különböző kreatív és innovatív öko dizájn  bemutatása a 4. #GSFW helyszínein

- VIP ESEMÉNY ÉS KÍSÉRŐ PROGRAMOK

HELYSZÍN: La Prima Fashion Hotel, Tildy Palota (Argentín Nagykövetség)

PROGRAM



I. ALAPCSOMAG

A konferenciák témái remek tanulási lehetőséget 

biztosítanak minden fenntartható, tudatos márka, tervező
számára. Emellett remek kapcsolatépítési lehetőséget is ad.

Az ár tartalmaz egy tiszteletjegyet a
Nemzetközi Öko Divatbemutatóra is.

Az Alapcsomag egy konferencia napon való részvételt, és ott
5 ruha/munka kiállítására ad lehetőséget. Ezen kívül
szóróanyagok, és egyéb kommunikációs anyagok
kihelyezésére is lehetőséget biztosítunk.

Az Alapcsomag egy konferencia napra:

60 000 Ft + Áfa.



II. ALAPCSOMAG 

A konferenciák témái remek tanulási lehetőséget 

biztosítanak minden fenntartható, tudatos márka, tervező
számára. Emellett remek kapcsolatépítési lehetőséget is ad.

Az ár tartalmaz egy tiszteletjegyet a
Nemzetközi Öko Divatbemutatóra is.

A bővített Alapcsomag mindkét konferencia napon való
részvételt, és ott 5 ruha/munka kiállítására ad lehetőséget.
Ezen kívül szóróanyagok, és egyéb kommunikációs anyagok
kihelyezésére is lehetőséget biztosítunk.

Az Alapcsomag két konferencia napra:

100 000 Ft + Áfa.



ELŐADÓI CSOMAG

A konferenciák témái remek tanulási lehetőséget 

biztosítanak minden fenntartható, tudatos márka, tervező
számára. Emellett remek kapcsolatépítési lehetőséget is ad.

Az ár tartalmaz egy tiszteletjegyet a
Nemzetközi Öko Divatbemutatóra is.

A csomag tartalma egy adott konferencia napon való előadás, illetve
mindkét konferencia napon való hallgatói részvétel. Szóróanyagok,
és egyéb kommunikációs anyagok kihelyezésére is lehetőséget
biztosítunk az általános témájú előadás esetén is.

Az előadók részére a GSFW témájához kapcsolódó általános témájú
előadáson kívül u.n. kereskedelmi előadás tartására is kínálunk
lehetőséget, mely során saját vagy cégük tevékenységét is
promotálhatják az egyik konferencia napon vagy az egész GSFW
ideje alatt.

Ennek a kezdő csomag ára:

45 000 Ft + Áfa.



BEMUTATÓ CSOMAG

A bemutató csomaggal a tervező lehetőséget kap az Öko

divatbemutatón 12-15 ruha bemutatására, melyhez a 

modelleket, MUA, Hair stylist és produkciós vezetők, 

asszisztensek a szervezők által biztosítva vannak.

Az ár tartalmaz egy tiszteletjegyet a
Nemzetközi Öko Divatbemutatóra is.

A csomag ára nem tartalmazza a konferenciákon és egyéb
programokon való részvételt.

A csomag ára:

90 000 Ft + Áfa.



SHOWROOM CSOMAG

A showroom lehetőséget ad tervezők több termékének 

bemutatására is. A showroom működését egy vezető és 

asszisztense irányítja, így a tervezők válláról a teher lekerül. A 

showroomba sajtó, média munkatársai, bloggerek és buyerek

is meghívást kapnak, hogy a tervezők alkotásait minél inkább 

népszerűsíteni tudjuk. 

Az ár tartalmaz egy tiszteletjegyet a
Nemzetközi Öko Divatbemutatóra is.

A csomag ára:

90 000 Ft + Áfa.

A csomag ára nem tartalmazza a konferenciákon és egyéb
programokon való részvételt.



DELUXE CSOMAG

Az ár tartalmaz egy tiszteletjegyet a
Nemzetközi Öko Divatbemutatóra is.

A Deluxe csomag tartalmazza:

- Mindkét konferencia napon való részvételt, 5 termék kiállításával
(értéke 100 000 Ft + Áfa)

- A konferencián – igény szerint - általános előadóként való részvételt
(értéke 30 000 Ft + Áfa)

- A nemzetközi öko divatbemutatón 12-15 ruha bemutatására, melyhez a
modelleket, MUA, Hair stylist és produkciós vezetők, asszisztensek a
szervezők által biztosítva vannak. (értéke 90 000 Ft + Áfa)

- A showroomban való kiállítási lehetőséget, melynek értéke 90 000 Ft +
Áfa.

A csomag ára: 310 000 Ft helyett

MOST 250 000 Ft + Áfa



VIP CSOMAG

Az ár tartalmaz 5db Plusz tiszteletjegyet a
Nemzetközi Öko Divatbemutatóra is.

A komplett VIP csomag ára így most csak:

300 000 Ft + Áfa.

A csomag tartalma a teljes Deluxe csomag, 

kibővítve szállással is a La Prima Fashion

Hotelben, külföldről utazók esetében. 



VENDÉGJEGYEK

A teljes GSFW idejére a vendégjegyek ára 

50 000 Ft + Áfa, 

tematikus napok esetében egy-egy napijegy ára 

15 000 Ft + Áfa.

Diák és nyugdíjas kedvezmény igénybe vehető.



Tisztelettel:

Mányiné dr.Walek Gabriella

Elnök

GSFW és Nemzeti Divat Liga 

Magyarország Egyesület

Kedves  Érdeklődő!

Az általunk kínált együttműködési lehetőségekkel 

erősíthetik a társadalmi felelősségvállalásukat, továbbá 

célcsoportjaik minél szélesebb köréhez eljuttathatják 

információikat és további belföldi és külföldi kapcsolatokat 

építhetnek ezen a fontos nemzetközi eseményen. 


