Ljubljana, 10. maj 2016

Sporočilo za javnost
Slovenski top modeli preplavili avenije Qlandie
Maj je mesec mode in ljubezni v Qlandii, ki je pripravila največje modno
dogajanje po 7 slovenskih mestih, ugodnejše nakupe, zabavna druženja,
modne ustvarjalne delavnice za otroke in veliko nagradno igro.
Qlandia v mesecu maju cveti v barvah pomladi, mode in ljubezni, saj se na
kar 7 avenijah 7 Qlandij odvija 7 modnih revij s slovenskimi TOP modeli. In
ker je v zraku ljubezen – do partnerja, življenja, družine in nakupovanja,
bodo z veliko QL modno preobrazbo razveselili par (njega in njo, mati in
hči, prijateljici …), otroci se bodo lahko med vašimi nakupovanji ali
modnimi revijami zabavali na modnih ustvarjalnicah, trgovine pa bodo
razveseljevale s številnimi popusti (tudi do 50 odstotkov).
Modne revije – predstavitev trendov poletje '16
Na QL modnih revijah bodo v družbi slovenskih TOP modelov predstavili
aktualne smernice za poletje 2016, da bodo kupci lažje ocenili, kaj naj jim v
omare prinese poletno svežino in modnost za vse priložnosti. Organizacijo
modnih revij so tudi letos zaupali odličnemu režiserju, koreografu in organizatorju
najodmevnejših dogodkov – Igorju Jelenu – Iggyju, ki pripravlja tudi vsebinske
reportaže po izvedbi modnih revij, ki so na ogled na spletni strani www.qlandia.si.
Modne QL avenije
Petkovo in sobotno dogajanje, ki se je pretekli konec tedna odvilo v Kranju in
Kamniku, si lahko ogledate na www.qlandia.si, preostala vesela druženja ob
modnih zgodbah z družino ali s prijatelji pa se obetajo do konca meseca:
Petek, 13. maj Qlandia NOVO MESTO ob 18h - IGGY & TJAŠA KOKALJ
Sobota.14 maj Qlandia PTUJ ob 19h - IGGY & TARA ZUPANČIČ z odprtjem
nove trgovine Charles Vögele
Sobota, 14. maj Qlandia KRŠKO ob 10h - IGGY & TJAŠA KOKALJ
Petek, 20. maj Qlandia MARIBOR ob 18h - IGGY & TARA ZUPANČIČ
Sobota, 21. maj Qlandia NOVA GORICA ob 18h - IGGY & TARA ZUPANČIČ
Intenzivnejše dogajanje v QL povečalo obisk tudi do 45 %
Mojca Pavlišič, ki skrbi za aktivnosti in dogajanje v Qlandii, pravi, da so z
udeležbo na modnem mesecu zadovoljni in da je iz leta v leto višja, saj se
trgovine vsako leto aktivno odzovejo pri predstavitvi outfitov, dogodke pa v
zadnjem letu in pol tudi intenzivneje oglašujejo in zato pričakujejo še večji obisk:
»Na dan modne revije je obisk v izbranih centrih višji za od 22 do 45odstotkov, v
izbranih centrih (Kranj in Novo Mesto) pa celo za 52 odstotkov od letnega

dnevnega povprečja (po podatkih o obisku modnih revij za leto 2015). Edini v
Sloveniji imamo mesec mode, dvakrat na leto, pripravimo kar 14 modni revij.«
QL modna preobrazba za dva
V času meseca mode poteka tudi velika nagradna igra – stilska preobrazba za
dva, ki je namenjena vsem QL parom (zanjo in zanj, za prijateljici, mamo in
hči...). Prijave zbirajo do 30. maja na spletni strani www.qlandia.si. Sodelovanje
je možno z nakupom ali brez, izbranim parom pa bodo podarili brezplačno
profesionalno stilsko preobrazbo, urejanje pričeske s strani profesionalnih
frizerjev in darilne bone Qlandia za nakup nove garderobe.
V Qlandii Ptuj nova trgovina Charles Vögele (odprta bo od 12. majanaprej) v
sklopu modne revije podarja modno preobrazbo za izbrano družino v vrednosti
600
evrov.
Prijave
zbirajo
do
12.maja
preko
spletne
strani:http://www.qlandia.si/si/ptuj/mesec-mode
Razvajanja kupcev
V času dogodkov (na dan revije, za vikend ali celo cel teden) trgovine pripravljajo
posebne popuste – od 20 pa tudi do 50 odstotkov. »Obiskovalce vedno
razvajamo tudi z darilci in darilnimi boni Qlandia, vedno bolj pa živi tudi naš
slogan Dežela nakupov in zabave, zato marsikdo pride zgolj na druženje v krogu
svojih prijateljev in znancev,« pravi o tem, kaj najbolj pritegne obiskovalce, Mojca
Pavlišič.
Otroci in modne ustvarjalnice
Na dan dogodka v posamezni Qlandii si bodo vse mame, očetje, babice in dedki
lahko modno revijo ogledali v ‘posvečenem’ miru, ali pa bodo brezskrbno popili
kavo ali se le podali po trgovinah; najmlajši se bodo namreč lahko zabavali in
ustvarjali v pravih modnih ustvarjalnih delavnicah.
Modni namig o najnovejših modnih trendih za pomlad/poletje 2016
Igor Jelen – Iggy in Fashion Qlandia Teamo najnovejših modnih trendih za
pomlad/poletje 2016: »Veliko je cvetličnih vzorcev in etno potiskov, vračajo se
hipiji v sodobni obliki: široke hlačnice, nabrana krila od pasu čez kolena, v modi
so tudi črte.«
Vse o popustih, posameznih modnih revijah, nagradnih igrah in drugih
dejavnostih v Qlandii si oglejte na www.qlandia.si; dogodke najavljata
moderatorki Tjaša Kokalj in voditeljica Pop In-a na Pop TV Tara Zupančič, o
posameznih popustih pa obveščajo tudi posamezne trgovine.
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