
  

 

SVADOBNÉ DNI A BEAUTÉ 19.1.2017 od 9:00 do 18:00       20.1.2017 od 9:00 do 18:00 

PAVILÓNY M1,M2                                     

VSTUP VYSTAVOVATELIA - BRÁNA B1      

VSTUP NÁVŠTEVNÍCI – HLAVNÝ VSTUP  

 

SVADOBNÉ DNI A BEAUTÉ 2018 
Všetko pre dokonalú svadbu – 9. ročník najväčšej svadobnej 
výstavy na Slovensku 

 
TLAČOVÁ SPRÁVA 

Termín konania: 19.1.2017 piatok 
20.1.2017 sobota 

Od 9:00 do 18:00 hod. 
Od 9:00 do 18:00 hod. 

Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex Nitra; www.agrokomplex.sk 
Pavilóny M1, M2 
parkovanie pre návštevníkov parkovisko P10 

Organizátor: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p., Výstavná 4, 94901 Nitra 

Spoluorganizátori: Agentúra LeRen Renáta Lenčéšová 
Spolok cukrárov Slovenska 

Vstup pre médiá: Press zóna: Pavilón M2  
Vstup cez bránu B1  
Parkovanie: vstup cez bránu B1, parkovanie pred pavilónom M1 
Na bráne B1 sa preukážte Press preukazom, firemnou vizitkou alebo 
mailovou pozvánkou. Nahláste sa ako mediálny partner na kontaktnú 
osobu: Ing. Martin Lužbeťák, MBA 

Akreditácia: Pred veľtrhom: elektronicky, vyplnením formulára – 
http://www.agrokomplex.sk 
Počas veľtrhu: Pavilón M2, PRESS zóna 
Kontakt: Ing. Martin Lužbeťák, MBA, 0911 200 649 

Press centrum: K dispozícii: Tlačová správa; Sprievodný program; wifi 

Kontaktná osoba: Ing. Martin Lužbeťák, MBA 0911 200 649 
luzbetak@agrokomplex.sk 

 
CHARAKTERISTIKA VÝSTAVY 
Plánujete svadbu? Inšpirujte sa u nás! Všetko pre dokonalú svadbu „pod jednou strechou“! 
Nevynechajte jedinečnú a najväčšiu svadobnú výstavu na Slovensku v Nitre. 
 
Trendy svadobného dizajnu na rok 2018 budú zamerané na tradície v podobe Folk nevesty. Na túto tému sa 
zamerajú všetci návrhári, cukrári  a aranžéri zúčastnení na výstave Svadobné dni a Beauté 2018.  Dva dni v 
druhej polovici januára budú patriť všetkým, ktorí sa chystajú povedať si svoje áno a záleží im na každom 
detaile. Rozhodovanie o štýle a dizajne jedného z najdôležitejších dní v živote človeka spríjemní každému 
návštevníkovi svadobnej výstavy množstvo sprievodných akcií a súťaží. 
 
Naj nevesta bude aj tento rok prestížna súťaž, plná estetiky v znamení folkových tradícií. Úlohou súťažiacich 
bude vystihnúť prvky na základe názvu témy, ktoré zakomponujú do svojich modelov, a tým ponúknu vlastnú 
víziu dokonalej nevesty. Svoje kadernícke a vizážistické umenie predstaví mnoho súťažných tímov. 
Cukrári, podobne ako minulý rok na pódiu predvedú svoju zručnosť, fantáziu a predovšetkým lásku k remeslu v 
prezentácii, ktorá bude mať názov Svadobná torta od skutočných majstrov. 
 
Bohatý sprievodný program ozvláštnia prezentácie módnych návrhárov ako Lucia Hummer, Daniela Abelovská 
či Monika Laceková. Ozdoby do vlasov predvedie návrhárka Petra Pršová a Magaela. O hudobné spestrenie sa 
postará svadobný pianista Peter Zbranek a Veľkoblahovský citarový súbor. Návštevníci budú môcť vidieť aj 
vlasovú show J Bewerly Hills. Floristi predvedú svoje umenie v súťaži Svadobný šperk roka. Lákadlom pre oči 
bude aj vlasová show kaderníckeho majstra Alexandra Sokolova. Všetky zakúpené vstupenky budú zlosovateľné 
a návštevníci si zasúťažia o hodnotné ceny a jednu mimoriadnu cenu. 

http://www.agrokomplex.sk/
http://www.agrokomplex.sk/media/akreditacia/
mailto:luzbetak@agrokomplex.sk
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Novinky zo svadobnej oblasti si minulý rok na výstavisko Agrokomplex prišlo pozrieť viac ako 5200 
návštevníkov. Veľké množstvo rôznych druhov svadobnej výzdoby, svadobných klenotov, oznámení, kvetov a 
šiat či svadobnej gastronómie ponúkne verejnosti výstava Svadobné dni a Beauté aj v roku 2018. Rozprávkovú 
atmosféru a neuveriteľnú pohodu zažije každý, kto bude chcieť nahliadnuť na to najlepšie, čo sa vo svadobnej 
móde chystá v najbližšom období. období.  
 

SÚŤAŽ O HODNOTNÉ CENY 

Všetky zakúpené vstupenky na výstavu budú zlosovateľné. Žrebovacie osudie bude umiestnené v pavilóne M2. 

Žrebovať sa bude v sobotu 20.1.2018 o 16.00. Ceny venované do súťaže sú:  

 

1. cena  svadobný karavan na celý týždeň od Turčan-auto 

2. cena  3 dňový pobyt s polpenziou pre 2 osoby od Trinity hotels & resorts 

3. cena  300€ voucher na fotenie od MediaRS / STYLE FOTO 

4. cena  ručne vyrábané belgické čokolády pre Váš svadobný deň v hodnote 200€ 

5. cena  svadobné magnetky v hodnote 150€ - JL Foto 

5. cena  celodenný vstup pre 2 osoby do vodného a saunového centra od Relax Aqua&Spa 

mimoriadna cena  poukážka na svadobnú tortu v hodnote 300€ od Monikine Torty, Majcichov 

 
Každý, kto si zakúpi vstupenku a vyplní kontaktné údaje sa môže zapojiť do žrebovania o všetky uvedené 
ceny!  

 
SPRIEVODNÝ PROGRAM 

 20.1.2017 piatok

♥   9:00 – 12:30 Prezentácie cukrárov – svadobná torta od skutočných majstrov na tému FOLK – pavilón 

M1 

♥   8:15 – 12:00 Príprava súťažiacich Naj nevesta na tému FOLK NEVESTA – pavilón M2 

♥   10:00  Otvorenie výstavy – pavilón M1  

♥   12:30 – 13:30  Prezentácia modelov súťažiacich FOLK NEVESTA – pavilón M1

♥ 14:00 Vyhodnotenie súťaže FOLK NEVESTA – pavilón M1 hlavné pódium 

Medzivstupy v piatok:  
- Veľkoblahovský citarový súbor 
- Svadobný pianista Peter Zbranek 
 

21.1.2017 sobota 

♥  10:30 – 15:00 Vlasová a vizáž šou LeRen Renáta  Lenčéšová, show J Beverly Hills -vlasová kozmetika

♥ 10:45 – 11.15 Kvetinová show – Vydavateľstvo Profi Press a časopis Floristika 

♥ 12:00 – 15:00  Módna prehliadka svadobných a spoločenských šiat – pavilón M1

♥  15:15  Prehliadky návrhárov: Lucia Hummer, Daniela Abelovská, Monika Laceková

♥  16:00 Žrebovanie vstupeniek 

Medzivstupy v sobotu: 
- Svadobný pianista Peter Zbranek 
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Profesionáli a umelci na vlasovej a vizáž show 
Počas vlasovej a vizáž show sa môžete tešiť na ozajstných umelcov a majstrov svojho povolania 
 
kaderníci (hair stylist): 
Alexandra Lukáčkova: Z Košíc, Účasť Londyn Fashion Week 2013, Piaty rok absolvuje individuálne vzdelávanie v 
TIGI European Academy LONDON s teamom hair stylist z východu: Lenka Staňová KE, Lucia Zajacová BJ, Anna 
Ogurčáková SNV, ktoré sú aktívne zapojené do realizácie projektu Svadobného veľtrhu v Nitre. Inšpiráciou pre 
ich kreatívnu prácu sú školitelia z TIGI International Creativ Teamu. V roku 2017 v Londýne sa zúčastnila na 
školení u MARCA IAFRATE WEU Creativ Director TIGI ktorý pracuje pre svetové značky RADA,MOSHINO,CALVIN 
KLEIN, CHLOÉ… 
Michal Lenčéš: práce v časopise Hair and Beauty, školenie absolvoval v Dansku pre novú značku na Slovenskom 
trhu GOLD, s ktorou aj pracuje 
Alexander Sokolov: maestro, majiteľ  salónu de Beaute v Prahe, hodnotiteľ svetových súťaží, tréner 
Dušan Fungáč: fotenia, videoklipy či módne prehliadky aj v zahraničí, česanie editoriálu do časopisov, jeho 
rukami prešlo veĺké množstvo celebrít. Prácu berie skôr ako hobby. Pôsobí v salóne DNJ Beauty&style 
Martin Ferko: black barber 
Waleed Hano a Beronia Altairy: kaderníci pôvodom z Iraku 
 
vizážisti: 
Jana Pénerová: 1. miesto v súťaži Jesenná múza 
Elena Stachová: 2. miesto v súťaži Vizáž roka 2015, Naj nevesta 2016 - 1. miesto, ocenenie za Vizáž CUP 2015 
a ďalší 10 vizážisti 
 
LeRen Renáta Lenčéšová - organizátor súťaže 
Organizátor módnych prehliadok, vlasových a vizáž prezentácií aj s medzinárodnú účasťou 
organizátor akreditovaných kurzov Vizážista, Make-up Artist, Imagemaker 
Vzdelávaniu sa venuje už 20 rokov. Jej práce môžete vidieť v najnovších číslach časopisu Grand a Hair and 
Beauty. Každý rok sa zúčastňuje aj najväčšieho európskeho veľtrhu v Bologni, kde čerpá inšpirácie. 
 

VSTUPY A PARKOVANIE 
Vstup pre návštevníkov bude cez Hlavný vstup do areálu   
Parkovanie pre návštevníkov bude na parkovisku P10 
Vstup pre vystavovateľov bude cez bránu B1 
 

CENNÍK VSTUPNÉHO A PARKOVNÉHO 

Vstupné: 4€ Parkovací lístok pre osobné auto: 3€ 

Vstupné zľavnené: 2€ Parkovací lístok autobus 12€ 

Vstupné: 
 
Zľavnené vstupné: 
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania 
nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa 
ŤZP/S. 
 
Voľný vstup: 
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným 
prúžkom). 
 
Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu 
preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti. 

 
V Nitre dňa: 18.1.2018 


