České modelky s.r.o.
Prezentace společnosti a služeb
zajištění živých figurín
po celé ČR a SR

O společnosti


Společnost České modelky s.r.o.
od roku 2006 působí jako
společnost poskytující služby
nejvyšší možné úrovně při realizaci
obchodních a společenských akcí.
Disponujeme databází s více než
22000 kontakty na ženy a dívky
ve věku 16-40 let z celé ČR a SR.



Při výběru živých figurín klademe
důraz na profesionalitu, spolehlivost,
úroveň vystupování, samostatnost.

Naše služby – zajišťujeme:









živé figuríny do výlohy obchodu
hostesky
promotérky a promotéry na ochutnávky
modelky a fotomodelky
fotografy a kameramany
vizážistky a stylistky
pořádáme módní přehlídky (kompletní full servis)
realizujeme a podporujeme soutěže Miss a krásy

Disponujeme vlastním systémem ON-LINE reportingu.
Naši klienti tak mají z každé akce report o průběhu akce,
např. názory zákazníků apod.

Co jsou živé figuríny?


Vlastníte nebo provozujete butik s oblečením, který si zakládá na kvalitě a stylu?
Přemýšlíte, jak přitáhnout oči zákaznic v záplavě obchodů a křiklavých billboardů právě k
vaší výloze?
Největší chybou malých a středních podnikatelů je, že napodobují marketing velkých
konkurentů.
Základem úspěchu je propracovaný design korespondující se stylem prodávaného zboží,
nápaditý outfit doplněný stylovými doplňky a také dobře vypadající figuríny, na nichž se
budou módní kreace správně vyjímat a díky nimž si zákaznice snadno představí, jak by
ona sama mohla ve vyhlédnutém kousku vypadat.









Novinkou nejen na evropském trhu jsou živé manekýny, jejich dokonalé křivky a vnadné
siluety.
zvyšte obrat vaší firmy
náskok před konkurencí
každé 2 hodiny ve výloze jiné oblečení
akraktivní výloha, která si získá pozornost
další možnost pro vás k získání nových zákazníků
zajistíme kdekoliv v republice
vyzkoušejte a zvyšte zisky vaší firmy

Živé figuríny


1.

2.

3.

Efektivním způsobem podpoříme prodeje přímo na místě nákupu.
Výsledkem je okamžitý a stálý nárůst prodejů a zvýšení povědomí o značce.
Vaše výloha by měla něco
vyjadřovat nebo ztvárňovat, bořit
módní tabu a být odvážná. Právě
díky vaší výloze můžete zákaznice
přinutit přemýšlet o tom, zda
neobléknou k letním minišatům
vysoké kozačky, či navrstvit na
sebe haleny a tílka různých stylů a
vzorů.
Ne každá zákaznice ráda tráví
dlouhé hodiny u skříně a zrcadla a
přemýšlí o vhodné módní kreaci.
Pokud jste schopni nabídnout
klientce kompletní originální outfit,
ušetříte jí spoustu času a energie.
Odměnou vám pak bude vyšší
útrata, neboť si spokojená
zákaznice odnese z vašeho
obchodu hned několik věcí
namísto jedné.

Napsali o nás


Vice na www.zivefiguriny.cz

Naši klienti živých figurín

Kontakty
České modelky s.r.o.
Mádrova 3031
Praha 4, 143 00
Česká republika
IČ: 27921409
DIČ: CZ27921409
www.zivefiguriny.cz
www.ceskemodelky.cz
www.ceskehostesky.cz
www.plussizemodelky.cz
www.slovakiamodels.sk
www.polandmodels.eu
www.magyarmodellek.eu
www.russianmodeling.eu
www.frenchmodels.eu
www.fotomodelleitaliane.eu

Radek Ahne
jednatel a zakladatel společnosti
Tel.: +420 777 594 340
ahne@profesionalni.info

Bc. Michaela Alexandra Drtinová
obchodní ředitelka společnosti
a zástupkyně jednatele společnosti
Tel.: +420 775 574 340
obchod@profesionalni.info

