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Despre RFP “Romanian Fashion Philosophy will grow very quickly into one of the most impressive in Europe”

– The FashionInsider.com

“Romanian Fashion Philosophy este, în acest moment, cel mai bun eveniment de modă din România”

– Cătălin Botezatu

• Proiectul Romanian Fashion Philosophy este un eveniment bianual născut din dorința de
promovare a industriei fashion din România, de promovare și susținere a tinerilor designeri,
absolvenți sau nu a unor facultăți de specialitate, precum și Universitățile de artă, design și
modă, în acest moment neexistând în țară un eveniment similar, la nivel național, destinat
tinerilor.

• Prin acest eveniment, organizatorii doresc stimularea dorinței oamenilor de a
consuma “produsul românesc”, de a crește și promova acest concept – Fabricat în România,
dar și de a crește deschiderea consumatorului către designerii și producătorii autohtoni.

• Proiectul își propune să promoveze valorile cultural - europene în rândul tinerilor și
studenților, creșterea interesului pentru acțiuni culturale, artistice, educative și de
voluntariat. În cadrul proiectului vor fi  organizate spectacole de modă, expoziții fotografice
și vor fi premiați cei mai talentați participanți și expozanți.

• Evenimentul, care va fi organizat la nivel național, se adresează designerilor (români și
străini), industriei creative și a celei textile, Facultăților de modă și design, de stat sau
private, Departamentelor foto din cadrul acestor instituții de învățământ, tuturor studenților
academiilor de modă și design, precum și tinerilor designeri care la data organizării
evenimentului nu au avut mai mult de 3 prezentări (Gala RFDTC).

• Proiectul este adresat tuturor designerilor, absolvenți sau nu ai unor instituții de învățământ
de specialitate, dar și facultăților de modă, de stat sau private de pe întreg teritoriul
României. Gala RFDTC își propune să asigure participarea unui număr de minimum 20 tineri
designeri și să atragă în sală aproximativ 1000 de spectatori.

• RFP a constatat că una din principalele dificultăți cu care se confruntă designerii și fotografii
de modă din România o reprezintă lipsa unor evenimente prin care să își promoveze
creațiile artistice, precum și a unui element coagulant care să faciliteze cunoașterea
reciprocă și crearea de parteneriate. Evenimentul pe care îl organizăm va constitui atât un
spațiu de prezentare a creațiilor, cât și o oportunitate de întâlnire și de construire de punți
inter-umane, dar și de oportunități de faceri. Cunoașterea unor artiști consacrați constituie
un beneficiu profesional și o încurajare pentru dezvoltarea personală.

• Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului se dorește evitarea “pierderii” tinerelor
talente care, prin activitățile lor, ar putea contribui activ la dezvoltarea socială a țării.

• Ca obiective specifice se vor avea în vedere susținerea și stimularea activității creatoare prin
configurarea unui sistem de premiere și rezidențe artistice care să valorizeze creația și să
asigure recunoașterea socială a tinerilor designeri și a fotografilor de modă. De asemenea,
se va realiza dezvoltarea unei piețe de artă și susținerea creșterii ”cotei” artiștilor români
contemporani prin promovarea creațiilor și a schimburilor de experienţă între artişti.



Gala RFDTC – Romanian Fashion Design Talent Competition

Descrierea proiectului:

• Obiectivele și misiunea acestui proiect sunt crearea unei platforme de promovare compatibile cu
structurile europene și, implicit, o conexiune a absolvenților cu mediul profesionist al modei, un cadru 
optim pentru prezentarea, expunerea și susținerea viitorilor artiști care ”vor îmbogăți imaginea artei
textile contemporane”. Cei mai buni tineri designeri și cei mai buni fotografi de modă vor fi premiați,
mediatizați și vor fi susținuti să participe la prestigioase evenimente naționale și internaționale.

• Unul dintre obiectivele strategice ale proiectului este organizarea Galei RFDTC (Romanian Fashion
Design Talent Competition) unde cei mai buni dintre participanți și expozanți vor fi premiați. Dincolo
de profesionalism și viziune, ceea ce se prezintă înseamnă diversitate, calitate, responsabilitate,
excelență. În afara tematicii alese și a beneficiilor oferite comunității, Gala RFDTC implică atât tinerii
designeri și fotografii, cât și partenerii strategici: presa de specialitate, publicul românesc, invitați
speciali din țară și din străinătate.

• Proiectul promovează întoarcerea la cultură și promovarea valorilor românești, reorientarea tinerilor
către cultură, susținerea artiștilor, în special a celor tineri, aflați la început de drum, care studiază sau 
activează în domeniul artelor. În cadrul proiectului se va sprijini îmbunătățirea percepției publicului
larg asupra artei contemporane și facilitarea accesului unui numar cât mai mare de oameni la
eveniment.

Impactul proiectului cultural

• participarea tinerilor designeri, a fotografilor și a facultăților de modă la un eveniment national,
dedicat lor si aducerea acestora in atentia mass media si a publicului

• peste 1.000.000 de persoane informate cu privire la eveniment

• atragerea publicului către produsele “Fabricat în România”

• dezvoltarea bunului gust în rândul participanților la eveniment

• posibilitatea dezvoltării unor parteneriate sau afaceri între tinerii designeri și fabricile de confecții din 
țară și a fotografilor cu publicațiile de specialitate

Cui se adresează proiectul

• Proiectul este adresat tuturor designerilor tineri (care au avut cel mult 3 prezentări de modă până la
data Galei RFDTC), absolvenți sau nu ai unor instituții de învățământ de specialitate, dar și facultăților
de modă, de stat sau private, departamentelor foto ale facultăților de modă de pe întreg teritoriul
României, dar și fotografilor independenți de modă. Proiectul de față își propune să asigure
participarea unui număr de aproximativ 30 de tineri designeri, aproximativ 6 fotografi de modă,
aproximativ 6 Facultăți de modă și să atragă în sală aproximativ 1000 de spectatori.



Program RFP FW 18|19

• 7 Martie:

Conferință de presă

Festivitatea de deschidere – moment invitat 
special

Gala Romanian Fashion Design Talent Competition 
(competiție pentru tinerii designeri)

Cocktail, socializare

• 8 Martie:

Prezentări de modă

Sesiune de interviuri, întâlniri între designeri și 
reprezentanții mediului de afaceri / buyeri, precum 
și între designeri și reprezentanții industriei textile

Cocktail, socializare

• 9 Martie:

Prezentări de modă

Sesiune de interviuri, întâlniri între designeri și 
reprezentanții mediului de afaceri / buyeri, precum 
și între designeri și reprezentanții industriei textile

Cocktail, socializare

• 10 Martie:

Prezentări de modă

Sesiune de interviuri, întâlniri între designeri și 
reprezentanții mediului de afaceri / buyeri, precum 
și între designeri și reprezentanții industriei textile

Cocktail, socializare

Petrecere Fashion Philosophy

• 11 Martie:

Expoziție cu vânzare See Now, Buy Now

Activări produse, spectacole

Cocktail, interviuri, întâlniri



Ofertă

 Gala Romanian Fashion Design Talent Competition (competiția tinerilor designeri) – 350 Euro
 Servicii incluse: locație, lumini de podium, sunet, machiaj, hair-styling, coregrafie, modele pentru

prezentare (max. 10), articol de prezentare pe site-ul evenimentului www.fashionphilosophy.ro,
50 de invitații, fotografii și rezumat video cu prezentările din acea zi. Maximum 12 piese
vestimentare

 Prezentare de modă după-amiaza (până în ora 19.30) – 1000 Euro
 Servicii incluse: locație, lumini de podium, sunet, machiaj, hair-styling, coregrafie, modele pentru

prezentare (max. 15), articol de prezentare pe site-ul evenimentului www.fashionphilosophy.ro,
POP UP STORE pentru o zi - Spațiu 2 x 2 m, 50 de invitații, fotografii și rezumat video cu
prezentările din acea zi.

• Prezentare de modă seara (după ora 20.00) – 2000 Euro
• Servicii incluse: locație, lumini de podium, sunet, machiaj, hair-styling, coregrafie, modele pentru

prezentare (max. 20), articol de prezentare pe site-ul evenimentului www.fashionphilosophy.ro,
POP UP STORE pentru 2 zile - Spațiu 2 x 2 m, 100 de invitații, fotografii și rezumat video cu
prezentările din acea zi.

 Prezentare de modă exclusivă, seara, plus cocktail – 3500 Euro
• Servicii incluse: locație, lumini de podium, sunet, machiaj, hair-styling, coregrafie, modele

pentru zi. prezentare (max. 25), articol de prezentare pe site-ul evenimentului
www.fashionphilosophy.ro, POP UP STORE pentru 3 zile - Spațiu 2 x 2 m, 300 de invitații,
fotografii și rezumat video cu prezentările din acea zi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

• Participare cu POP UP STORE – 350 Euro/zi
• Servicii incluse: POP UP STORE pentru o zi – spațiu 2 x 2 m la locația unde va avea loc

evenimentul de modă Romanian Fashion Philosophy, un stender și două scaune, prezentare pe
www.fashionphilosophy.ro, 10 invitatii, fotografii.

• Trunk show (activare produs la standul POP UP STORE) – 250 Euro
• Servicii incluse: POP UP STORE pentru o zi – spațiu 2 x 2 m la locația unde va avea loc

evenimentul de modă Romanian Fashion Philosophy, un stender și două scaune, 2 hostese,
make-up, hair, prezentare pe www.fashionphilosophy.ro, 10 invitatii, fotografii.

• Participare la expoziția cu vânzare See Now, Buy Now (11 Martie) – 350 Euro
• POP UP STORE pentru o zi – spațiu 2 x 2 m la locația unde va avea loc evenimentul de modă

Romanian Fashion Philosophy, un stender și două scaune, prezentare pe
www.fashionphilosophy.ro, 10 invitatii, fotografii.

Obiective Romanian Fashion Philosphy:

 Crearea unui mediu stabil pentru dezvoltarea modei din România;
 Promovarea și stimularea vânzărilor brandurilor românești prin atragerea și educarea

publicului pentru produsele Fabricat în România;
 Să ofere oportunități pentru crearea de noi contacte din mediul de afaceri;
 Să promoveze noi designeri sau branduri străine care vor să intre pe piața românească;
 Promovare media pentru designeri, artiști, branduri și industria textilă;
 Sprijinirea pe termen lung a tinerilor designeri și studenții facultăților de modă și design;
 Crearea unui mediu pentru dialogul constructiv cu reprezentanți mass media, buyeri,

designeri și reprezentanți ai industriei fashion din întreaga lume.

Designerii și brandurile au următoarele opțiuni pentru prezentare:

Prezentare de modă exclusivă după-amiază / seara – vă punem la dispoziție servicii complete
de top: lumină, sunet, coreografi, make-up, hairstyling, foto, video, etc.

POP UP STORE – punct de prezentare, unde publicul și invitații Romanian Fashion Philosophy
pot lua contact cu produsele pe care designerii/brandurile le expun. Spațiul pus la vânzare
este 2 x 2 metri. Dacă este nevoie de un spațiu mai generos, vă rugăm să ne contactați la
office@fashionphilosophy.ro. Taxa pentru zona de prezentare este determinată de mărimea
spațiului dorit.

 Trunk show – activare produs / spectacol la spațiul închiriat în cadrul POP UP STORE

Extra (prețul diferă în funcție de pachetul ales):

• Promovare internațională pe Fashion Channel (clip video* pe Fashion Channel Italy);
• logo / nume brand pe spider și LCD;
• * Filmare cu 3 camere + realizare clip video optimizat pentru Fashion Channel;
• Sesiune foto cu 3 manechine (maximum 30 de minute și doar cu programare);
• Cazare și transport aeroport - hotel și hotel – aeroport.

* Posibilitatea de a oferi suport tehnic suplimentar, în funcție de cerințele clientului. Preț - în
funcție de buget.

mailto:office@fashionphilosophy.ro


Pachete sponsorizare / editie - Romanian Fashion Philosophy 2018: SILVER GOLD PLATINUM
POWERED 

BY
* nominalizare in toata expunerea media a evenimentului: online, print, bloguri de fashion si live-style (mai putin radio si TV) DA DA DA DA

* nominalizare pe toate materialele informationale ale evenimentului: flyere, afise, mape/pungi (10.000 buc.) DA DA DA DA

* mentionare in comunicatele de presa si e-mail-uri DA DA DA DA

* logo partener pe home page pe site-ul oficial al evenimentului, cu link catre site-ul sponsorului DA DA DA DA

* articol web (PR) / stire pe site-ul evenimentului DA DA DA DA

* postari si nominalizare pe pagina de FaceBook a evenimentului DA DA DA DA

* logo-ul sponsorului pe spiderul evenimentului, cu care toate personalitatile si VIP-urile se vor fotografia DA DA DA DA

* logo pe invitatiile evenimentului DA DA DA DA

* logoul partener va fi inserat pe ecranul din decorul scenei, vizibil in imaginile si fotografiile preluate de la eveniment cat si in live-streaming-ul transmis 

international pe Fashion Channel Italia si www.fashionphilosophy.ro
DA DA DA DA

* posibilitate amenajare suprafata/zona proprie la locatia evenimentului (stand indoor sau outdoor), pentru activari proprii DA (6 mp) DA (10 mp) DA (16 mp)

* sampling la locatia de desfasurare a evenimentului DA DA DA

* e-banner pe pagina principala a evenimentului DA DA DA

* posibilitate prezenta mascota publicitara la locatia evenimentului DA DA DA

* posibilitate oferire premii cu ocazia diverselor activitati proprii sau in cadrul tombolei la locatia evenimentului DA DA DA

* invitatii personalizate printate oferite sponsorilor/partenerilor, care pot fi distribuite, de catre sponsor, catre partenerii, clientii si colaboratorii sai, precum 

si invitatii în format electronic
DA(5) DA(15) DA(15)

* spoturi 30" partener pe pagina principala a evenimentului DA DA DA

* difuzari spot radio, cu durata max. 30 de secunde, pe statia de sonorizare de la locatia evenimentului (difuzare la inceputul si la sfarsitul showlui) DA DA DA

* personalizare background home page site oficial al evenimentului cu grafica sponsorului DA DA

* comunicat de presa special despre asocierea sponsorului cu evenimentul (termenii exacti de stabilit de comun acord cu sponsorul) DA DA

* logo autocolant pe culoarele de trecere (dimensiune logo aprox 0,5 m x 0,5 m, peste mocheta) DA DA

* moment/speach de 5 min al partenerului inainte sau in timpul show-ului DA DA

* posibilitate branding pentru 100 scaune locatie (capisoane, colantare, etc.) sau posibilitate utilizare a 100 scaune proprii ale partenerului DA DA

* posibilitate branding lateral locatie / complementar (discutie punctuala) DA DA

* posibilitate afisare banner mare / mash pe exteriorul cladirii DA DA

* partenerul PoweredBy da numele evenimentului - ex: "Philips Fashion Philosophy 2017" DA

* partenerul PoweredBy prezinta evenimentul adiacent dedicat tinerilor designeri (Gala RFDTC) DA

* sponsorizarea transmiterii live a evenimentului de pe Fashion Channel (peste 2,5 milioane de vizualizari in intreaga lume am avut in 2016 si 2017) DA

* exclusivitate pe domeniu & partener unic DA

Cost pachet/ editie - Romanian Fashion Philosophy 2018: 3.500 E 7.000 E 12.500 E 20.000 E

Nota:

* in cadrul evenimentului este amenajata si o Zona Expo "POP UP STORE" unde se pot oferi spatii partenerilor (indoor & outdoor) - discutie punctuala

* evenimentul va fi transmis live online*

* majoritatea televiziunilor vor fi prezente (interes media crescut)*

* separat, exista posibilitatea ca partenerii principali sa premieze unii dintre castigatori (cu produse sau pur si simplu prezentatorii vor spune: "Castigatoarele vor primii premii din partea "partener")



• 7 zile

• Transmis LIVE pe: FashionChannel (Italia), FNL (SUA),
Fashion Insider (Franța)

• Peste 7000 de vizitatori

• 90 prezentări de modă

• 30 designeri români

• Designeri din SUA, Anglia, Franța, Spania, Italia,
Portugalia, Monte Carlo, Turcia, Emiratele Arabe Unite,
Moldova

• Peste 75 reprezentanți mass media din țară și
străinătate

• 1 sponsor “Powered By”

• 6 sponsori principali

• 4 parteneri mass media internaționali: Vogue, Fashion
Channel – Italia, TheFashionInsider.com – Franța, FNL -
SUA

• peste 2,5 milioane de vizualizări pe YouTube

Romanian Fashion Philosophy în 2017

TheFashionInsider.com Magazine

Video cu prezentare Celebrity Skin, pe FASHION CHANNEL

Maia Morgenstern, în deschidrea RFP FW 17/18

Diana Dumitrescu in prezentarea Clarei Rotescu



PROMOVARE ȘI PARTENERI

Fashion Channel, FNL si

TheFashionInsider.com sunt

partenerii media internationali ai

Romanian Fashion Philosophy,

care vor mediatize evenimentul, ca

de fiecare data, in intreaga lume.

Fashion Channel este cel mai

important partener pentru Google

si YouTube pe continut fashion.

Reteaua inregistreaza peste 1

million de vizualizari pe zi si peste

150 de milioane pe an

Ca partener media extern principal,

Fashion Channel va transmite in

direct evenimentul in intreaga

lume, considerand Romanian

Fashion Philosophy unul dintre

cele mai importante evenimente de

moda din Europa.

Pe plan intern, TVR va asigura co-

productia evenimentului, iar Kiss

FM si Agerpress vor mediatiza

intens Romanian Fashion

Philosophy.



CONTACT


