
FASHION FUTURE
• 12.10—12.30  
M arta Kowal sK a 
redaktor prowadząca EllE.pl  
„Proszę Pani, a gdzie jest garderoba?”,  
czyli czego możesz nie wiedzieć o pracy  
w modowym tytule internetowym 
W ciągu ostatnich kilku lat redakcje internetowe 
przeszły rewolucję. Jak tworzy się serwis interneto-
wy o modzie i jak wygląda praca redaktora online 
na co dzień? Co zmieniły social media, co odebra-
ły nam fake newsy i czy internet da się 
prześwietlić?

• 12.30—12.50 
M arlE na woolford 
I ty pokochasz kolor brązowy 
Marlena Woolford trendwatcherka, która opraco-
wuje trendy dla firm nie tylko związanych z modą,  
wytłumaczy, skąd biorą się trendy.

• 12.50—13.10 
wojtE K onaK 
dyrektor kreatywny, fotograf i filmowiec 
jaki masz dziś wpływ na modę?  
Dziś ty możesz zmienić oblicze mody, wcale nie 
będąc projektantem. Jak Instagram i filmy, które  
robimy, wpływają na modę. Swoim doświadcze-
niem podzieli się z nami Wojtek Onak.  
Pracował z Nickiem Knightem, jest agentem 
Davida LaChapelle’a, współpracował  
z Björk i Eltonem Johnem.

• 13.10—13.30  
M arta K arwac K a 
fashion victim czy fashion changer  
– o wpływie konsumentów na zmiany  
w branży odzieżowej 
Aktywistka zrównoważonej mody, prowadzi  
szkolenia dla firm z tej dziedziny i własnego bloga. 
Laureatka ELLE Style Awards 2018 w kategorii eko. 

• 13.30—13.50 
K asIa Gol a 
czy zegarek powie ci jak masz się ubrać,  
a telefon sam zrobi za ciebie zakupy  
w ulubionym sklepie?   
Kasia Gola o przyszłości mody – jak nowe techno-
logie wpłyną na to, w co będziemy się ubierać,  
jaką funkcję będą miały nasz ubrania oraz  
jak będziemy robić zakupy.

• 13.50—14.50 
lunch i atrakcje w apartmanecie EllE

• 14.50—15.10 
M affashIon 
jaka jest przyszłość influencerek

FASHION NOW 
• 10.10—10.30  
olK a K a źMIE rcz aK 
jak wywracać rzeczy do góry nogami 
Kwestionować status quo, słuchać intuicji, mieć  
w sobie odwagę do robienia, czego się chce.  
O tym, dlaczego warto zmieniać reguły gry  
opowie Olka Kaźmierczak, przedsiębiorczyni, 
strateżka, autorka kampanii komunikacyjnych  
wielu polskich marek z branży mody&lifestyle  
oraz bloga.

• 10.30—10.50 
M arc In ŚwIdE rE K  
szef działu mody EllE 
jak się przebić w branży mody? 
Jak nawiązać współpracę z dziennikarzami  
i magazynami mody? Czym zaskoczyć? Jak 
 zostać zapamiętanym? O tym opowie Marcin 
Świderek, szef działu mody w magazynie ELLE.  
A wszystko na bazie własnych doświadczeń,  
słynnych postaci świata mody oraz historii  
i anegdot prosto z korytarzy magazynów mody.

• 10.50—11.10  
P Iotr sz ar adowsKI 
haute couture, czyli dlaczego każda  
z nas chce być przez chwilę księżniczką  
Czy jest miejsce na haute couture w dobie internetu  
i szybkiej mody? Na to pytanie odpowiedzi poszu-
ka Piotr Szaradowski, wykładowca w poznańskiej 
School of Form, właściciel największej kolekcji  
haute couture w Polsce.

• 11.10—11.30  
anna waŚKo, K atar z yna wosIE K 
showroom 
Moda z metką made in Poland  
– jak kupują Polki? 
To będzie opowieść o zmieniających się trendach, 
kształtowaniu się rynku niezależnej mody i cieka-
wych success stories marek prowadzonych  
przez kobiety

• 11.30—11.50 
doMInIK a nowaK 
projektantka 
jacy z was włosi, jeżeli zatrudniacie  
Polską projektantkę?
O swojej karierze, o swojej twórczości i dlaczego 
słowo trendy nie istnieje w jej słowniku. Dominika 
jest projektantką obuwia. Od dwóch lat rozwija  
własną markę Vanda Novak, projektuje dla firmy 
Baldowski, stworzyła kolekcję butów dla Msbhv. 
Wcześniej pracowała dla takich firm jak Louis 
Vuitton czy Rick Owens.

• 11.50—12.10  
Przerwa kawowa i atrakcje  
w apartamencie EllE

PROGRAM KONFERENCJI: 
• 9.00—10.00 
rejestracja i poranna kawa 
• 10.00—10.10 
otwarcie konferencji, redaktor naczelna
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Apartament ELLE
II piętro, raffles suite 
• 9.00—18.00

Apartament ELLE – tam zajrzysz do szaf swoich 
ulubionych stylistek: KarolIny lIMbach  
I MaI nasKrętsKIEj. Dowiesz się od nich, 
jak budują swój styl, co musi znaleźć się w ich 
szafie, i usłyszysz odpowiedź na wszystkie  
nurtujące cię pytania dotyczące mody,  
trendów i zakupów.
Spotkasz się także z ekspertami luksusowej  
marki kosmetycznej sIslEy ParIs podczas 
konsultacji makijażowych specjalnie dla uczest-
ników ELLE About Fashion. Podczas spotkania 
poznasz najnowsze trendy makijażowe i do-
wiesz się, jak najlepiej podkreślić swoją urodę.
Weźmiesz także udział w wyjątkowych warsz-
tatach aPart x InstaPhoto. Instagram to 
aplikacja, która codziennie gromadzi przed 
ekranami telefonów miliard aktywnych użytkow-
ników. Instagram to również wspaniałe miejsce, 
w którym możemy pokazać swój styl. Kultowe 
selfie to niejedyne zdjęcie, które króluje w insta-
gramowych trendach. Zaraz po nim na podium 
znajdziemy zdjęcie typu „flatlay”. Układanie, 
miksowanie, dopasowywanie do siebie elemen-
tów, które w efekcie końcowym utworzą spójną 
całość, to nie tylko świetna zabawa, lecz także 
genialny sposób na zaprezentowanie swojego 
stylu i estetyki.
Marka Apart słynie z pięknych, wysmakowa-
nych sesji i trendowego podejścia do mody. 
Dlatego właśnie zaprasza na wyjątkowe 
warsztaty fotografii typu flatlay. Zobaczysz,  
jak w prosty sposób stworzyć zdjęcie produkto-
we, i poznasz wiele sekretów stosowanych  
w tego typu fotografii. Każda fotografia to histo-
ria. Apart pokaże ci, jak taką historię opowie-
dzieć w jednym kadrze. Spotkajmy się, poroz-
mawiajmy o wspólnych pasjach i zróbmy 
piękne zdjęcia w towarzystwie cudownej  
biżuterii Apart.

BEYOND FASHION
• 15.10—15.30

o modzie mam do powiedzenia wszystko  
co najgorsze 
GosIa bacz yńsK a  
w rozmowie z M arc InEM ŚwIdE rKIEM

• 15.30—15.50 
M aGda Mo łE K 
czy moje ubranie, to tylko moda? 
Dziennikarka, Ikona Stylu Elle, o swoich modowych  
wyborach i komunikacji związanej ze strojem.

• 15.50—16.10  
Patryc ja dobrzEnIEcKa  
a ty gdzie masz swoją czerwoną szminkę?  
o tym, czy makijaż jest nam niezbędny,  
jaki ma wpływ na nasze samopoczucie  
i czego nigdy nie powinnyśmy robić. 
Makijażystka z dużym doświadczeniem zarówno  
w sesjach modowych, jak i malowaniu gwiazd na 
czerwony dywan. Prowadzi szkolenia dla przy-
szłych makijażystek.

• 16.10—16.30 
c lEo Ć wIE K 
nie będę stygmatyzowana.  
Masz prawo być sobą! 
Cleo Ćwiek jest polską modelką mieszkającą  
w Nowym Jorku. Cierpi na chorobę dwubieguno-
wą, propaguje wiedzę o tej chorobie.

• 16.30—16.50 
PaulIna MłynarsK a 
szczęście jest jak mięsień – trenuj je! 
Sama o sobie mówi, że żyje na sześć życiorysów. 
Dziennikarka, pisarka, działaczka na rzecz praw  
kobiet. A także kobieta biznesu, zawodowa po-
dróżniczka i certyfikowana nauczycielka jogi. 
Mieszka i pracuje na zmianę Grecji, Polsce i Azji. 
Będzie mówiła o momentach przełomowych  
w życiu.

• 16.50—17.10 
K asIa nosowsK a 
„jedyny podmiot – ja”. o dochodzeniu  
do ożywczej świadomości posiadania  
wpływu na scenariusz własnego życia 
Artystka opowie o własnych doświadczeniach  
i zmianach w swoim życiu, które ty też  
możesz zrobić.
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