
Zrealizowane projekty to m.in.: 

 organizator prestiżowej ,,Gali Mody i Biznesu Lublin:, 9 czerwca 2017 

 organizator prestiżowej ,,Gali Mody i Biznesu Lublin” 12 kwietnia 2014 

 pokaz mody „Follow the Conviction” bizuterii W. Śliwiński oraz zegarków Maurice 

Lacroix, 

 organizator prestiżowej ,,Gali Mody i Biznesu Lublin”, 19 kwiecień 2013 

 organizator prestiżowej ,,Gali Mody - Lublin” 20 kwietnia 2012 

 organizator prestiżowej „Gali Mody – Lublin” 15 kwietnia 2011 (www.galamody-lublin.pl), 

 pokaz mody ,,Twoja wiosenna metamorfoza '' w Galerii Ostrowiec, Ostrowiec 

Świętokrzyski, kwiecień 2019 

 hostessing podczas Dnia Kobiet dla Galerii Orkana, marzec 2019 

 udział modelek podczas nagrania dla programu TVP3, marzec 2019 

 pokaz mody sklepu Tina podczas Dnia Kobiet, Dęblin, marzec 2019 

 pokaz mody sklepu Tina podczas Dnia Kobiet, Ryki, marzec 2019 

 hostessing podczas pakowania prezentów dla Galerii Orkana, grudzień 2018 

 pokaz mody dziecięcej Agnieszki Tokarz-Iwanek, Targi Ślubne, listopad 2018 

 pokaz kolekcji męskiej dla Clubu Conesera, Targi ślubne, listopad 2018 

 hostessing maskotki Orkanka w przedszkolach, październik, listopad 2018 

 pokaz bielizny dla hurtowni JS, październik 2018 

 organizacja cyklu eventów ,,Orkana łaczy pokolenia”, październik, listopad, grudzień 2018, 

styczeń 2019 

 spotk reklamowy dla Galerii Orkana w Lublinie, październik 2018 

 hostessing podczas braffitingu dla hurtowni Js, październik 2018 

 pokaz kolekcji męskiej Club Conesera, Targi Ślubne, listopad 2017 

 pokaz bielizny dla hurtowni JS, listopad 2017 

 pokaz mody kolekcji Agnieszki Tokarz-Iwanek podczas eventu Japan Weekend, Lublin 

,październik 2017 

 hostessing dla firmy GIKO, targi Lublin, wrzesień 2017 

 hostessing podczas festiwalu ,,Dwa Brzegi”, sierpień 2017 

 pokaz bielizny sklepu Tina, Dęblin, czerwiec 2017 

 hostessing dla Suzuki, Lublin, czerwiec 2017 

 sesja zdjęciowa dla salonu sukien ślubnych Paris, Lublin, maj 2017 

 hostessing dla firmy Surge Poland, maj 2017 

 hostessing podczas braffitingu dla hurtowni Js, maj 2017 

 pokaz bielizny dla hurtowni JS, Lublin, marzec 2017 

 obsługa eventu, Mikołajki w Lublin Plaza”, grudzień 2016 

 pokaz mody Larysy Rabińskiej podczas imprezy Luksusowa Marka Roku 2016, listopad 

2016 

 hostessing da firmy GIKO podczas targów Bakepol, Lublin, listopad 2015 

 sesja zdjęciowa dla Karczmy Zbójnickiej, wrzesień 2015 

 spot reklamowy dla serka Bieluch, sierpień 2015 

 hostessing dla firmy ubezpieczeniowej WAGAS, maj 2015 

 sesja zdjęciowa obuwia marki Symbiosis, Lublin, kwiecień 2015 

 hostessing podczas Dnia Kobiet w Galerii Zielona w Puławach, marzec 2015 

 hostessing podczas pikniku motoryzacyjnego w C.H Olimp, październik 2014 

 pokaz mody podczas imprezy Ice Party, Lublin, czerwiec 2014 

 hostessing dla firmy Revalid, czerwiec 2014 

 hostessing podczas otwarcia sklepu Saturn w C.H. Felicity, marzec 2014 

 pokaz mody dla Galerii Venus, Świdnik, kwiecień 2014 

 pokaz fryzjerski dla firmy kosmetycznej Estel, Kazimierz Dolny, kwiecień 2014 

http://www.galamody-lublin.pl/


 hostessing dla Lotto, czerwiec, lipiec 2013 

 pokaz mody podczas imprezy Moto Event East w Chełmie, czerwiec 2013 

 prezentacja ubrań podczas eventu ,,Noc Żywych Manekinów”, Galeria Rywal, Biała 

Podlaska, październik 2013 

 hostessing dla firmy GIKO, Lublin, październik 2013 

 hostessing podczas imprezy ,,Święto Chleba”, wrzesień 2013 

 hostessing dla Media Expert, Lublin, sierpień 2013 

 hostessing dla piwa Pietra podczas imprezy Chmielaki, Krasnystaw, siepień 2013 

 uliczny pokaz mody marki JOSZ, Lublin , sierpień 2013 

 prezentacja biżuterii W.Śliwiński, październik 2012 Lublin 

 hostessing – serki Hochland w Kauflandzie na Lubelszczyźnie, wrzesień 2012 

 hostessing w Urzędzie Wojewódzkim, wrzesień 2012 

 hostessy do programu ,,Kocham Cię Polsko”, sierpień 2012 

 hostessing, dla firmy Locus Set, czerwiec 2012, Warszawa 

 pokaz mody w Butiku Showroom w Zamościu, czerwiec 2012 

 pokaz mody w salonie samochodowym Mazda podczas urodzin Instytutu Bonsai, czerwiec 

2012 

 pokaz mody w hotelu Korona podczas Otwarcie Spa, czerwiec 2012 

 pokaz mody w klubie Platiunium w Warszawie podczas imprezy Rage Race, maj 2012 

 pokaz mody na otwarciu nowej części Galerii Venus w Świdniku, marzec 2012 

 pokaz mody wiosenno-letniej ,,Powiew Wiosny” w Dworku Vesaria, marzec 2012 

 pokaz bielizny,,Esotiq” w Warszawie w Hotelu Windsor grudzień 2011 

 pokaz mody butiku Showroom w Vanilla Cafe, październik 2011 

 hostessing w kinach w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie oraz innych 

miastach na lubelszczyźnie – wrzesień 2011 

 hostessing w ramach kampanii wyborczej dla Platformy Obywatelskiej – eventy na terenie 

Lubelszczyzny - sierpień 2011, 

 wynajem modelek dla Studio Sztuki – pokaz mody, sztuki i wizażu – Warszawa czerwiec 

2011, 

 hostessing na Verva Street Racing dla Ferrarri, czerwiec 2011 Warszawa 

 hostessing oraz obsługa grilla na evencie firmy Sokołów, 

 wynajem statystów do filmu rekolamowego piwa Warka reklamującego Profesjonalja 2011, 

 hostessing dla firmy wędliniarskiej Lukosz w CH E. Leclerc, 

 hostessing – Super Drift Cup Lublin 2011, 

 pokaz bielizny na Gali „Złoty Płomień” organizowanej przez miesięcznik „Świat 

Kominków” - Nałęczów, 

 wynajem modelek i modeli do sesji zdjęciowej – Reklama TVP Info, Sesja do EkoKlinkier – 

Agencja Reklamowa Vena Art. 

 pokaz mody kolekcji wiosna-lato 2011 – butik „Verima” ul. Krakowskie Przedmieście, 

 pokaz mody francuskiej na Dniach Francuskich „E.Leclerc” Zana i Turystyczna, 

 pokaz bielizny Esotiq w Fantasy Park w CHR Lublin Plaza -2011, 

 organizacja Eventu na Dzień Kobiet 2011 – porady Braffiterek, 

 wynajem modelek do pokazu – śniadanie prasowe kolekcji jesień-zima, Triumph Polska - 

sierpień 2011 - Warszawa, 

 wynajem modelek do pokazu – śniadanie prasowe kolekcji wiosna-lato, Triumph Polska – 

maj 2011 - Warszawa, 

 hostessing – Galeria Lubelska „Walentynki 2011”, 

 hostessing dla radia FREEE - stała współpraca od 2011, 

 hostessing – otwarcie parkingu płatnego w CHR Lublin Plaza, 

 hostessing – myjnia MyjECO w Chełmie, 



 hostessing – animacje z najmłodszymi podczas eventu Dekarzy w Malibu- Krężnica Jara 

2010, 

 hostessing na evencie firmy RK Niedziałek 2010, 

 hostessing na Gali Biznesu Lewiatan 2010 

 organizacja Photo Glamour Party z Fantasy Park – trzy edycje (05-2010, 10-2010, 11-2010), 

 hostessing – Tłusty Czwartek 2010, Dzień Kobiet 2010, „Niebiańska Wyspa” 2010 – CHR 

Lublin Plaza, 

 choreografia i nauka poruszania na Scenie do pokazu walki z anoreksją i bulimią – studenci 

medycyny z IMSFA w CHR Lublin Plaza – 2010, 

 hostessing na Międzynarodowych Targach Lubelskich dla firmy Schrack Technik Polska, 

 pokaz mody w CH Panorama w Krasnymstawie 2010, 

 pokaz mody Joseph Ribkoff 2010 – Warszawa 2010, 

 organizacja i prowadzenie szkoleń – nauka chodzenia i poruszania się po wybiegu, 

 organizacja wyborów miss na Festynie „W krainie Pierogów” Bychawa 2009-2012, 

 sesje zdjęciowe do kalendarza firmy Elkabel na rok 2012, 

 sesja zdjęciowa do kalendarza firmy Elkabel na rok 2011, 

 nauka chodzenia na wyborach Miss Studenckiej Lublina 2010-2011, 

 wynajem modelek i modeli do sesji zdjęciowej – kalendarz Radia Freee, sesja dla Galerii 

Smaku, sesja dla Laura Fabio – fot. M. Kańtoch, 

 pokaz bikini na dniach sportu w CH Olimp 2010, 

 pokaz mody dziecięcej na Dzień Dziecka w CH Olimp, 

 pokaz mody – Dni Zdrowia i Urody  w CHR Lublin Plaza – 2010, 

 pokaz mody sportowej – urodziny Decatlonu 2010, 

 sesje zdjęciowe do katalogów handlowych firmy Potis&Verso – 2009-2010, 

 pokazy mody dla warszawskiej firmy odzieżowej Potis&Verso – 2009 – 2011 (2 pokazy 

rocznie), 

 pokaz mody w CHR Lublin Plaza – IX 2009, VI 2010, IX 2010, 

 pokaz mody Tarnowska i Kułak oraz Sagan – V 2009, 

 choreografia przy Gali Mody Złoty Wieszak od 2006 roku, 

 


