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Lady	Universe	2016		се	организира	за	първа	
година	на	територията	на	Hotel	Marinela	-	Sofia.	
	
В	конкурсът	ще	вземат	участие	над	25	световни	
претендентки	за	титлата	Lady	Universe	2016	,	
които	ще	пристигнат	в	София	от	08.02.2016	г.	
Те	ще	репетират	и	снимат	за	каталог	на	
конкурса,	ще	представят	своите	национални	
костюми	по	време	на	своя	престой	в	София	от	
08	до	13.02.2016	г.	само	и	единствено	на	
територията	на	Hotel	Marinela	-	Sofia.	
		
В	конкурсът	вземат	участие	жени	от	18	до	26	г,	
неомъжени	,	занимаващи	се	със	социални	и	
благотворителни	каузи.	
Победителката	ще	има	голяма	парична	награда	
и	ще	бъде	лицето	на	социалната	кауза	на	
конкурса	Lady	Universe	за	2016	г.	
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LADY	UNIVERSE	2016		ЩЕ	СЕ	ПРОВЕДЕ	В	ТРИ	
ТЕМАТИЧНИ	ВЕЧЕРИ:	
	
Първа	вечер	(09.	02.	2016)			
Благотворителна	вечер	
-  Подкрепа	на	социална	и	

благотворителна	кауза	на	конкурса	
-  Представяне	на	всички	участнички	

пред	българските		медии		
-  	коктейл		

Втора	вечер	(10.	02.	2016)		
Вечер	на	нациите			
-	вечерта,	в	която	всяка	една	от	световните	
участнички	представя	своя	национален	
костюм	и	показва	своята	артистичност	
-  вечерта	е	удостоена	с	присъствието	на	

представителства	на	различните	
посолства	и	бизнес	елит	на	страната	

-  Зала	София	на	хотел	Маринела	
	
Трета	вечер	(12.	02.	2016)		
Гала	вечер	на	конкурса		
-  Официално	награждаване	на	победителката	
-  Гала	вечер	с	програма	във	вариете	на	хотел	

Маринела	
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Лицензиант	на	Lady	Universe	:	

		
Цвети	Разложка	-	топ	модел,	моден	
мениджър	и	лицензиант	на	конкурси	за	
красота.		
Кариерата	и	в	модния	бранш	започва	
през	1995г.	През	2008	г.,	става	първата	
носителка	на	титлата	„	Лейди	
България”.		Всяка	година	организира	и	
специално	издание	„Perfect	Body	
Awards”,	на	който	се	награждават	
публични	личности	в	отделни	категории	
за	перфектната	им	визия.	Постиженията	
на	Цвети	са	много,	но	най-открояващи	
са:	Ms.	Bulgaria	Galaxy	2008,	1-во	място	
международен	конкурс	през	2009г.,	
провел	се	в	Доминиканската	Република.	
Печели	двете	най-престижни	титли	–	
„Senora	Clasica	Mondial”	и	„Lady	Top	
Model	Worldwide”,	Fashion	Idol	2011.		
От	2014	г.	е	лицензиант	на	Lady	
Universe!	
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Какво ще постигнем като домакин на Lady 
Universe 2016 ? 
 
ü  Ще покажем,че България е достойна 

дестинация за среща на красотата и таланта 
по света 

ü  Ще представим Българската жена, със 
своята култура , талант и социална 
ангажираност 

ü  Ще срешнем бизнеса и красотата в една 
правилна среда, за реализиране на успешни 
проекти 

ü  Ще представим най-модерния и луксозен 
хотел в България, който може да бъде 
адекватен бизнес партньор на всяко голямо 
събитие в страната 

ü  Ще покажем,че конкурсите за красота, когато 
се организират от правилните партньори 
могат да бъдат на необходимото световно и 
значимо ниво 

ü  Ще покажем красотата на жените по света и 
технята култура пред Българските медии и 
общественост 

 
 
Това ще бъде и подписа на Lady Universe при 
всяко издание. 
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359  Model  and  Talent е  най-новата  професионална  агенция  за  набиране,  обучаване  и  
реализиране  на  модели,  промоутъри,  хостеси,  статисти, фотомодели и таланти в 
различни области. 
 
Агенцията работи с професионални инструктори за курсове на модели, хореографи и 
денс учители. 
 
Разнообразието, което модната агенция предлага, варира в много възрастови групи и 
различни типажи лица (деца, мъже и жени) за рекламни кампании, филми, модни събития, 
конкурси за красота и модели, статисти в Тв предавания, кинопродукции и BTL активности. 
359 Model and Talent e организатор и на Sofia Fashion Week. 
 
Собственикът на агенцията Мария Бонева и екипът на 359 Model and Talent имат 
изключително голям професионален опит в организирането на модни конкурси, конкурси 
за красота, модни събития, ревюта, концерти и кастинги. Агенцията предлага и връзки с 
дизайнери, предоставяне на личен или корпоративен стайлинг, изработка на дрехи, 
аксесоари, обзавеждане на зали и декорация на частни или фирмени събития. 
 
359 Model and Talent има висок кредит доверие сред голяма част от утвърдените и 
нови лица модели, дизайнери, модни представителства на световни марки в България 
и клиентите, с които работим. 
 
Чрез професионалия си опит и контакти, агенцията организира едни от най уникалните 
събития в българия, музикални награди и големи корпоративни събития. 
 
По всяко време може да предоставим за нашите нови лица или клиенти услугите на личен 
стилист и гримьор. 359 Model and Talent е новият верен и коректен партньор на бъдещите 
модели в България. 
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Виктория Груп е най-големият работодател. Годишно сезонните работници 
достигат до 5000 човека. Собствениците на компанията сем. Арабаджиеви са 
едни  от най-признатите хотелиери в България и са собствениците на  ВС “ 
Елените”, 5 звездния х-л “Пампорово”, х-л “Виктория Палас” , х-л “ Чайка” в 
к-с Слънчев бряг, к-с Елените с над 550 вили и бутиковия х-л Роял Касъл. 
 
Развитието на фирмата няма да спре до тук. За това свидетелства най-новата 
придобивка във веригата,  „Хотел Маринела София”. Емблематичен за град 
София с перфектното си обслужване, което ще бъде гарнирано с блясъка и 
лукса на „Виктория Груп”, за да се превърне в най-добрия хотел не само в 
страната но и на Балканите а защо не и по-далеч. 
 
"Хотел Маринела София" се намира на 20 минути с кола от летище София.  
Той предлага закрит басейн, 6 ресторанта, 2 бара, фитнес клуб и живописна 
гледка към града и планината. 
 
Най-модерния и престижен хотел в столицата на България, разполагащ с 
различни зали за събития, конференции, сватби и големи корпоративни 
ивенти. 



ОФИЦИАЛЕН МЕДИЕН ПАРТНЬОР НА СЪБИТИЕТО                                                                            www.codefashion.bg 

Code Fashion отразява само топ модните и VIP събития в България. 
Показва актуалните модни тенценции тук и по света, ще интервюира само 
интересни и актуални личности. 
 
Code Fashion е различната медия, която няма да прави компромиси в 
качеството на новини, отразяване на стойностни събития, брандове и 
личности. Медията ще показва ексклузивни кадри от топ модното събитие – 
Sofia Fashion Week през всичките му издания. 
 
Нашите репортери са модерни, провокиращи и добре 
изглеждащи винаги и ще бъдат на правилното място, с 
правилните хора. 
 
CodeFashion.bg е специализираният портал за българска и световна мода. 
Сайтът има информационно-развлекателен характер и в него се представя 
най-интересното и актуалното от света на българската и световна мода и 
модния бизнес. Ежедневно публикува модни новини и статии за лайфстайл 
и здравословен начин на живот. 
 
В  портала  ще  откриете  още  информация  за  предстоящи  модни  събития,  
видео  репортажи.  Ще  прочетете  за българските и световни звезди от 
областта на модата, киното и музиката. Ще разберете за топ модните 
заведения в България и по света и въобще всичко, което Ви прави модерни 
и актуални. 



          Благодарим за вниманието! 
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