	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Ni nye topnavne til Copenhagen Fashion Summit 2016
Copenhagen Fashion Summit kan i dag offentliggøre endnu en række af store
navne fra både mode- og medieverdenen samt international politik.
Herudover løftes sløret for den kommende vært.
I sidste uge kunne Danish Fashion Institute fortælle, at H.K.H. Kronprinsesse Mary, New
York Times’ moderedaktør Vanessa Friedman og G-Stars global brand director Shubhankar
Ray vil være blandt talerne på den kommende udgave af verdens største topmøde om
bæredygtighed i modebranchen, Copenhagen Fashion Summit.
I dag kan tilføjes ni nye navne til topmødet, der finder sted i DR Koncerthuset den 12. maj.
To store modejournalister på podiet
Det drejer sig blandt andre om Copenhagen Fashion Summits kommende vært, den
amerikanske modeinsider Derek Blasberg, der kommer til at føre gæsterne igennem dagen.
Derek Blasberg, der blandt andet er kendt som modejournalist og bestsellerforfatter, har
igennem sin karriere bidraget til medier som Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, New
York Times med flere.
Herudover er netop bekræftet en modebranche-sværvægter uden lige. Det drejer sig om
den legendariske modejournalist Suzy Menkes, der efter 25 år på det tidligere International
Herald Tribune, for nylig er rykket videre til Vogue som international editor.
Danish Fashion Institutes adm. direktør Eva Kruse er begejstret for de nye deltagere:
”At vi i dag kan føje så store modenavne som Derek Blasberg og Suzy Menkes til
programmet, er en stor blåstempling af Copenhagen Fashion Summit i de internationale
modekredse. Det understreger igen, hvor vigtig en modebegivenhed, topmødet er.”
H&M og EU-industrikommissær også på programmet
Foruden Suzy Menkes og Derek Blasberg, kan Danish Fashion Institute stolt offentliggøre
H&M’s nyudpegede head of sustainability Anna Gedda samt EU's industrikommissær
Elzbieta Bienkowska som keynote talere til Copenhagen Fashion Summit.
Herudover er følgende talere og panelister føjet til programmet, der løbende opdateres.
- Francois Girbaud, designer og denimekspert
- Jason Kibbey, CEO, Sustainable Apparel Coalition
- Marco Lucietti, global marketing director, ISKO™
- Monita Rajpal, freelance journalist og tidligere CNN-vært
- Bandana Tewari, fashion features director, Vogue India
Se hele det foreløbige taler lineup på www.copenhagenfashionsummit.com.

Kontaktinformation
For presseakkreditering:
Mail til press@copenhagenfashionsummit.com
Husk at vedlægge en kopi af kolofon eller bevis på ansættelse.
For forespørgsler ang. interviews:
Presse- og kommunikationschef Cecilie Thorsmark
+45 26252001
cecilie@danishfashioninstitute.dk
For yderligere information og generelle spørgsmål:
www.copenhagenfashionsummit.com
info@copenhagenfashionsummit.com
Brancheprofessionelle kan resten af februar måned købe billetter med 50% rabat.

