
134

party

fashion street magazine

fotó photography Dömök Noel Szilveszter, Gregus Máté, Katona Tamás

Fashion street X. - Formula 1 
merceDes-benz vip party
A Fashion Street, a Mercedes-Benz és a Tommy Hilfiger 

jubileumi VIP-partija
„celebrAte good times, come on! it’s A celebrAtion!” A világhírű kool & the gAng slágerénél semmi sem írjA le jobbAn A tizedik születésnApját ünneplő fAshion street közös 
rendezvényét A mercedes-benzzel és A tommy hilfigerrel. A grAndiózus estén hAzAi és nemzetközi hírességek, közismert médiAszemélyiségek, A fAshion street munkAtársAi 

és jó bArátAi ünnepelték Az elmúlt évtizedet jótékonysággAl, világsztárokkAl, rengeteg pezsgővel és természetesen egy hAtAlmAs születésnApi tortávAl kAröltve! 

„Celebrate good times, Come on! it’s a Celebration!” tHe world-known antHem of partying by kool & tHe gang desCribes tHis amazing event tHe best, wHere fasHion street, 
merCedes-benz and tommy Hilfiger Celebrated tHe street s 10tH anniversary. Hungarian and international Celebrities, worldwide known superstars and fasHion street s team 
along witH a lot of friends Celebrated on tHis grandiose and magiCal nigHt. CHarity donations, preCious prizes, breatHtaking Cars and astonisHing fasHion sHows elevated tHe 

mood – and no question tHe party was aCCompanied witH Heaps of CHampagne and an immense birtHday Cake!
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Fashion street X. - Formula 1 
merceDes-benz vip party   A Mercedes-Benz Silver Arrow Concept 

tanulmányautóban gyönyörködhettek a jubi-
leumi ünnepség vendégei. Az autó a 2011-es 
Los Angeles-i Autószalonra készült és a mai 
napig futurisztikusan lenyűgöző. A tervezőket 
többek között a Star Trek, a Tron: Örökség és  
a Star Wars látványvilága is inspirálta az autó el-
készítésekor.

  The Mercedes-Benz Silver Arrow marvelled 
the audience during the event. The concept car 
was built for the 2011 Los Angeles Auto Show 
Design Challenge and is still futuristic and 
astonishing to this day. When creating the car, 
the design theme was influenced by some sci-fi 
movies as well, such as Star Trek, Tron: Legacy 
and Star Wars: Episode II – Attack of the Clones.

A Mercedes-Benz tanulmány-
autója kigördült Fashion Streetre
The Mercedes-Benz Silver Arrow 
Hits Fashion Street 

A Fashion Street kezd csordultig megtelni –  
a pezsgőspoharak úgyszintén! 

DJ Mahogany, The Selectress 
& Bruce Marshall gondoskodtak 

a legjobb dallamokról 
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Az AMG GT Roadster 
készen áll a bevetésre!
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A Mercedes-Benz, a Tommy Hilfiger 
és a Fashion Street közös fotófala 

a szelfizők kedvence volt

Egy sikeres befektetés: 
Ilias Manoukas, Head of 

Investment és Csipak Péter,  
a Fashion Street alapítója

A BTB Bank csapata 
is felhőtlenül szórakozott 

Örök barátság a munkában is: 
Csipak Péter alapító és 
Kertész Dániel ügyvezető igazgató

Szép mosoly egy 
szépségkirálynőtől: 

Kocsis Korinna és párja

Egy letört bőröndkerékkel 
indult barátság: Tillinger Zsófi,  

a magazin főszerkesztője 
és Ifj. Csipak Péter

Aki nélkül nem jöhetett  
volna létre az este:  

Göbl Johanna marketing  
koordinátor és férje,  

Podlovics Tamás

Berendi András és 
felesége, Ferenchalmi Éva 

a Roland Divatház képviseletében 

Kertész Dániel, a Fashion Street  
ügyvezető igazgatója feleségével, 
Boross Hédivel 
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Az est szervezői is kiélvezhették  
munkájuk gyümölcsét 
Hesz Tamás, Kozári Edina,  
Csipak Péter, Berendi Szonja, Berendi András

Csipak Péter Édesanyjával 
és családjával

Apa és fia: 
Csipak Péter és 
Ifj. Csipak Péter 
a Fashion Street 

jubileumi díszkönyvével

Egy bajnoki mosoly: Temesvári Andrea 
Grand Slam győztes teniszező is jól 
mulatott családjával 

Csillag Zsuzsi, a Fashion 
Streeten évekig állomásozó 
Süel kötöttruha-márka  
alapítója partnerével

Szekeres Pál és lánya,  
Wolf Eszter

Horváth Gábor az Emirates 
magyarországi igazgatója
és partnere

Ernyey Béla színművész  
és felesége, dr. Balaton Dóra is  
stílusosan pózolt a fotófal előtt 
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Stylist, műsorvezető és ízig-vérig 
díva: Lakatos Márk felelt az est  
extravagáns divatbemutatójáért

Magazinunk modelljeinek 
nem esett nehezére gyönyörűen 

mutatni egy-egy képen 

Christiane  
és Ekkehard Philipp

Berendi András, Ferenchalmi Éva, 
László Nikolett, Sütő Ágnes  

és Sütő Zoltán

fashion street magazine

Egy közelgő baba sem állhat 
egy ilyen esemény útjába: 
Kulcsár Edina szépségkirálynő 
várandósan is elbűvölő

A kezdetektől a magazin fényét emelik:  
Viktor Taranenko menedzser és Oleg Borisuk 
fotós, köztük Bráz Noémi divattervező

Újlaki Janka, id.Csipak Péter,  
Csipakné Pásztor Júlia, ifj. Csipak Péter

Sütő Ágnes, Csávás Csilla,  
Ráthonyi Andrea, Balogh Tiffani
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Jótékonysági tombolánkon  
a Nemzetközi Gyermekmentő  
Szolgálat lett gazdagabb több,  
mint három millió forinttal

Az éjszaka csúcspontja:  
Lewis Hamilton Forma-1-es  
világbajnok és Palvin Barbara  
topmodell áthajtanak  
a Fashion Street arany X-e alatt

Szujó Zoltán és Harsányi Levente 
kellően feltüzelték a közönséget 
a nagy show előtt

Látványelemekből sem a divatbemutatón, 
sem a táncműsorban nem volt hiány



„Tele vagyok energiával és 
imádom Budapestet a hangulata 
és az építészete miatt.”

„Im full of energy and I adore 
Budapest because of its great 

vibes and architecture.”

party

A tortaszelés ünnepi 
és nagyon vidám pillanata

A tíz éves jubileumot ünneplő tortához jól 
állnak a Fashion Street formaruhái

A szupercsapat: Berendi András, 
Lewis Hamilton, Jörg Schmidt, a Mercedes-Benz  
Hungária Kft. ügyvezető igazgatója,
Palvin Barbara és Csipak Péter 

A tombola győztesei dedikált
ruhákat, magazint és az utca exkluzív 
jubileumi könyvét is átvehették 

Barbi és Lewis is örömmel 
szelfizett a győztesekkel

fashion street magazine140

Lewis Hamilton

  A hangulat az egekbe hágott, mikor Palvin 
Barbara és Lewis Hamilton áthajtottak a Fashion 
Street arany X-e alatt. A két világsztár köztu-
dottan nagyon jó barátságban van, hírnevükkel 
pedig ezen az estén a jó ügyet is támogatták, 
mikor kiosztották a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat számára összeget felajánlók közt  
a tombolanyereményeket.

  The party reached the highest excitement 
when Barbara Palvin and Lewis Hamilton drove 
under the great golden X of Fashion Street. The 
celebrities are known to be great friends and on 
this night they helped the greater cause with 
their fame: they gave the precious prizes to five 
of the donors to the International Children Saving 
Service.
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Csíííz! Lukács Gabriella 
a Wonderland Show Company 

képviseletében, Csipak Péterrel

Csipak Péter és párja, 
Lovas Anna modell

Egy név, három generáció:  
Idősebb Csipak Péter,  
Csipak Péter és Ifj. Csipak Péter

A nagy tortavágás
után kezdődhetett 
az éjszakai partibevetés

A Fashion Street csapata igazán tudja, hogy kell ünnepelni.  
Köszönjük, Mercedes-Benz és Tommi Hilfiger – és még több  

ilyen varázslatos születésnapot, Fashion Street! 


