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Mēs esam skaistuma sfēras darbinieki – frizieri. 
Mūsu uzdevums radīt skaistumu un sekot modei. 

Modei nav likumu, noteikumu un ierobežojumu, tai nav 
kritēriju vērtējumā «labi» vai «slikti», tādēļ, ka mode  – 

tās vienmēr ir pārvērtības, tiekšanās uz skaistumu, 
vēlme radīt skaistumu, mainot realitāti.  

Taču realitāte bieži dāvā ne tikai prieku un 
laimi, bet arī sāpes un ciešanas...
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MĒRĶIS

Mūsu uzdevums apvienot labākos frizieru profesijas 
pārstāvjus, pievērst sabiedrības uzmanību smagi slimu 

bērnu un viņu ģimeņu vajadzībām, kuri nespēj vienatnē 
cīnīties pret bērna slimību un iegūt nepieciešamo 

naudas summu viņu ārstēšanai. Ziedotā nauda tiks 
novirzīta kompānijai, kas pārstāv slimu bērnu 

intereses, šo kompāniju izvēlēsies pasākuma 
HAIR FUSION SHOW organizatori un 

pAlīdzībAS FONdS.
NB!100% naudas no biļešu pārdošanas,  

kā arī pasākuma laikā savāktie 
ziedojumi (laikā pirms pārtraukuma 

un pēc programmas) pilnībā bez 
atlikuma tiks pārskaitīti fondam!

http://www.bsf.lv
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CIeNītāS dāmAS, gOdātIe kUNgI, kOlēģI! 
Mēs aicinām Jūs piedalīties labdarības projektā HAIR FUSION SHOW 2014, kas 

notiks Latvijas galvaspilsētā, Rīgā, 2014. gada 6. septembrī. Mēs piedāvājam Jums 
izveidot savu alternatīvās modes oriģinālu kolekciju un rādīt to mūsu projekta 

ietvaros, kas notiks skaistajā Rīgas kongresu nama zālē, kurā ir iespējams 
uzņemt vairāk nekā 1000 skatītāju. Tādējādi jūs dodat iegūldījumu 

labdarībai un palīdzat trūcīgajiem bērniem un viņu ģimenēm. 

Jūs varat sazināties ar organizatoriem:

geORgIJS  edemSkIS (RU/LV) +371 29590569 
georgedem@gmail.com

VlAdImIRS  mAkAReNkO  (RU) +371 294977079 
vladimmakarenko@gmail.com

kAROlINA  SAVčUkA  (RU/ENG/LV) +371 26986497 
karolina.s@inbox.lv

P.S. Sākot ar 26.06.2014 mēs atveram pasākuma 
oficiālo mājas lapu - www.hfs2014.lv 
kur jūs varat uzzināt vairāk informācijas un 
izlasīt pasākuma nosacījumus.

http://www.bsf.lv


2014

ORGANIZĀTORI
LATVIJĀ

ORgANIzātORS  Rīgā – 

georgijs edemskis – SIA dzINtRekS 
valdes priekšsēdētājs, starptautiskās klases meistars, 

komandas biedrs Latvijā, starptautiskās frizieru organizācijas 
OmC biedrs, starptautiskās klases tiesnesis OmC 

organizācijā, starptautisko konkursu uzvarētājs, 
kompānijas WellA vēstnieks Latvijā un 

Vladimirs makarenko –  
SIA dzINtRekS līdzīpašnieks, 

starptautiskās klases meistars, komandas 
biedrs Latvijā, starptautisko izstāžu un 

semināru dalībnieks, kompānijas 
WellA vēstnieks Latvijā.

http://www.bsf.lv
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ORGANIZĀTORI
LATVIJĀ
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Mūsu komanda divas reizes veiksmīgi piedalījās 
projektā HAIR FUSION SHOW Igaunijā 2011.g. 

un 2013. g., šī pasākuma liecinieki bija arī mūsu kolēģi 
no Latvijas, kā arī no citām valstīm.

 Pēc sarunas ar projekta dibinātājiem 
Igaunijā, mēs saņēmām piekrišanu tā 
organizēšanai Latvijā ar mērķi savākt 

naudas līdzekļus un palīdzēt nelaimē 
nonākušajiem bērniem.

http://www.bsf.lv
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SIA dzINtRekS par savas darbības 19 gadiem 
ir ieguvis lielu pieredzi šāda mēroga pasākuma 

organizēšanā un aicina Jūs piedalīties 
projektā.

HAIR FUSION SHOW– ir skaidra 
un pārdomāta koncepcija, ar 

labu vēsturi, ar kuru Jūs varat 
iepazīties tālāk.

http://www.bsf.lv


VĒSTURE

2011 gadā mūsu komanda, kas sastāvēja no Starptautiskās klases meistariem  
Top stilistiem – Igora Zaharova un Denisa Kovalenko, kā arī profesionālā 

frizieru zīmola MAKE YOUR I.D. izpilddirektores Alīnas Privalovas, 
Tallinā (Igaunijā) organizēja pirmo starptautisko  HAIR FUSION 

SHOW 2011.g. Visi iegūtie līdzekļi no biļešu pārdošanas – kopsumā 
8000 eURO, tika nodoti  tartu Universitātes klīnikas bēRNU 

FONdAm kā palīdzība bērniem, kuri slimo ar diabētu.  
Par doto summu fonds iegādājās insulīna preparātus.

Otrs labdarības HAIR FUSION SHOW 2013 g.  
18. maijā arī tika organizēts  Tallinas Krievu teātrī un 

pasākuma mērķis šoreiz bija – palīdzēt ģimenēm 
ar priekšlaicīgi dzimušiem bērniņiem, kuriem ir 

smagi attīstības traucējumi.  
Summa 11 000  eURO tika pārskaitīta 

tartu Universitātes klīnikas bēRNU 
FONdAm.



VĒSTURE

2011
13 pieteiktas komandas ar dalībniekiem

9  komandas no Igaunijas
4 starptautiskas komandas  

(Latvija, Krievija, Аzerbaidžāna)
Savākts: 8000 eiro

2013
15 pieteiktas komandas ar dalībniekiem

9  komandas no Igaunijas
6 starptautiskas komandas  

(Latvija, Lietuva, Somija, Krievija)
Savākts: 11000 eiro



FONDS

HAIR FUSION SHOW, kas norisinās Igaunijā, sadarbojas ar 
tartu Universitātes klīnikas bēRNU FONdU. 

tartu Universitātes klīnikas bēRNU FONdS vāc 
ziedojumus slimo bērnu ārstēšanas apstākļu uzlabošanai  

jau no 2001 gada, līdz ar to tas ir viens no vecākajiem 
labdarības fondiem Dienvidigaunijā.

Visi naudas līdzekļi iegūti pateicoties 
pasākumam HAIR FUSION SHOW un  

tika pārskaitīti bēRNU FONdā

WWW.LASTEFOND.EE
NB! Labdarības fonda izvēle pasākuma 

organizēšanai valstī tiek saskaņota ar  
HAIR FUSION SHOW organizatoru un  

MTÜ Fusion Show valdes locekļiem.



VIETA

Pasākuma norises vieta tiek saskaņota  
ar  HAIR FUSION SHOW

 

Igaunijā pasākums notika Tallinā    
“KRIEVU TEĀTRĪ”



ORGANIZĀTORI
IGAUNIJĀ

HFS Dibinātāji un organizatori Igaunijā
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PASĀKUMA 
SPONSORI 2011. gads
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KONCEPCIJA

Šova programma sastāv no avangarda frizūru kolekcijām, 
kuras veido labākie frizieri un viņu asistenti. 

Meistari ar savu kolekciju prezentē frizūru modes 
vīziju un demonstrē augstas klases profesionālo 

meistarību. 

Šova programmā piedalās kā minimums  
7 dalības komandas no valsts, kurā notiek 

šova programma, un kā minimums  
4 uzaicinātās ārvalstu komandas.

http://www.bsf.lv
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DALĪBNIEKI

8-10                     Frizieru komandas no pasākuma 
organizātora valsts

4-5 Starptautiskas Top – frizieru komandas 
uzaicinātas dalībai no ārvalstīm

2-3 Meistari Katrā komandā 

5-7 Modeļi

http://www.bsf.lv
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AUDITORIJA

Frizieri, modes industrijas pārstāvji, kā arī visi 
iedzīvotāji un mūsu valsts viesi, kuriem nav 

vienaldzīgs labdarības jautājums.

Plānotais skatītāju daudzums -  
700-900 cilvēku.

Ieejas biļetes cena  20–30 eUR

http://www.bsf.lv
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INFORMĀCIJA
SPONSORIEM

pasākuma HAIR FUSION SHOW sponsors iegūst: 
Vkompānijas logotipa izvietošana uz reklāmas plakātiem, brošūrām,  

dalībnieku anketām. 
VPasākuma dienā norises vietas hallē sponsors var izvietot savu 

produkciju. (Iepriekš vienojoties ar pasākuma organizatoru par 
produkcijas prezentācijas iespējām) 

VInformācija par pasākuma generālsponsoru tiek iekļauta preses 
relīzē. 

VPirms pasākuma un pasākuma pārtraukumā zālē un foajē 
uz ekrāniem tiks demonstrēti sponsoru kompāniju 

logotipi vai arī sponsoru reklāmas video. 
VPasākuma norises laikā pasākuma vadītāji nolasīs 

skatītājiem sponsora sniegto informāciju par 
kompāniju. 

VPasākumā piedalīsies  mediju pārstāvji 
–  preses, interneta, televīzijas un radio 

žurnālisti.

PALĪDZIET MUMS PALĪDZĒT!

http://www.bsf.lv
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