EUROCOM Investment, s. r. o.
V Gino Paradise Bešeňová určili nové trendy v obliekaní
BEŠEŇOVÁ (2. august 2015) - Aquapark ako módne mólo. Presne tak to vyzeralo prvú augustovú
sobotu v GINO Paradise Bešeňová. Návštevníci vymenili poobednú siestu pod slnečníkom za
nadupanú a trendovú módnu šou. Ak by si niekto myslel, že kúpalisko môže byť mólom a vešiakom
len pre bikiny, bermudy, kúpacie čiapky a plážové doplnky, tak je na omyle. Na treťom ročníku
celebritnej Fashion show v GINO Paradise Bešeňová sa predstavili známe tváre z televíznych
obrazoviek v štýlových modeloch od návrhárky Dobravy Míčky Škvaridlovej. Pohodlné a ľahko
kombinovateľné tzv. teplákové oblečenie značky Carpe DM sa túto jeseň ponesie v čierno-sivej
kombinácii. Ako sama návrhárka povedala, nová nadčasová až mierne apokalyptická kolekcia
prichádza na trh už v septembri. Bavlnené odevy predstavili osobnosti slovenského a českého
šoubiznisu – manekýni, moderátorky a modelky.
Ten, kto si v sobotu vychutnával leňošenie a opaľovanie v tráve, zábavu v termálnych bazénoch alebo adrenalín
na toboganoch v GINO Paradise Bešeňová, určite nevynechal ani úvodné tóny hitu „Kto vie“ od charizmatickej
speváčky Márie Čírovej. Práve ďalšie energické skladby ako „Búrka“ a „Be there“ boli čerešničkou na módnej
torte. „Mám pozitívny vzťah k Bešeňovej, k vode a k moru , ale ako pravá ryba vo vode sa cítim doma. Moje
deti si módu nevyberajú, ale napríklad moja dcéra, tá už má svoju hlavu, tá si do módy hovoriť nedá tá chce
nosiť iba lakovky,“ odpovedala na margo vzťahu k móde speváčka M. Čírová.
Na jednom móle sa stretli aj VIP modelky, moderátorky a mamičky – Dagmara Dianová alias Didiana, Miss
Českej republiky z roku 2009 Aneta Vignerová, víťazka českej Miss Earth pre rok 2013 Monika Leová, česká Miss
2013 Gabriela Kratochílová, bývalá šéfka súťaže krásy Lucia Hablovičová, moderátorka TV JOJ Erika Barkolová,
moderátorka TV Markíza Miriam Šmahel Kalisová, moderátorka RTVS Jana Košíková a moderátorka TA3 Lucia
Forman Habancová. „Pozvanie na prehliadku sme prijali ešte obaja s manželom. Práve on ma povzbudzoval
v tom, aby som dodržala som sľub a napriek všetkému prišla odprezentovať Dobravine modely. V Bešeňovej som
bola už pred dvoma rokmi, keď som bola tehotná a keď vznikla myšlienka fashion show
v charitatívnom kontexte – známe mamy, neznámym deťom,“ komentovala prehliadku Lucia Forman
Habancová.
„Opäť sme posunuli latku o čosi vyššie. Nálada bola výborná, modelky a manekýni si šou veľmi užívali a do
publika vniesli úžasnú náladu. Prialo nám aj počasie a naši návštevníci mali svoj pobyt spestrený o nové trendy
v obliekaní. O mamičky, ktoré na seba popri malých deťoch nemajú veľa času, ale predsa chcú dobre vyzerať aj
na dovolenke na Liptove, sa u nás postarali vizážisti zo spoločnosti Mary Kay. Verní fanúšikovia našich celebrít,
si opäť mohli do zbierky odniesť podpis napríklad aj od Tomiho Kotty alebo Martina Šmahela. Verím, že sa
v takejto výnimočnej zostave stretneme na aj budúci rok,“ dodala Lýdia Chovancová, marketingová riaditeľka
GINO Paradise Bešeňová.

_____________________________________________________________________________________________________
Eurocom Investment, s.r.o. je prevádzkovateľom GINO PARADISE Bešeňová od roku 2003. V roku 2006 pribudli v areáli nové
termálne bazény, v roku 2008 k termálnej časti pribudla relaxačná časť s čírou ohrievanou vodou. V roku 2012 prišla ďalšia
investícia, v areáli vyrástla zábavno-adrenalínová zóna. Vo vodnom raji sa v súčasnosti nachádza toboganová veža so 6
toboganmi, bazén s pravými morskými vlnami, rodinný bazén s vodnými atrakciami, 8 vonkajších bazénov s geotermálnou
vodou, 5 antikorových bazénov s čírou ohrievanou vodou, 8 vonkajších toboganov a šmýkačiek, 3 vnútorné bazény, 1
vnútorný tobogan, átrium s dvoma vírivkami. Vodný raj ponúka služby exkluzívneho Wellness & Spa a Relax centra. V areáli
sú k dispozícii 4 štvorhviezdičkové hotely, reštaurácie a bary, priestory pre kongresy a konferencie. Pripravujú sa ďalšie
projekty – nové kongresové centrum, nové vonkajšie bazény, bowlingový klub a delfinárium s delfinoterapiou. V auguste
2013 sa portfólio spoločnosti rozšírilo o sesterský vodný raj GINO PARADISE Tbilisi v Gruzínsku s rozlohou 22 ha.

