
Fashion Identity – uspešna zgodba povezave mode s turizmom in naravo 
 
Včeraj smo bili priča prav posebni modni reviji v neokrnjeni naravi ob reki Kolpi. Na modni reviji v 
luksuznem turističnem resortu BIG BERRY so se predstavili slovenski modni oblikovalci združeni pod 
skupno blagovno znamko ZOOFA. Obiskovalci so si lahko še pred modno revijo ogledali razstavo 
modnih oblačil in inspiracij, ki se je razprostirala med stoletja starimi hrasti z melodijo reke v ozadju. 
Po naravno zeleni modni brvi so se dekleta sprehodila v 9 kreacijah 9 modnih oblikovalcev, na 
zaključni dražbi pa je bilo zbranih tudi 444 € za dobrodelne namene Rdečega križa Metlika.  
 
BIG BERRY Fashion Identity 
 
Na pravljični lokaciji kjer se reka Lahinja in Kolpa združita v eno, ob najdaljši plaži v Sloveniji, se 
nahaja BIG BERRY. Resort, drugačen od ostalih. Prostor, ki ponuja neokrnjeno naravo, številne 
aktivnosti, ter vse udobje in luksuz, ki ga potrebujete. Ideja, ki je združena v slogan – Razkošje 
svobode, ponuja nekaj za vsakogar – za turiste, posameznike, je pa predvsem odlična lokacija za 
poslovne oddihe in posebne dogodke, saj na 25.000 m2 ponuja nemalo možnosti.  
 
Na včerajšnjem dogodku smo bili tako priča prav posebni razstavi v steklu, kjer so modni oblikovalci 
predstavili svoj navdih, uporabljene tkanine, svoj modni svet v malem. Razstava je bila razkropljena 
po celotnem resortu, v vseh najbolj skritih in najlepših kotičkih. Pod stoletja starimi drevesi, ob reki, 
na travniku…  
 
BIG BERRY se trudi povleči obiskovalce iz uhojenih turističnih poti v samo srce regije – direktno do 
domačinov in jim tako daje pristno izkušnjo in to so vključili tudi v sam modni dogodek. So pa lokalni 
ponudniki že od vsega začetka vključeni v zgodbo, kar gostom resorta omogoča, da vedno dobijo 
pristne, naravne in sveže izdelke lokalnega izvora in spoznajo lokalno prebivalstvo. Na modnem 
dogodku so goste tako razvajali Zlati Ghee z okusnimi pokušinami te zdrave specialitete narejene po 
starem receptu, Kmetija Kuzma z domačo rakijo z zelišči, Semiška penina – najstarejši proizvajalec 
penin v Beli krajini in Kmetija Pavlovič z njihovim edinstvenim malinovim vinom. 
 
Glavni dogodek se je nato odvil ob sončnem zahodu na čudoviti terasi, ko so se mlada dekleta ob 
spremljavi DJ Vertigo Entertenment sprehodila po zeleni, travnati brvi in predstavila čudovite kreacije 
slovenskih modnih oblikovalcev združenih pod svežo modno znamko ZOOFA. Njihove kreacije so bile 
skrbno izbrane in so se super vključile v naravno okolje, odražale so mladostno energijo, kreativnost 
in najnovejše trende. Z dobrodelno dražba oblačil pa je bilo zbranih tudi 444 €, ki bodo podarjena 
Rdečemu križu Metlika za nakup šolskih potrebščin za otroke, ki to potrebujejo.  
 
Ker pa ZOOFA tudi močno gradi na povezavi njihovih kreatorjev s končnimi kupci, so imeli obiskovalci 
po reviji možnost tudi poklepetati z modnimi oblikovalci in se z njimi zabavati pozno v noč. Boštjan 
Hostej, CEO podjetja, je ob tem poudaril: »Taka sodelovanja so zelo pomembna za uspešno rast vseh 
podjetij. Skupaj lahko naredimo večje in bolj posebne dogodke, ter tako pritegnemo pozornost tako 
na nas, kot na vse naše partnerje.« 
 
Ni pa to prvi umetniški projekt. Eden izmed bolj prepoznavnih, ki je tudi tokrat požel nemalo 
zanimanja je BIG BERRY Art Colony skozi katerega je v dveh letih 16 umetnikov Hrvaške, Španije, 
Srbije in seveda Slovenije ustvarilo za kar 363 m2 muralov in tako dodalo novo, dodatno vrednost 
hišicam. Najbolj opazen tokrat je bil mural Meta Wraber namenjen prav modi. 
 
ZOOFA 
 
Trgovina Zoofa je zaživela jeseni leta 2013, z namenom združiti slovenske modne oblikovalce na 
enem mestu in je danes ena najbolj priljubljenih trgovin z oblikovalskimi oblačili in modnimi dodatki v  



Ljubljani. Je okolju in človeku prijazna, saj ne temelji na množični proizvodnji. Vsa oblačila in modni 
dodatki so izdelani kot unikati ali maloserijsko v lokalnih delavnicah z domačin strokovnim znanjem, 
oblikovalsko vizijo in ljubeznijo do ustvarjanja, upoštevajoč načela trajnostnega in ekološkega 
oblikovanja.  
 
Na dogodku so se s svojimi kreacijami tako predstavili: David Bacali, Janja Videc, Julia Kaja Hrovat, NI 
- nikoli isto, Patricia Pie, Princip, Renata Bedene, Simona Kogovšek in Tina Pavlin. 
 
BIG BERRY  
 
BIG BERRY je hčerinska znamka slovenske družbe Hosekra d.o.o., ki je izkoristila skoraj 30 let izkušenj 
in sodelovanje z najboljšim oblikovalskim studijem in arhitekti za razvoj serije sodobnih, udobnih in 
luksuznih mobilnih hišk. Najbolj kreativni oblikovalci pa so načrtovali vse podrobnosti. V letu 2018 se 
je svetovni javnosti pokazala tudi kot glavni partner pri zasnovi in izvedbi Slovenske hiše na 
Olimpijskih igrah v Južni Koreji. 
 
Kljub temu, da se je vse začelo in se vrti okrog Bele krajine, pa BIG BERRY ni omejen zgolj na to 
območje. Bela krajina je in bo ostala najpomembnejši povezovalni člen, inkubator idej in osnovni BIG 
BERRY, vendar se le ta širi naprej. Do sedaj so svoja vrata že odprle delne franšize na obalah 
Romunije, Salzburga in Celovca. Celotno pa so se projektu v letu 2018 pridružili v Wies Avstriji. Kot 
največja novost sezone 2019 pa bo otvoritev tudi prve franšize na Hrvaškem, na otoku Osjak.  


