Alena Hofmanová

Alena Hofmanová
kosmetička a vizážistka

Vzdělání a kvalifikace:
-

SZŠ v oboru zdravotní laborant, postgraduální studium v oboru mikrobiologie, 14 let praxe,
publikace článků z oboru.

2003

- kosmetická poradkyně firmy MaryKay a poté a školitelka
- certifikát v oblasti vizážistiky a barvové typologie.

2004

- vizážistka spolupráce s vydavatelstvím Europress (nyní Bauermedia) a později výhradní
zastoupení pro jeho časopisy jako vizážista a stylista.

-

Spolupráce s předními fotografy a vydavatelstvími či agenturami, také televizními štáby.

Seznam produkcí:
2003 – 2004 MISS ČR- make up
2004 semifinále + finále MISS AEROBIC – make up
TPMC s.r.o. Plzeň – make up TV vysílání Vaření s Ivanem Vodochodským
D°Eclair modelingová společnost – proměny žen ve spolupráci s obchodní domem Debenhams
D°Eclair – SMALL BUSINESS ACADEMY – scénář + moderování a styling akce, poradenství v oblasti
image pro společnost Microsoft
THAMESDOWN CZ a.s. – make up + styling pro reklamní materiály Hanácká kyselka
FRMOL s.r.o.– make up + styling TV pořadu Vodopád Tomáše Hanáka na Primě
LCP – fotobanka, make up + styling focení na téma Diety
WEB stránky sportovce Dušana Kožíška – make up
INTERSPAR – od r.2004-2007 reklamní materiály, katalogy s fotografem Janem Hrdým, make up +
styling
Kancelářské židle – make up + styling modelů pro obtisky na obalový materiál
ZENTIVA – make up + styling modelů pro foto na obalový materiál a prezentaci léku

EATON Pardubice – reklamní materiály hokejistů – Dominik Hašek – make up
VYCH a spol. – reklamní materiály advokátní společnosti
FLEISHMAN – HILLAR – tiskové konference pro Holcim (make up a účes) a WELLA (make up na téma
retro a rock)
FAST ROAD – produkce, styling a make up publikace Soul Vision – Jan Révai
BOREMI INVEST a.s. – časopis PULS – produkce, styling a make up termoprádla
ANTECO – reklamní materiály firem (PRE, Hotel Don Giovani, bursovní makléři)
METRO ČR – časopis Men/Women Only – make up pro titul a rozhovor s Vojtou Dykem a Kristýnou
Leichovou
PRIMA – soutěž Hádej kdo jsem – make up ( 6 dílů)
CZECH PRODUCTION – make up a účes hostesek pro konferenci v senátu ČR
ERNST-YOUNG – make up zaměstnanců a vedení firmy pro focení na vnitřní materiály
NAVY CENTRUM – make up modelů pro focení ilustračních fotografií na reklamu a katalog oblečení a
doplňků
BURDA PRAHA s.r.o. – časopis Katka – make up + styling módních stránek
– časopis ZDRAVÍ SVĚT ŽENY – make up + styling titulů a foto k rozhovorům (např.: T. Kostková, J.
Voldánová, H. Kynychová, L. Vondráčková atd.)
OLGA ŠÍPKOVÁ – make up TV natáčení vlastního pořadu
GLANC – osobní příběh Mirky Chodurové v čele Domova důchodců- make up
BAUERMEDIA v.o.s. – make up + styling ilustračních fotografií a příběhů na motivy čtenářů do
časopisů Rytmus života, Tina, Claudia, Napsáno životem) od r.2004 do 2009
– make up + styling do časopisu FEMINA
– make up pro focení do časopisu BYDLENÍ
– make up pro focení titulů a ilustračních fotografií do časopisu
– make up + styling pro focení titulu a rozhovorů do časopisu HAPPY DAY
– make up pro focení ilustračních fotografií k rozhovorům muzikantů do časopisu BRAVO
– make up pro focení ilustračních fotografií k rozhovorům do časopisu BRAVO GIRL
– make up a styling pro focení ilustračních fotografií do časopisu TÝDENÍK TELEVIZE
DÍVKA (módní stránky, beauty, kosmetika, tématické články, fotoromány..)
BAUERMEDIA v.o.s. – make up pro tvorbu ilustračních fotografií k článkům do časopisu ŠŤASTNÝ JIM
(Belohorcová, Kodetová, Gondíková a manželé Sobotkovi)
ŽENA A ŽIVOT (chuťovka, rozhovory na různá témata, rohovory s osobnostmi – Kocábová, Kučerová,
proměny s kadeřníkem L. Šulou)
Stálá spolupráce s Věrou Martinovou – make up na obaly nového CD a společné kampaně
WELLA – make up tiskové konference trendů barvení s kadeřníkem Breuerem
RAF – fotostudio, fotografie interních firemních materiálů – Gen.řed. ČSA, Cargo apod.2009 –
rekvalifikační kurz vedený dermatoložkou MUDr. Adámkovou a firmou Revital v oboru kosmetika,
zakončen v březnu 2010 zkouškou.
2010 – studio s kadeřnictvím, pedikúrou, manikúrou, kosmetikou, vizážistikou, lymfodrenážemi a
masážemi.
- spolupráce s firmou Dermic na poli kosmetických služeb v oblasti péče o tělo (kavitace,
fotodepilace, fotoomlazení, radiofrekvence, bělení zubů).
- líčení pro časopis žena a život, reklamní agentury, společnosti (vytvoření kalendáře firmě Ferona,
Dekonta, Hokejový tým Šumperk apod), spolupráce pro Studio9 (fotografie nastávající maminky)
2011 – kosmetický salon v rámci estetické kliniky AURUM AESTHETIC CLINIC – spolupráce v oblasti

kosmetiky a líčení.
- kosmetické kurzy
- Frmol s.r.o. – natáčení o památkách Unesco ČR, moderátor Miroslav Táborský – make up, kostýmy,
klapka
- Cooptv – harmonie TV – make up moderátora a hostů, vysílání Milana Drobného
Sapeli – make up reklamní kampaně

