
Svet sa mení.

Anjeli sú veční.

PF 2016Pokojné Vianoce 
a šťastný nový rok

Vianočný večierok vo Viedni
Kam inam ako do Viedne – mesta zrodu 
značky Jenewein, by sme sa v roku osláv nášho 
25. výročia mohli vybrať na vianočný výlet? 
Dva dni v rakúskej metropole sú odmenou 
za celoročnú prácu i prostriedkom na stmelenie 
celého tímu pred vstupom do roku 2016.
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Portréty osobností ako darček
Rozumieme talentu, jedinečnosti i sile osobností. 
Aj preto sme sa odmenili spoluprácou s fotografom 
Alanom Hyžom. Podporili sme vydanie knihy 
portrétov sto 
významných 
predstaviteľov 
slovenskej kultúry 
a ich najmilších 
miest na Slovensku, 
ktorú venujeme nielen 
stovkám čitateľov, 
ale aj sebe i našim 
partnerom.

Venujeme čas mladým talentom
Vďaka vlastnej iniciatíve a spojeniu síl s Neziskovou  
organizáciou EPIC a organizáciou Úsmev ako dar Amrop dobrovoľníckymi aktivitami sprevádza a vedie 
nadaných študentov vrátane talentov z detských domovov pri vstupe do reálneho pracovného života.

www.jeneweingroup.com

Mame tu rok oslav.
Oslavujte s nami.

OD DECEMBRA DO JÚNA 2016
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Alan Hyža (1964) žije v Bratislave.  
Je autorom kníh Ríša zla na konci sna 
(2000), Koniec (2003), Misia (2010), 
Genius loci (2011), Bratislava včera 
a dnes (2014) a iných publikácií. Je 
viacnásobným laureátom cien Czech 
Press Photo, na Slovensku v roku 
2009 získal ocenenenie Fotograf roka. 
Fotografie publikované v knihe 100 
boli zhotovené analógovým procesom 
na formát negatívov 6x6 cm a 10x12,5 
cm v rokoch 2012 až 2015.

Alan Hyža (1964) lives in Bratislava.  
He is author of The Empire of Evil at 
the End of A Dream [Ríša zla na konci 
sna, 2000], The End [Koniec, 2003], 
The Mission [Misia, 2010], Genius 
loci (2011), Bratislava Yesterday and 
Today [Bratislava včera a dnes, 2014] 
and a number of other publications. 
Alan Hyža is multiple laureate of 
awards within the Czech Press 
Photo. In 2009 he was awarded the 
Photographer of the Year in Slovakia. 
The photographs published in this 
volume 100 were made with the use 
of analogous process in the negative 
format 6x6 cm and 10x12.5 cm 
between 2012 and 2015.
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