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Látványos bikini show-val vette kezdetét a 2016-os Miss Balaton by Cosmopolitan
szépségverseny. Horváth Éva versenykoordinátor mellett Epres Panni, Iszak Eszti és Dukai
Regina tanácsadóként segíti majd a felkészülést. Életre szóló élmények és értékes
nyeremények is várják a győzteseket: egy autó és fantasztikus utazások mellett, a magyar
olimpiai csapat is választ egy különdíjas lányt, aki a csapat hivatalos vendégeként utazhat ki az
olimpiára. A 18 és 28 év közötti lányok május 15-ig adhatják be jelentkezésüket a www.missba
laton.hu
oldalon.

Nyarat idéztek a Symbol Budapestbe a tavalyi és tavalyelőtti döntősök, amikor bikiniben
vonultak végig a kifutón a szépségverseny elindításakor. Horváth Éva az elmúlt két év
tapasztalatait összegezve pedig már most is szolgált néhány jó tanáccsal a jelentkezőknek.

„Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a fotók mennyire fontosak az első körben, hiszen azok
alapján jut tovább az első 100 versenyző. Azt javaslom a lányoknak, hogy menjenek ki a
szabadba, szuper idő van, vegyék fel a kedvenc fürdőruhájukat, és készítsenek egy-két jó képet
magukról a jelentkezéshez” – kezdte Éva. „A másik tanácsom, hogy az alakformálást már most
érdemes elkezdeni, így már az első castingra bombaformában érkezhetnek a versenyzők. Mivel
a Balaton partján leszünk, bikinis vonulásra biztosan kell számítani a castingokon és a döntőn
is.”

Epres Panni, Iszak Eszti és Dukai Regina tanácsadóként ott lesznek a castingokon és a
táborokban, ahol a versenyzők elsajátíthatják a modellszakma alapjait, de emellett abban is
segítenek, hogyan kommunikáljanak vagy éppen hogyan építsék fel social media jelenlétüket a
lányok. A tanácsadók mellett korábbi szépségkirálynők is részt vesznek a felkészítésében.
Magony Szilvinek, Marton Adriennek, Dobó Áginak, Polgár Krisztinek és Lipcsei Bettának
casting trénerként az lesz a feladata, hogy a versenyzők mindig a legjobb formájukat hozzák a
zsűri előtt.

A Miss Balaton by Cosmopolitan díj nyertese a megtisztelő cím mellett egy csajos Toyota
Aygóval lesz gazdagabb. Az első udvarhölgy egy 500 000 Ft értékű Vista Utazási Irodák által
felajánlott utalványt nyer, míg a harmadik helyezett egy hétvégét tölthet el Kastély Hotel Sasvár
Resortban. A közönségdíjas nyereménye 100 000 Ft-os utazási utalvány lesz. Ezzel azonban
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nem ér véget a nyeremények sora, ugyanis a magyar olimpiai csapat is kiválasztja majd
kedvencét a döntősök közül, aki 6 napra kiutazhat Rio de Janeiróba, a csapat hivatalos
vendégeként. A versenyre május 15-ig jelentkezhetnek a 18 és 28 év közötti lányok a www.mi
ssbalaton.hu
oldalon.
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