ByeAlex lett az év legstílusosabb férfija
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Átadták az InStyle Style Award 2019 díjakat

Együtt buliztak a divatvilág meghatározó alakjai az InStyle Style Award 2019 díjátadón. A
magazin ötödik alkalommal, hat kategóriában díjazta hazánk legstílusosabb szereplőit, köztük
hírességeket, influencereket és divattervezőket. A zártkörű partin díjat nyert Mádai Vivien,
Balsai Móni, Döbrösi Laura, Pávó Réka, ByeAlex és a Nanushka divattervezője, Sándor
Szandra is.
Csütörtök este az Ötkertben jelentek meg a hazai divatvilág képviselői, akik az InStyle magazin
ikonikusnak számító Style Award díjátadó gáláján ünnepeltek. A nagyszabású rendezvényen
hat kategóriában hirdettek győztest, közel 30 ezer szavazat alapján.
Az idei kampányban két új kategóriában is voksolhatott a közönség. A magazin egyik kiemelten
fontos témája a fenntarthatóság és a környezetvédelem, ennek jegyében indult el a
Legmotiválóbb ökotudatos híresség kategória, amelyben a legtöbb szavazatot Döbrösi Laura
kapta. A zöld ügyek mellett olyan erős nőkre is leadhatták voksukat az olvasók, akik
karrierjükkel, tapasztalataikkal igazi példaképnek számítanak. A Leginspirálóbb power woman
kategória első helyezettjének járó díjat Pávó Réka vehette át, aki betegségének és
gyógyulásának történetével ad erőt másoknak.
A hazai fashion élet ikonjai között a Legkedveltebb divattervező kategóriában hirdettek
győztest, aki a tavalyi év után ismét Sándor Szandra, a Nanushka divattervezője lett. A divat női
képviselői mellett a Legstílusosabb férfi díja is gazdára talált, ByeAlex lett az elmúlt év
legjobban öltözött férfi híressége a közönség szavazatai alapján.
A legkedveltebb InStyle sztár és a Legkreatívabb online véleményvezér kategóriákban hazánk
leginspirálóbb és legmeghatározóbb női hírességeire és influencereire lehetett szavazni. Az
előbbit a Jászai Mari-díjas színésznő, Balsai Móni, utóbbit pedig a népszerű műsorvezető,
Mádai Vivien nyerte.
Az est házigazdája Nagy Réka és Gömöri András Máté volt, a jelölteken kívül pedig a gálán
bulizott még többek között Cinthya Dictator, Dobó Ági, Farkas Franciska, Kárpáti Rebeka, Nyári
Dia, Szegedi Kata, Lábas Viki, Vasvári Vivien, Benedek Tibor és Závodi Marcel is.
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