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Trzy dni designu w Lipsku 
 

Drodzy Designerzy, 

aby odnieść sukces w świecie designu potrzebny jest kontakt do potencjalnych klientów i partnerów 

biznesowych. Niezbędne są opinie od osób z branży, input od innych designerów, rezonans w mediach 

tradycyjnych i społecznościowych, a przede wszystkim konieczna jest platforma, w ramach której będziecie 

mogli zaprezentować swoje produkty i projekty. 

To wszystko gwarantuje Wam festiwal Designers' Open 2017. Przez trzy październikowe dni Lipsk stanie się 

miastem wzornictwa, pomoże Wam nawiązać kontakt z nowymi klientami, otworzy zamknięte dotąd drzwi            

i stworzy szanse poszerzenia obecnej sieci kontaktów. 

Lipski Festiwal Designu będzie w dniach 20 - 22 października świętem dla ponad 18 000 osób odwiedzających 

Designers' Open w Hali Kongresowej i liczne DO/Spots w całym mieście. 

 

Decydując się na udział w Designers' Open możecie wybrać stoisko w jednym z czterech sektorów 

DO/Research & Industry, DO/Interior & Furniture, DO/Fashion & Accessories lub DO/Graphic & Media. 

 

Wszystkich zaczynających swoją przygodę z designem zapraszamy do skorzystania z naszej specjalnej oferty 

dla newcomerów, absolwentów i start up'ów. 

Położona w samym centrum Lipska HALA KONGRESOWA przy Ogrodzie Zoologicznym oferuje przestrzeń 

14 sal, które staną się sceną dla Waszych produktów. To dobry moment, aby do 30 czerwca zgłosić swój 

udział w tegorocznej edycji Designers' Open. Odpowiednie formularze dostępne są na stronie 

www.designersopen.de/anmeldung. Ilość miejsc jest ograniczona, a wszystkie zgłoszenia będą oceniane  

i dopuszczane do udziału w festiwalu przez kuratorium targów. 

 
 
 
 



DO/Interior & Furniture  

Oczy kochają piękno. Dobry designer to wie – wiedzą to także goście festiwalu DO 2017. Nie dziwi więc fakt, 

że sektor DO/Interior & Furniture cieszy się największą popularnością całego festiwalu. Decydując się na 

stoisko w tym sektorze, spotkasz osoby, które cenią sobie oryginalny styl oraz gotowe są na zakup wybranych 

produktów. Odwiedzający DO/Interior & Furniture poszukują interesującej oferty designerskich stołów, sof, 

oświetlenia, regałów, mebli dziecięcych i dodatków oraz inspirujących pomysłów wnętrzarskich. 

DO/Fashion & Accessories  

Najpiękniejszym wybiegiem jest codzienność. W niej każdy może stać się ikoną własnego stylu. Do tej właśnie 

grupy osób należą goście festiwalu DO17. Cechuje ich daleki od mainstreamu indywidualizm, odwaga, 

bliskość z naturą i wyjątkowość już od pierwszego spojrzenia. Będąc projektantem mody stajesz się jakby ich 

bliskim przyjacielem - bo to właśnie Ty jesteś w stanie spełnić ich ekstrawaganckie pomysły szyjąc i tworząc 

modę na miarę ich potrzeb. Sektor DO/Fashion & Accessories jest największym ze wszystkich i prezentuje 

ofertę dla kobiet, mężczyzn i dzieci: koszule, chusty, spodnie, nakrycia głowy, buty, torby, okulary, biżuterię, 

paski i wszystkie inne produkty niezbędne w garderobie każdej ceniącej dobry styl osoby. Jednego możesz 

być pewny: Twoi klienci już nie mogą się doczekać, aby poznać Ciebie i Twoje produkty, wybrać ten najbliższy 

ich sercu i od razu go zakupić. 

DO/Research & Industry 

Twój indywidualizm jest niezaprzeczalny, ale bycie samotnym twórcą nie jest łatwe. W tym sektorze designu 

istotnym elementem jest współpraca projektantów ze światem nauki i przemysłu, wymiana informacji na temat 

nowych potrzeb, trendów czy możliwości zastosowania innowacyjnych materiałów     i tworzyw. Nie bez kozery 

więc sektor DO/Research & Industry jest sercem festiwalu Designers' Open. Tutaj swoje prace, pomysły  

i innowacje prezentują renomowani designerzy ramię w ramię z absolwentami różnych kierunków szkół 

wyższych i uniwersytetów. Głównym celem obecności w tym sektorze jest interdyscyplinarna wymiana, 

kontakty do nowych partnerów biznesowych, inwestorów i live-pitches oraz nowe impulsy w rozwoju Twojej 

kariery. Nie może Cię tu zabraknąć. 

 

DO/Graphic & Media 

Piękno to kwestia gustu - jego wizja w Twoim wydaniu nadaje mu oryginalnego charakteru i niepowtarzalną 

osobowość. Wystawiając się w ramach sektora DO/Graphic & Media masz okazję zaaranżować swoją 

przestrzeń według własnych indywidualnych wizualnych idei. Zajmujesz się tworzeniem ilustracji, kartek 

pocztowych, fotografii czy nadruków na gadżety? Więc pokaż je i zacznij sprzedawać gościom festiwalu DO17, 

poszukującym nowych oryginalnych produktów. Twoim domem jest raczej świat grafiki cyfrowej? Skorzystaj    

z naszej oferty, dzięki której idealnie zaprezentujesz swoje prace - od designu 2D po rzeczywistość wirtualną. 



 

Informacje: 

Termin przesyłania zgłoszeń   30.06.2017 

Ceny   

Standard  85,00 euro/m2 

Newcomer/ szkoły wyższe 65,00 euro/m2 

Newcomer - Catwalk* 250,00 euro 

Do podanych cen należy doliczyć: niemiecki podatek targowy AUMA w wysokości 0,60 euro/m2, zryczałtowaną opłatę̨ reklamową 95,00 

euro (zawiera koszt wpisu do katalogu wystawców) oraz niemiecki podatek VAT. 

*Szczegóły oraz kompletne formularze zgłoszeniowe dostępne są na www.designersopen.de/anmeldung     

Godziny otwarcia 

piątek   20.10. 

  godz. 12:00 - 18:00 

  godz. 9:00 - 23:00 wernisaż (wstęp za 

zaproszeniem) 

sobota   21.10.  

  godz. 10:00 - 19:00 

niedziela  22.10. 

  godz. 10:00 - 18:00 

 

Program festiwalu 

What you see is what you get: interesujące tematy poruszane w ramach programu targów to dla osób 

prywatnych i przedstawicieli branży kolejny powód, aby przyjechać na festiwal DO17. Dużym 

zainteresowaniem cieszą się wszystkie elementy programu festiwalu: zarówno wieczorny wernisaż, wystawy 

specjalne, wręczanie nagrody Green Product Award 2017, jak i konferencja graficzna "POSITIONS", pokazy 

mody oraz warsztaty tematyczne. 

Terminy 

20.10.  DO/ Wernisaż 

  Wręczanie nagrody Green Product Award '17 

21.10.  Konferencja graficzna "POSITIONS" 

20 - 22.10. Wystawa Green Product Award '17 

  Pokazy mody & performances 

  Wykłady/warsztaty/pitches 



Uwaga: Masz pomysł na produkt lub usługę zgodną ze zrównoważonym rozwojem? Złóż swoją aplikację do 

Green Product Award '17 w terminie do 31.07.2017. Nagrodą jest profesjonalny coaching wdrożenia Twojego 

pomysłu w życie. (Więcej informacji na gp.award.com/award) 

 

Goście festiwalu Designers' Open to: 

- 66% osoby prywatne interesujące się designem i poszukujące nowych rozwiązań oraz produktów, które 

można nabyć na miejscu 

- 34% specjaliści z branży poszukujący nowych produktów i trendów, dla których Designers' Open to 

platforma komunikacji i nowych kontaktów 

- specjaliści z branży reprezentują przede wszystkim świat kultury i wzornictwa 

 

Wiek 

do 30 lat  40,2% 

do 40 lat  18,7% 

do 50 lat  15,1% 

ponad 50 lat  26,0% 

średnia: 38,5 lat 

Podział na płeć 

kobiety   66% 

mężczyźni  34% 

 

DO/Spots 

Design Festival Leipzig 

Lipsk już dawno stracił status nieodkrytej perełki. To miasto jest dziś w centrum zainteresowania mediów i 

świata biznesu, studentów i ludzi sukcesu, ponieważ łączy w sobie dwie cechy: wolność umysłu i głód sukcesu. 

Prężnie działające środowiska twórcze kształtują charakter tego miasta, któremu towarzyszy pomysłowość, 

upór, odwaga i ciekawość. Dlatego tak dobrze przyjęła się tu idea organizacji DO/Spots - prezentacji prac i 

produktów designerów w przestrzeni miejskiej, w takich lokalizacjach jak stara przędzalnia, fabryka tapet, czy 

była elektrociepłownia. Industrialne otoczenie stwarza idealną atmosferę dla prezentacji designu jutra. Sektor 

DO/Spots jest trafionym uzupełnieniem Designers' Open i charakterystycznym elementem całego festiwalu. 
 

Czekamy na Twoje zgłoszenie! 

Twój zespół Designers' Open 

 

Miejsce: 

HALA KONGRESOWA 
przy Ogrodzie Zoologicznym 
Pfaffendorfer Str. 31 
04105 Lipsk 
 



Kontakt w Lipsku: 

info@designersopen.de 
+49 341 678 80 56 
 

Kontakt w Polsce: 

info@targilipskie.pl 
22 414 44 71, 72, 73 

 

 

 

 
 


