Lipski Festiwal Designu zaprasza polskich projektantów
Zapraszamy do udziału w Designers' Open – inspirującym festiwalu wzornictwa, innowacyjnych
rozwiązań i innowatorskich pomysłów. Co roku ponad 220 projektantów nawiązuje tu istotne kontakty
oraz korzysta z okazji sprzedaży bezpośredniej. Festiwal odwiedza 17 200 osób, z czego:
- 65% stanowią osoby prywatne interesujące się designem i poszukujące nowych rozwiązań oraz
produktów, które można nabyć na miejscu
- 35% stanowią specjaliści z branży poszukujący nowych produktów i trendów, dla których Designers'
Open to platforma komunikacji i nowych kontaktów, osoby te reprezentują przede wszystkim świat
kultury i wzornictwa

Targi - Festiwal - Forum: cztery sektory oraz spoty w mieście
Decydując się na udział w Designers' Open można wybrać stoisko w jednym z czterech sektorów:
DO/Fashion & Accessories
DO/Interior & Furniture
DO/Research & Industry
DO/Graphic & Media

Dodatkowo w całym mieście organizowane są DO/Spots - prezentacje projektów w takich
lokalizacjach jak Stara Przędzalnia czy Fabryka Tapet.

Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2019
Ilość miejsc jest ograniczona, a wszystkie zgłoszenia zostają poddane ocenie i dopuszczeniu do udziału w
festiwalu przez kuratorium targów. Formularze dostępne są on-line.
Koszty uczestnictwa: standard: 92,00 euro/m2 (min. 6 m2), newcomer*/ szkoły wyższe: 67,00 euro/m2,
newcomer* – catwalk: opłata zryczałtowana 260,00 euro (powierzchnia 3m2, wysoki stół, tylna ścianka
działowa, podatek AUMA, zryczałtowana opłata reklamowa)

*Pod pojęciem newcomer rozumiane są firmy i marki, które funkcjonują na rynku krócej niż trzy lata.
Do podanych cen należy doliczyć: niemiecki podatek targowy AUMA w wysokości 0,60 euro/m2, zryczałtowaną opłatę̨
reklamową 99,00 euro (zawiera koszt wpisu do katalogu wystawców) oraz niemiecki podatek VAT, cena zawiera podłączenie i
zużycie prądu o mocy 2kW

Program Designers’ Open
Festiwalowi towarzyszy bogaty program wydarzeń dodatkowych: panele dyskusyjne, wystawy specjalne,
wręczanie nagrody Smile Business Award oraz Green Product Award, konferencja graficzna "POSITIONS",
oraz sobotni pokaz mody, a także warsztaty tematyczne.
Szczegóły programu.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem oraz zapraszamy na www.designersopen.de
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