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Charakteristika 
Letošní ročník Designbloku bude mít dva hlavní výstavní domy – Gabriel Loci v Holečkově ulici na Praze 5 a Uměleckoprůmyslové musem v ulici

17. listopadu na Praze 1. Tématem 24. ročníku byl zvolen LES, tedy téma, které se zaměřuje především na využití přírodních materiálů, tradiční

česká řemesla a environmentální otázky.

Uměleckoprůmyslové museum bude koncepčně laděným výstavním prostorem s vlastním podtématem PRALES. Prostor dvou pater musea 

bude patřit výhradně tvůrcům a firmám s českými kořeny, PRALES jako podhoubí, spletitý komplex kořenů, pramenů a dávné historie, se promítne

do lokálního zaměření tohoto domu. Jeho součástí bude i druhá edice výstavy Rodinné stříbro, která bude prezentovat české rodinné výrobce.

Tuto výstavu připravujeme ve spolupráci s časopisem Forbes, který pravidelně sestavuje žebříček rodinných firem.

Pokud máte zájem o účast v expozici Superstudio–Rodinné stříbro, přihlaste se do výběrového řízení. 

Sára Hölclová

Projektová manažerka (Superstudio)

sara.holclova@profilmedia.cz

+420 776 133 010



Ceník
Uměleckoprůmyslové museum – historická
budova, 2. patro:

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou včetně el. připojení a bez dodávky vody.

Číslo prostoru Plocha m2 Cena

E.09 7,8 Forbes Lounge

E.01 6 20 000 Kč

E.02 11,9 30 000 Kč

E.03 11,9 30 000 Kč

E.04 6 20 000 Kč

E.05 13 40 000 Kč

E.06 11,9 30 000 Kč

E.07 11,9 30 000 Kč

E.08 11,9 30 000 Kč

C.01 44,9 50 000 Kč

C.02 16,2 35 000 Kč

C.03 34 50 000 Kč



V Poplatku jsou zahrnuty požitky: 
– zápis v online materiálech:

uvedení na webových stránkách Designbloku

– hmotné požitky:

5 ks vystavovatelských pasů

10 ks vstupenek na Designblok

2 ks pozvánka pro dvě osoby na slavnostní zahájení Designbloku 

možnost zakoupit před akcí jednorázové vstupy na Designblok pro vlastní hosty, klienty či partnery za zvýhodněnou cenu


