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Charakteristika

Festival Designblok oslaví letos v říjnu 25 let. Tématem jubilejního ročníku je CESTA.

Největší přehlídkou designu a módy ve střední Evropě ožijí od 4. do. 8. října 2023 v Praze dva velkolepé výstavní domy. Poprvé Designblok obsadí

Veletržní palác, největší výstavní prostor Národní galerie Praha, a již potřetí Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Česká společnost a s ní i autorský design ušly za uplynulé čtvrtstoletí pořádný kus cesty. Od otázek, co je design a k čemu vlastně slouží, jsme se

přes nastartování spolupráce mezi designéry a průmyslem dostali do situace, kdy je kvalitní design nejen výraznou konkurenční výhodou, ale také

žádaným prostředkem při řešení každodenních situací i podstatně komplikovanějších společenských a environmentálních otázek.

Z akce pro nadšence se stala jedna z hlavních kulturních událostí sezóny, v rámci níž se do Prahy tradičně sjíždějí přední umělci, kurátoři, sběratelé

i novináři z celého světa, kteří na našem festivalu hledají svěží inspiraci a kontakty, ale také obchodní příležitosti. Vydejte se na dobrodružnou cestu

plnou řemesel, umění, inovací, vzdělávání a dobré zábavy – oslavte čtvrtstoletí Designbloku s námi!

Účast v Exteriéru
Exteriér Designbloku je prostor v bezprostřední blízkosti hlavního výstavního místa, určený pro expozice firem, obchodů a výrobců, ale i designérů,

škol a studií. Nachází se v nezastřešené části areálu Národní galerie v Praze (Veletržní palác, Národní galerie Praha, Praha 7).

Exteriér Designbloku slučuje expozice Superstudia a Openstudia, pro které může být s ohledem na velikost, zaměření, či bezpečnost expozice

vhodnější venkovní (nezastřešená) výstavní část Designbloku.

Prostor je přidělen pořadatelem po předešlé vzájemné domluvě s přihlašovatelem. 

Máte-li zájem o účast v Exteriéru, přihlaste se do výběrového řízení.

Kontaktní osoba:

Sára Hölclová

Projektová manažerka

sara.holclova@profilmedia.cz

+420 776 133 010



Ceník
Veletržní palác, exteriér:

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

Superstudio Cena

do 20 m2 33 000 Kč

do 30 m2 39 000 Kč

do 40 m2 50 000 Kč

do 100 m2 85 000 Kč

do 200 m2 110 000 Kč

Openstudio Cena

do 10m2 20 000 Kč

do 20 m2 26 000 Kč

do 40 m2 36 000 Kč

do 100 m2 50 000 Kč

do 200 m2 72 000 Kč



Účastnický poplatek zahrnuje:
– Výstavní prostor v sekci Exteriér při budově Veletržního paláce, Národní galerie Praha.

– Zápis v online materiálech – uvedení v katalogu na webu Designbloku.

– 8 vystavovatelských pasů pro expozice v rámci Superstudia / 5 vystavovatelských pasů pro expozice v rámci Openstudia

– 2 pozvánky pro dvě osoby na slavnostní zahájení Designbloku

– 10 vstupenek na Designblok pro expozice v rámci Superstudia / 5 vstupenek na Designblok pro expozice v rámci Openstudia

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


