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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!

Rodinné stříbro x Forbes Česko
V Uměleckoprůmyslovém museu naváže na úspěch loňských ročníků kurátorsky laděná výstava Rodinné stříbro pořádaná ve spolupráci

s časopisem Forbes. Prezentace rodinných firem odvypráví inspirativní příběhy podnikatelské houževnatosti, zlatých českých ručiček, záchrany

tradičních továren a řemeslných dílen a růstu nově etablovaných značek, které vznikly v uplynulých desetiletích na zelené louce.

V rámci spolupráce s prestižním partnerem – časopisem Forbes – je výstavě zaručena výrazná mediální podpora napříč tištěnými i digitálními

platformami.

Máte-li zájem o účast ve výběru Rodinné stříbro, přihlaste se do výběrového řízení.

Kontaktní osoba:

Sára Hölclová

Projektová manažerka

sara.holclova@profilmedia.cz

+420 776 133 010





Ceník
Uměleckoprůmyslové museum, 2. patro:

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

Číslo prostoru Cena

B.01 24 000 Kč

B.02 44 000 Kč

B.03 44 000 Kč

B.04 24 000 Kč

B.05 50 000 Kč

B.06 44 000 Kč

B.07 24 000 Kč

B.08 24 000 Kč

B.09 44 000 Kč

B.10 Forbes Lounge

A.01 70 000 Kč

A.02 70 000 Kč

A.03 70 000 Kč

A.04 70 000 Kč



Účastnický poplatek zahrnuje:
– Výstavní plocha v sekci Rodinné stříbro v budově Uměleckoprůmyslového musea.

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

– 8 vystavovatelských pasů pro firmy

– 2 pozvánky pro dvě osoby na slavnostní zahájení Designbloku

– 10 vstupenek na Designblok

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


