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Gabriel Loci
– Unikátní historická budova bývalého konventu postavena v letech 1888–1891 podle návrhu benediktinských mnichů Hildebranta de Heptinna
a Ghislaina Béthunea.
– Patří mezi pražské beuronské památky.
– Areál se rozkládá v sousedství zahrady Kinských v Holečkově ulici na Smíchově.
– Funkci kláštera budova plnila do roku 1919.
– Od roku 1932 fungovala jako Poštovní muzeum, po druhé světové válce jako Poštovní poukázková ústředna, od roku 1963 jako Výpočetní
a kontrolní ústředna spojů. V roce 1998 pak jako Ředitelství pošt Praha a Poštovní muzeum.
– Od roku 1964 je budova zapsána jako kulturní památka.
– Koncem listopadu 2019 Česká pošta prodala klášter realitní společnosti Cimex Invest.

Charakteristika
Exteriér – prostor pro expozice firem, obchodů a výrobců, ale i designérů, škol, studií. Nachází se v nezastřešené části Gabriel Loci
(Holečkova 10, Prague 5, 150 00). Exteriér Designbloku slučuje expozice Superstudia a Openstudia.
Prostor přiděluje Pořadatel po domluvě s Přihlašovatelem. Umožňuje prezentace Vystavujících, kteří svým zaměřením patří do Superstudia
a Openstudia. S ohledem na velikost expozice, zaměření, či bezpečnost může být však vhodnější, aby byla expozice umístěna mimo zastřešenou
výstavní část Designbloku.
Pokud máte zájem o účast v Exteriéru, ještě než se přihlásíte do výběrového řízení,
kontaktujte manažerku Sáru Hölclovou, (+420 776 133 010, sara.holclova@profilmedia.cz), která má Exteriér na starosti.

Ceník pro Formu účasti Superstudio
(firmy, obchody a výrobci):
Plocha do 20 m2

25 000 Kč

Plocha do 30 m2

30 000 Kč

2

40 000 Kč

Plocha do 40 m

Plocha do 100 m2

70 000 Kč

2

90 000 Kč

Plocha do 200 m

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

Ceník pro Formu účasti Openstudio
(designéři, školy, studia):
Plocha do 10 m2

15 000 Kč

Plocha do 20 m2

20 000 Kč

2

30 000 Kč

Plocha do 40 m

Plocha do 100 m2

40 000 Kč

2

60 000 Kč

Plocha do 200 m

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

V Poplatku jsou zahrnuty požitky:
– zápis v materiálech Designbloku:
zápis prezentace a speciální akce na webových stránkách Designbloku
uvedení v aplikaci Designblok
– hmotné požitky:
jednotné označení účastnického místa
10 ks týdenní vstup na Designblok
4 ks Vystavovatelských pasů
2 ks pozvánka pro dvě osoby na Slavnostní zahájení Designbloku a Ceny Designbloku.
možnost zakoupit před akcí jednorázové vstupy na Designblok pro vlastní hosty, klienty či partnery za zvýhodněnou cenu 150 Kč včetně DPH.

