
NÁZEV FIRMY, ZNAČKY, ORGANIZACE, STUDIA, JMÉNO DESIGNÉRA (pod tímto názvem budete uváděni):

FAKTURAČNÍ ÚDAJE 

Název subjektu pro fakturaci (popř. jméno a příjmení designéra):

fakturační adresa: 

doručovací adresa: 

IČ: DIČ:

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní osoba zajišťující editaci textů a fotografií do tiskovin Designbloku: 

telefon: e-mail: mobilní telefon:         

Kontaktní osoba zajišťující produkci instalace v Superstudiu/Openstudiu: 

telefon: e-mail: mobilní telefon:         

Kontaktní osoba zajišťující fakturace: 

telefon: e-mail: mobilní telefon:         

Kontakt na zastoupení či vedení studia/značky pro účely pozvání na oficiální akce Designbloku:

telefon: e-mail: mobilní telefon:

Přihlášený subjekt je

obchod 

výrobce 

designér, designérské studio 

kulturní instituce 

student  

Prezentace v Superstudiu: 

ANO   NE

< 1 / 2 >        K vyplnění objednávky použijte program Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na adrese http://get.adobe.com/cz/reader/

Prezentace v Openstudiu: 

ANO   NE

Prezentace ve vlastním prostoru: 

ANO   NE



< 2 / 2 >        K vyplnění objednávky použijte program Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na adrese http://get.adobe.com/cz/reader/

Projekt – komunikace s vystavovateli, 

objednávky účasti, editace textů a fotografií 

pro tiskoviny Designbloku, inzerce

Důležité kontakty pro účastníky:

Projekt – komunikace s vystavovateli, 

objednávky účasti, editace textů a fotografií 

pro tiskoviny Designbloku, inzerce

Michaela Juřenčáková - OPENSTUDIO

michaela.jurencakova@profilmedia.cz

+420 777 656 452

Produkce – instalace 

v Superstudiu / Openstudiu,

technické problémy a dotazy

Šimon Borecký

simon.borecky@profilmedia.cz

+420 603 843 493

Budete na vaší prezentaci spolupracovat s architektem či architektonickým studiem?

ANO název/jméno: 

NE

Budete v rámci vaší prezentace zvát hosta či designéra?

ANO název/jméno a www: 

 NE

Dne: 

Jméno odpovědného zástupce společnosti: 

Po vyplnění všech položek formulář vytiskněte, podepište a podepsanou
verzi nám zašlete na email, nebo poštou na adresu Profil Media, Haštalská 6, 110 00 Praha 1
 
K přihlášce musí být přiložen i rámcový projekt prezentace - text, vizualizace, fotografie produktu 
apod. Bez přiloženého projektu nebude přihláška zařazena do výběrového řízení. 

Podpis

 

Uzávěrka podání přihlášek: 31. 5. 2018 

Orientační preference - číslo prostor + velikost
Závazné rezervace nejsou možné, tyto údaje slouží kurátorům při finálním rozmístění vystavovatelů 
s maximálním ohledem na prostorové a finanční možnosti jednotlivých subjektů

Preference 1

Preference 2

 Prostor číslo      Velikost

 
  Tomáš Hübl - SUPERSTUDIO 
 tomas.hubl@profilmedia.cz
 +420 737 400 234

Tomáš
Typewritten Text
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