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Příprava veletrhu Design Shaker startuje
V březnu 23.3. – 26.3. 2017 již pošesté proběhne na výstavišti PVA EXPO PRAHA veletrh Design
Shaker. Opět v podobě kurátorského výběru, který nabídne nejprogresivnější české i zahraniční
značky a studia.
Návštěvníci se tak mohou těšit na studia a designéry, jejichž práce přináší do oblasti interiérového
designu invenci a zaručují kvalitu veletrhu. Po loňském úspěchu, kdy veletrh navštívilo bezmála 30
000 návštěvníků, připojuje pořadatel novou značku – specializovanou výstavu Světlo v architektuře.

Design Shaker je jiný především tím, že je sice výběrovou přehlídkou designu, ale proběhne v rámci
velkých veletrhů pro velmi širokou skupinu návštěvníků. Lidé, kteří přicházejí na veletrhy, jako je
For Habitat, mají konkrétní zájem a potřebu. Jde o profesionály nebo ty, kteří staví či zařizují dům.
Tomuto publiku představujeme kvalitní design: jak produktový, tak služby architektonických a
designérských studií.
Design Shaker je rozdělen do tří sekcí zaměřených na tři úzce spolupracující profese. Sekce Big Deal
představí výběr etablovaných českých výrobců i distributorů nejznámějších zahraničních značek. V
sekci Fresh Space se objeví mladá generace designérů, kteří ještě studují, nebo čerstvě tvoří pod
vlastními značkami. Užší kontakt s designéry interiérů a architekty zajistí sekce Field Office, kde
budou k vidění zajímavé návrhy i realizace interiérů.

www.designshaker.cz

Společnost ABF převzala značku projektu SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE
Specializovanou výstavu svítidel, designu a příslušenství s názvem SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE převzala
společnost ABF od společnosti CZECH ARCHITECTURE WEEK v říjnu 2016. Pátý ročník tohoto
projektu se uskuteční na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech jako samostatná akce souběžně s
veletrhy FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR GARDEN, DESIGN SHAKER a BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY,
a to v termínu od 23. do 26. března 2017.

Projekt SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE představuje nejlepší a nejvýznamnější české a světové značky z
oboru svítidel a osvětlovací techniky. Určen je především architektům, projektantům, stavebním
inženýrům a developerům z celé České republiky. Jeho přenesení do moderních prostor výstaviště
PVA EXPO PRAHA v Letňanech mu zajistí komplexní výstavní zázemí a je benefitem jak pro
vystavovatele, tak pro návštěvníky. Projekt zde může expandovat na větší výstavní plochu, což
nabízí prostor k prezentaci dalším firmám z oboru a rozšíření nabídky návštěvníkům. Dalším
důvodem je možnost rozvoje navazujících odborných programů. Mohou se zde pořádat rozmanité
konference, přednášky, semináře nebo workshopy, a to jak na výstavní ploše, tak v prostorách
konferenčních sálů, které poskytují moderní technické zázemí. Obecně chce společnost ABF nadále
pokračovat v budování značky SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE a v dalším rozvoji odborných doprovodných
programů. Hlavním mediálním partnerem bude nadále časopis SVĚTLO.

Design Shaker 2016 v číslech
Počet návštěvníků: 28 534
Čistá výstavní plocha: 1 714 m2
Vystavovatelů: 81

Media Café
Výběr z nejlepších tuzemských médií o designu a architektuře tradičně představí Media Café, které
bude provozovat německá prémiová značka Dallmayr. V Media Café se návštěvníci veletrhu budou
moci nejen občerstvit, ale přečíst si i desítky časopisů o designu a architektuře.
www.designshaker.cz

Design Hub
Na Media Café bude navazovat Design Hub: jde o kombinaci kavárny, TV studia a malého
přednáškového pointu. Odsud budeme připravovat TV spoty s jednotlivými designéry a značkami.
Místo, kde se ostatní sbíhají, protože se zde stále něco děje.

ABF – pořadatel veletrhu
Společnost ABF, a.s. patří již od počátku devadesátých let mezi nejvýznamnější organizátory
veletrhů v České republice. Ve své hlavní oblasti podnikání, kterou je pořádání téměř čtyřiceti
veletrhů ročně, zaujímá ABF první místo v Praze a druhé místo v České republice. Současně je
majitelem a provozovatelem areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Kontakt pro média
Radek Váňa | Idealab
Mail: radek@idealab.cz
Telefon: +420 777 572 476
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