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9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL 
A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ 
DESIGNOVÉ SCÉNY

JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI
S TRADICÍ OD ROKU 2007

10. - 13. 12. 2015
KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: 30.7. 2015



I. 
ZÁKLADNÍ INFORMACE
designSUPERMARKET je mezinárodní prodejní festival a meeting point současné české designové scény. 
Probíhá již od roku 2007, jednou za rok, tradičně před Vánoci. Klade si za cíl co nejzodpovědněji přiblížit 
profesionální design širší veřejnosti a propagovat tvorbu mladých autorů jak z Čech, tak i ze zahraničí. 
A to převážně z oblastí produktového designu, módy, šperku, grafického designu a ilustrace. 
Počet návštěvníků festivalu každoročně přesahuje číslo 6000. 

Letošní 9. ročník se uskuteční v termínu od 10. do 13.12. 2015 v prostorách Kafkova domu na Praze 1, 
kde festival úspěšně proběhl již v roce 2013.

OTEVÍRACÍ DOBA / PREZENTACE S PROBÍHAJÍCÍM PRODEJEM:
středa 9. 12. 19 – 22 hod (vernisáž pouze pro zvané)
čtvrtek 10. 12. 12 – 22 hod 
pátek 11. 12. 12 – 22 hod 
sobota 12. 12. 10 – 22 hod  
neděle 13. 12. 10 – 18 hod 

Součástí festivalu je bohatý doprovodný program - designérské večírky (po 21 h čtvrtek - sobota), 
výstavy, workshopy aj.

NÁSTIN PROPAGACE FESTIVALU:
Organizátor pracuje na bohaté ucelené PR kampani samotného festivalu (v rámci tohoto plánu 
budou mít svůj prostor i vybraní účastníci). Plán obsahuje pokrytí většiny podstatných informačních 
kanálů - sociální sítě, spolupráce s médii (tisk, rozhlas) relevatními pro cílovou skupinu festivalu aj. 
Detaily budou upřesněny později.
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II. 
MOŽNOSTI A SPECIFIKACE 
PREZENTACE / CENÍK:
1. SHOWROOM 

Základní cena zahrnuje zapůjčení základního výstavního mobiliáře, prezentaci účastníků 
v rámci propagace designSUPERMARKETU a další benefity. Detail viz níže.

Na vyhrazený prezentačně-prodejní prostor je nahlíženo jako na celek a cena nevychází 
z kalkulace za m2.

ZÁKLADNÍ CENA SHOWROOM: 8 000,- KČ bez DPH (studenti sleva 25%) 
Určeno pro prodejní prezentaci designových produktů, módy, šperku a módních doplňků. 
Možnost pronájmu doplňujícího výstavního mobiliáře za poplatek (podmínky budou specifikovány 
později). Zvýhodněné ceny doplňkového jednotného mobiliáře od 500,- Kč.
Prezentace druhé značky v balíčku SHOWROOM je možná pouze v případě přímé koncepční 
návaznosti obou značek (je potřeba zdůvodnit v přihlášce). Poplatek činí 5000,- Kč bez DPH. 
Obě značky čerpají stejné benefity v oblasti propagace - viz bod III. Benefity pro účastníky.

ZÁKLADNÍ PLNĚNÍ SHOWROOM:
Zapůjčení základního výstavního mobiliáře:
- stůl o velikosti cca 180 x 90 cm NEBO štendr o délce 250 cm 
- osvětlení
- 1 židle
- kartonový box na uložení produktů o rozměrech cca 80 x 80 x 90 cm
- zajištění sdílených zkušebních kabinek a zrcadel (140 x 60 cm) pro prezentaci módy a módních 
   doplňků v počtu 1 kus pro max. 4 účastníky
- zajištění sdílených zrcadel (140 x 60 cm) pro prezentaci šperku v počtu 1 kus pro max. 4 účastníky
- jednotné označení každého účastníka ve vizuálním stylu designSUPERMARKET

DOPLŇKOVÝ VÝSTAVNÍ MOBILIÁŘ ZA POPLATEK:
Stůl - cca 180 x 90 cm, bílá nebo hnědá deska - cena 2.500,- Kč bez DPH
Štendrový komponent malý - cca 100 cm - cena 1.000,- Kč bez DPH
Štendrový komponent velký - cca 200 cm - cena 2.500,- Kč bez DPH
Kartonový box 1 ks - cena 120,- Kč bez DPH

V rámci jedné prezentace je možné přiobjednat max. 1 kus doplňkového mobiliáře a maximálně 
2 kusy kartonových boxů, které je možné si po skončení festivalu ponechat. Pořadatel si vyhrazuje 
právo rozhodnout zda bude či nebude doplňkový mobiliář vystavujícímu přidělen (s ohledem na 
kapacitu a celkové množství objednávek).
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II. 
MOŽNOSTI A SPECIFIKACE 
PREZENTACE / CENÍK:
2. 2D SHOWROOM 

ZÁKLADNÍ CENA 2D SHOWROOM: 4 000,- KČ bez DPH 
Určeno výhradně pro prodejní prezentaci děl ilustrátorů a grafických designérů.
Pokud má účastník zájem prezentovat a prodávat v rámci prezentace typu «2D showroom» navíc doplň-
kové produkty vycházející z autorových ilustrací, je nutné dokoupit pronájem stolu za příplatek 5 000,- Kč 
bez DPH (v tomto případě lze uplatnit studentskou slevu ve výši 25% z celkové částky).

ZÁKLADNÍ PLNĚNÍ 2D SHOWROOM:
Zapůjčení základního výstavního mobiliáře:
- Svislá stěna cca 200 x 300 cm 
- 1 židle
- kartonový box na uložení produktů cca 80 x 80 x 90 cm
- box 80 x 80 x 80 cm pro vystavení doplňků 
- jednotné označení každého účastníka ve vizuálním stylu designSUPERMARKET

DOPLŇKOVÝ VÝSTAVNÍ MOBILIÁŘ ZA POPLATEK:
2D svislý board se zarážkami - cena 650,- Kč bez DPH
Kartonový box 1 ks - cena 120,- Kč bez DPH

V rámci jedné prezentace je možné přiobjednat max. 3 kusy doplňkového mobiliáře a maximálně 
2 kusy kartonových boxů, které je možné si po skončení festivalu ponechat. Pořadatel si vyhrazuje 
právo rozhodnout zda bude či nebude doplňkový mobiliář vystavujícímu přidělen (s ohledem na 
kapacitu a celkové množství objednávek).
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III. 
BENEFITY PRO ÚČASTNÍKY 
V RÁMCI PREZENTACE TYPU SHOWROOM 
A 2DSHOWROOM:
1. PROPAGACE ÚČASTNÍKŮ V TIŠTĚNÝCH MATERIÁLECH A ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍCH POD 
HLAVIČKOU DESIGNSUPERMARKETU
- Uvedení účastníka v tištěném programu festivalu v nákladu 7 000 ks: 
   Jméno nebo značka, 1 fotka, webové stránky
- Optimalizovaný profil designéra v češtině a angličtině na oficiálním webu festivalu 
   www.designsupermarket.cz platný mininálně po dobu 1 roku (návštěvnost 35 000+, SEO):  
   Informace uvedené u profilu každého účatníka:
   Název značky, 3 fotografie kolekce, text o prezentované kolekci v rozsahu 500 znaků, text o značce
   v rozsahu 500 znaků, 1 portrétní fotografie designéra, odkaz na webové stránky designéra s proklikem, 
   možnost filtrování účastníků podle kategorií

2. PR A DALŠÍ EVENTY 
- PR propagace festivalu a jednotlivých účastníků v rámci jednotné kampaně 
   (upřednostněni budou designéři, kteří včas dodají propagační materiály a kteří pro DSM připravují 
   exkluzivní kolekce a premiéry)
- Možnost účasti na tiskové konferenci k festivalu dne 9. 12. s následnou prohlídkou pro novináře
- Možnost uspořádat vlastní promo akce pro návštěvníky festivalu v rámci denního programu 
   festivalu (happy hour, koktejl, prezentace) – akce bude uvedena v tištěném programu festivalu 
   (náklad 7 000 ks), na oficiálním webu festivalu www.designsupermarket.cz a sociálních sítích pod 
   hlavičkou designSUPERMARKETU
- a další

3. DALŠÍ BENEFITY
- Vystavovatelský pass v počtu 5 ks
- Festival pass pro vlastní klienty v počtu 5 ks
- Možnost zakoupení dalších festival passů pro vlastní klienty za zvýhodněnou cenu 
   (podmínky budou upřesněny později)
- Možnost využívání festivalových platebních terminálů pro platbu kartou 
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IV.
ORGANIZAČNÍ A OBCHODNÍ 
PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY:
- Účast na designSUPERMARKETU je výběrová. Za výběr účastníků zodpovídá profesionální 
   kurátorský tým sestavený organizátorem festivalu.
- designSUPERMARKET je určen výhradně pro prezentaci autorského designu bez propagace 
   výrobce nebo zadavatele. 
- Veškerý prodej je v kompetenci samotných účastníků. 
- Účastníci jsou povinni zajistit u své prezentace zodpovědnou osobu po celou otevírací dobu. 
   V opačném případě má organizátor právo prezentaci zrušit a účtovat manipulační náklady s tím 
   spojené.
- V otevírací době festivalu nesou zodpovědnost za své produkty účastníci, mimo otevírací dobu 
   organizátor.
- Organizátor festivalu dbá na zachování jednotného vizuálního stylu prostoru s naprostým důrazem 
   na produkt. Není proto dovoleno instalování jakýchkoliv vlastních grafických či jiných prvků. Účastníci 
   jsou povinni respektovat pokyny architektů a organizátorů festivalu. 
- Studentskou slevu lze čerpat v případě, že je účastník (všichni členové značky) v době konání festivalu 
   mladší 30 let a současně je studentem v režimu denního studia SŠ, VOŠ nebo VŠ uměleckého zaměření.
   Při nárokování zvýhodněného poplatku je nutné přiložit potvrzení o studiu. Studentskou slevu nelze 
   uplatnit u základní prezentace typu “2D Showroom” (tj. za cenu 4.000,- Kč bez DPH).
- Změna podmínek vyhrazena.

REGISTRACE:
- Upozorňujeme, že registrace po termínu (tj. po 7. 9. 2015) bude penalizována následujícím způsobem:  

k  9. 9. 2015 plus   1.000,- Kč bez DPH
k 10. 9. 2015 plus   2.000,- Kč bez DPH
k 11. 9. 2015 plus   3.000,- Kč bez DPH

- Pokud se nezaregistrujete k 11. 9. 2015, budete z účasti na DSM 2015 vyřazeni.

STORNO POPLATKY: 

do 31. 7. 2015   manipulační poplatek 500,- Kč
od 1. 8. do 17. 8. 2015  30% (částka se počítá ze základní ceny)
od 18. 8. do 6. 9. 2015  50% (částka se počítá ze základní ceny) 
od 7. 9. 2015   100% (částka se počítá ze základní ceny)
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V. 
HARMONOGRAM:
31. 7. 2015   Uzávěrka přihlášek 

17. 8. 2015   Oznámení vybraných účastníků 

7. 9. 2015   Uzávěrka registrací vybraných účastníků 
   (podklady pro propagaci, objednávka mobiliáře a dalších benefitů) 

30. 9. 2015   Uzávěrka plateb účastnických poplatků 

10. - 13.12. 2015  DESIGNSUPERMARKET 2015

KONTAKTY
V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici. 

Natalie Krausová, natalie@designsupermarket.cz, +420 777 273 597
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