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VISEGRAD MARKETS PRESENTS: DESIGNSUPERMARKET
27. - 28. 9. 2014
STARÁ TRŽNICA, NÁMESTIE SNP 25, BRATISLAVA
Visegrad Markets je mezinárodní projekt, v rámci něhož jsou v prostoru Stará Tržnica v centru Bratislavy
postupně představovány různé designové prodejní akce ze zemí Višegradské čtyřky. Každá z akcí se
uskuteční samostatně během jednoho víkendu, přičemž prezentovaní designéři získají příležitost představit se zahraničnímu publiku, zjistit jeho zájem a požadavky a získat nové klienty. designSUPERMARKET
proběhne v době konání Bratislava Design Weeku. Kromě prodejních prezentací designérů a značek
budou uvedeny i české knihy a doprovodná výstava. Více info na www.visegradmarkets.sk.
BRATISLAVA

INSTALACE
sobota 27. 9. 17-19 hod
OTEVÍRACÍ DOBA
sobota 27. 9. 19-22 hod – Late Night Shopping
neděle 28. 9. 10-20 hod
VSTUPNÉ
2 EUR

BRATISLAVA

PROSTORY
Halový prostor Stará Tržnica byl po rekonstrukci zpřístupněn veřejnosti po několika desetiletích teprve
v roce 2013. V současné době se zde konají pravidelné farmářské trhy a rozličné kulturní akce. Ambicí
provozovatelů je prostřednictvím komunitních aktivit prostory co nejvíce otevřít lidem.

BRATISLAVA

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
3000 Kč vč. DPH

BRATISLAVA

CENA ZAHRNUJE
– zapůjčení základního výstavního mobiliáře
stůl 180 x 90 cm NEBO štendr 250 cm
židle, osvětlení
zajištění zkušebních kabinek a zrcadel
(raději přivézt vlastní ramínka)
– jednotné označení účastníka
– uvedení účastníka v tištěném programu festivalu (název, fotka, www) a na webu DSM
– možnost uspořádat vlastní akci (happy hour, koktejl, prezentace) – akce bude uvedena
v tištěném programu
– propagace v rámci Visegrad Markets a současně jako součást Bratislava Design Weeku
– zajištění zvýhodněné dopravy a ubytování (v případě zájmu)
– jednorázová vstupenka pro klienty v počtu 3 ks
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
- účast na designSUPERMARKETU je výběrová, za výběr účastníků zodpovídá dramaturgický
tým designSUPERMARKET
- veškerý prodej je v kompetenci samotných účastníků. Provizi neúčtujeme
- účastníci jsou povinni zajistit u své prezentace zodpovědnou osobu v době
otevíracích hodin. V opačném případě má organizátor právo prezentaci zrušit
- v otevírací době nesou zodpovědnost za své produkty účastníci, mimo otevírací dobu organizátor
- STORNO poplatky: při zrušení účasti od 14. 8. 2014 - 100%

UBYTOVÁNÍ
- společné ubytování v hostelu nedaleko Staré Tržnice (partnerská cena do 10 EUR)
- vlastní
KAPACITA PROSTORU
Kapacita prostoru je 30 – 40 vystavujících. V případě potřeby je možné, aby dva
vystavující sdíleli prodavače ve své prezentaci.

BRATISLAVA

DOPROVODNÝ PROGRAM
Koncert + DJs v KC Dunaj v sobotu 27. 9.
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BRATISLAVA

DOPRAVA
- společná cesta autobusem (tam a zpět za 580 Kč)
- vlastní

DESIGNSUPERMARKET 2014 – 8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU
11. - 14. 12. 2014
DŮM U MINUTY, STAROMĚSTKÉ NÁM. 4, PRAHA 1

OTEVÍRACÍ DOBA
čtvrtek 11. 12. 12 – 21 hod
pátek 12. 12. 12 – 21 hod
sobota 13. 12. 10 – 21 hod
neděle 14. 12. 10 – 19 hod

PRAHA

designSUPERMARKET představuje jedinečnou příležitost pro prezentaci a prodej autorské designérské
tvorby širokému publiku v atraktivním předvánočním období. Jedná se o výběrovou akci určenou
pro nastupující generaci českých i zahraničních profesionálů z oblastí produktového designu, módy,
šperku, grafiky a ilustrace. Vedle prodejní roviny festival již tradičně zajišťuje aktraktivní multižánrový
doprovodný program v podobě výstav, přednášek, workshopů a večírků. Počet návštěvníků
každoročně přesahuje 6000.

VSTUPNÉ
základní / 4 dny 120 Kč
zlevněné / 4 dny 100 Kč (studenti s ISIC, senioři)
děti do 12 let zdarma
PROSTORY
Festival se v roce 2014 uskuteční v historickém prostoru renesančního domu U Minuty,
který je součástí rozlehlého celku měšťanských domů na rozhraní Staroměstského
a Malého náměstí, tzv. Radničního bloku.

PRAHA

PRAHA

FORMY ÚČASTI
Hlavní náplň designSUPERMARKETU tvoří prodejní SHOWROOM zahrnující kurátorský výběr 80 až 100
současných českých i zahraničních autorských značek v individuálních prodejních prezentacích.
Součástí showroomu jsou i tzv. 2D prezentace grafiků a ilustrátorů na svislých stěnách prostoru.
Dále bude otevřen tzv. COCKTAIL, koktejl vybraných produktů z české i zahraniční tvorby, který bude návštěvníkům prezentován společně za jedním pultem. Zde upřednostníme produkty s cenou do 1000 Kč.
NOVINKY PRO VYSTAVUJÍCÍ

PRAHA

– DÍKY VÝZNAMNÉ ZMĚNĚ HARMONOGRAMU PŘÍPRAV UVEDEME NOVÝ KONCEPT PR ZALOŽENÝ NA
JEDNOTLIVÝCH DESIGNÉRSKÝCH OSOBNOSTECH A PRODUKTECH. V PR AKCE BUDE KLADEN
DŮRAZ ZEJMÉNA NA EXKLUZIVNÍ KOLEKCE A PREMIÉRY PŘIPRAVOVANÉ PŘÍMO PRO DSM.
– NOVĚ NABÍDNEME PROSTOR PRO PROPAGACI VAŠÍ ZNAČKY A VLASTNÍCH EVENTŮ V RÁMCI DSM
(KOKTEJL, HAPPY HOURS, SPECIAL OFFERS APOD.) PROSTŘEDNICTVÍM NEWSLETTERU.
– JAKO SOUČÁST FESTIVALU BUDE VYHLÁŠENO OCENĚNÍ ZA NEJLEPŠÍ PŘEDVÁNOČNÍ KOLEKCI
A CENA VEŘEJNOSTI.
– VYTVOŘÍME OPTIMALIZOVANÝ PROFIL VAŠÍ ZNAČKY NA WEBU DSM PLATNÝ
NEOMEZENĚ – NÁVŠTĚVNOST 35 000+, SEO, ROZCESTNÍK NA VLASTNÍ STRÁNKY.
– MÁTE RÁDI DSM? ŘEKNĚTE TO VŠEM! POSKYTNEME PŘÍLEŽITOST ZAPOJIT SE DO PROJEKTU VIDEO
POZVÁNEK NA DSM 2014 S MOŽNOSTÍ VYHRÁT ÚČAST NA FESTIVALU ZDARMA.
– NABÍDNEME MOŽNOST PROPAGACE VLASTNÍCH NOVINEK PROSTŘEDNICTVÍM FACEBOOKU DSM
(11000+ FANS) V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU 2015.
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PRAHA

PRAHA

CENÍK / PODMÍNKY ÚČASTI
1. SHOWROOM - 8 000 Kč / 6 000 Kč (pro studenty) vč. DPH

PRAHA

CENA ZAHRNUJE
- zapůjčení základního výstavního mobiliáře
stůl 180 x 90 cm NEBO štendr 250 cm s integrovaným osvětlením
židle, box na uložení produktů (vystavení doplňků)
zajištění zkušebních kabinek a zrcadel
– jednotné označení účastníků v grafice designSUPERMARKETU
– uvedení účastníka v tištěném programu festivalu (název, fotka, www)
– profil účastníka na webu designSUPERMARKET (název, fotky, krátký text, www)
– možnost uspořádat vlastní akci (happy hour, koktejl, prezentace) – akce bude
uvedena v tištěném programu a na webu designSUPERMARKET
– možnost využívání platebních terminálů pro platbu kartou
– PR a propagace akce a jednotlivých účastníků v rámci jednotné kampaně
– elektronická pozvánka na vernisáž a na festival designSUPERMARKET
– vystavovatelský pas v počtu 5 ks
– jednorázová vstupenka pro klienty v počtu 5 ks

PRAHA

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
– účast na designSUPERMARKETU je výběrová, za výběr účastníků zodpovídá dramaturgický
tým designSUPERMARKET
– designSUPERMARKET je určen výhradně pro prezentaci autorského designu
bez propagace výrobce nebo zadavatele
– veškerý prodej je v kompetenci samotných účastníků. Provizi neúčtujeme
– účastníci jsou povinni zajistit u své prezentace zodpovědnou osobu v době
otevíracích hodin. V opačném případě má organizátor právo prezentaci zrušit
– v otevírací době designSUPERMARKET nesou zodpovědnost za své produkty
účastníci, mimo otevírací dobu organizátor
– dbáme na zachování jednotného vizuálního stylu prostoru s naprostým důrazem a produkt
není proto dovoleno instalování jakýchkoliv vlastních grafických nebo nstalačních prvků
účastníci jsou povinni respektovat pokyny architektů designSUPERMARKETU
– studentskou slevu lze čerpat v případě, že účastník (všichni členové značky) je student
v době konání designSUPERMARKETU a mladší 26 let
– STORNO poplatky: při zrušení účasti od 1. 9. 2014 - 100%
2. 2D PREZENTACE - 4 000 Kč vč. DPH
CENA ZAHRNUJE
- zajištění základního výstavního zázemí
stěna min. 200 x 300 cm (po dohodě lze pomalovat)
židle a box na uložení produktů (vystavení doplňků)
– jednotné označení účastníků v grafice designSUPERMARKETU
- ostatní položky odpovídají kategorii SHOWROOM (výše)

3. COCKTAIL (komisní prodej): marže 40%
CENA ZAHRNUJE
– organizace prodeje v rámci skupinové prodejní prezentace
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
– účast na designSUPERMARKETU je výběrová, za výběr účastníků zodpovídá dramaturgický
tým designSUPERMARKET
– organizátor přebírá zodpovědnost za produkty na dobu konání akce
– ve výběru účastníků budou upřednostněny produkty s cenou do 1000 Kč
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PRAHA

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
– všechny položky odpovídají kategorii SHOWROOM (výše)

DESIGNSUPERMARKET 2014
HARMONOGRAM
20. 7.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

31. 7.

OZNÁMENÍ VYBRANÝCH ÚČASTNÍKŮ

14. 8.

UZÁVĚRKA PODKLADŮ PRO PROPAGACI – BRATISLAVA

14. 8.

UZÁVĚRKA PLATEB ÚČASTNICKÝCH POPLATKŮ – BRATISLAVA

14. 9.

UZÁVĚRKA PODKLADŮ PRO PROPAGACI – PRAHA

14. 9.

UZÁVĚRKA PLATEB ÚČASTNICKÝCH POPLATKŮ – PRAHA

KONTAKTY
V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici.
Natalie Krausová, natalie@designsupermarket.cz, +420 777 273 597
Darina Zavadilová, darina@designsupermarket.cz, +420 775 676 966

Změny základních podmínek vyhrazeny.

