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Nemzetközi designer fesztivál 

Lipcse, 2019. október 25-27. 

www.designersopen.com 
 

A kiállításról: Ezév októberében ismét a barátságos, belvárosi Kongresshalle Zoo területén 

kerül megrendezésre a holnap kreatív művészeinek termékbemutatója. A szervezők szeretettel 

várják a design iránt elkötelezett fiatal tehetségeket, gyártókat, kereskedőket a  

DOL Interior & Furniture,   DOL Fashion & Accessories, 

DOL Research & Industry,  DOL Graphic & Media területéről. 
 

A 2018. évi DOL rövid statisztikája: 200 hazai és nemzetközi – köztük 4 magyar – kiállító, 

17.500 látogató, 100 újságíró és blogger. 
 

Az idei kiállítás jelentkezőinak száma is szépen növekszik már, okulva a tavalyi teltházas 

rendezvény miatti várólisták elkerülése érdekéban. Fontos dátumok: 2019. március,  pályázati 

start (kiállítóként való jelentkezés), június 30. pályázati határidő lejárta, július 31. kurátorok 

döntése a befogadott kiállítókról, standhely-visszigazolások. 
 

A vásári egységstand (min. 6 m2 helydíj, 2 kW árambekötés EUR 552,- (kb. 182.200.-Ft) 

plusz EUR 97.- media pausálé, plusz AUMA-díj EUR 0,60.-/m2) mellett számos kiállító 

egyéni, attraktív arculatú standdal vonul fel. 
 

A kreatív oktatási intézmények hallgatói, valamint pályakezdők hasznos ötletekkel, az ifjú 

művészek és alkotók pedig új vevőkör és networking kapcsolatokkal gazdagodhatnak -

látogatóként. 
 

Kiállítóként pedig – támogatottan kedvezményes áron kezdhetik szárnyukat bontogatni: - 

speciális ár oktatási intézményeknek: 6m2 EUR 402.- (kb. 133.000.-Ft), 

-speviális ár Newcomer-eknek: 3m2 EUR 201.- (kb. 66.500.-Ft) részletesebb információk a 

honlapon. 
 

Vásári programok: Newcomer-Catwalk, Design Awards, exkluzív Fashionshow (divat 

iskolába járó tanulók, vagy végzős hallgatók/teamek pályázata alapján a fiatal nyertesek 

kollekcióiból divatbemutatót rendez a szervező Leipziger Messe), grafikus konferencia, 

Design-Pitch, Business-Speed-Dating, Open Panel. 
 

Vásári belépőjegyek irodánkba Ft-ért vásárolhatók. A helyszínen történő vásárlással 

ellentétben az előre váltott, online verzió (regisztráció ellenében) gazdaságosabb. 
 

A kiállítás helyszíne a Kongresshalle Zoo Leipzig (Pfaffendorfer str. 31), 

Napi nyitvatartás: okt. 25-én (péntek) 12:00 – 18.00 óráig, okt. 26-án (szombat) 10:00 – 

19:00 óráig, okt. 27-én (vasárnap) 10:00 – 18:00 óráig. 
 

Kiutazási lehetőségek: 

fapados járattal Berlinig, onnan vonattal Lipcsébe / vagy vonattal, drezdai átszállással / vagy 

egyénileg. 
 

Szállás: 
 

A 3*-os 105 szobás Hotel Leipzig City Nord by Campanile a 

belváros és vásárterület között épp félúton, az Eutritzscher 

strassei megállónál található. Az IKEA-stílusban berendezett 

szálloda szobái kényelmesek, 24 órás recepció, ingyenes WLAN 

áll rendelkezésre. Fizetős parkolója van, de a környező utcákban 

is lehetséges a parkolás. Reggelije bőséges. 

 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk örömmel áll szíves rendelkezésére, 

legyen szó kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy szállásfoglalás, repjegy, vásári 

belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról. 

Kérjük, látogasson el honlapunkra is: www.interpress.hu 
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