FELHÍVÁS
A BÚTORSZÖVETSÉG a budapesti OTTHONDesi n Ősz pro ramsorozaton
9. október

-

. között kiállítási lehetősé et biztosít

iatal, kreatív

aipari szakemberek számára, az alábbi módokon és paraméterekkel.

WOOD LIKE AFTER POP-UP STAND
Az Otthon Desi n Ősz

ezer láto atót

onzó lak erendezési kiállítás, mely

a Desi n Hét alatt kerül me rendezésre. Célunk, ho y
yártók olyan
poten iális

iatal ter ezők és

emutatkozási és értékesítési lehetősé et kapjanak, ahol a

ásárlókkal azonnal személyes kap solat a kerülhetnek. A

rendez ény mottója az OtthonDesi n Ősz plat ormon:
HAZAIAK, FIATALOK, TEHETSÉGESEK ÉS
MOST MEGMUTATJÁK, MIT TUD A KREATÍV FAIPAR.
ISMERKEDJ, BESZÉLGESS, VIGYÉL HAZA
MAGYAR BÚTORT!

A kiállítás e y közös standon, e ysé es installá ió al, k .
kerül elépítésre. Itt lesznek láthatók a

m

területen

emutatott dara ok e ymástól jól

elkülönít e, kurátori döntés szerint. Minden tár ynál me jelentetjük annak
yártóját, leírását, elérhetősé eket, árat, st ., ezért kérjük, az e yes
mezőket hiánytalanul kitölteni szí eskedjen! A hiányos kitöltés ől eredő
pontatlansá okért elelőssé et állalni nem áll módunk an.

A

eküldött
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projektstá ja

áltoztatásokat eszközölhet, amennyi en azt pl. nyel helyessé i okok,
a

terjedelem

indokolttá

rendez énysorozat a,

teszi.

A

me jelenik

rendez ényként a Bútorszö etsé

pro ram
az

ekerül

OtthonDesi n

a

Desi n

Ősz

és

a y
Hét

önálló

e oldalán is.

Kérjük, hogy a mellékelt dokumentumot digitálisan töltse ki és
legkéső

szeptem er

-ig juttassa vissza az

o i e@ utorszovetse .hu email- ímre.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
Várjuk mindazok jelentkezését, akik

rendelkeznek
kreatí

saját

a

termékkel

-és

lak erendezés

a

útoripari

területén

útor,

kie észítő, dekorá iós tár y,

á ól

készült ékszer, st .
a

kiállított

terméket

kereskedelmi

képesek

mennyisé

en

yártani
rendelkeznek a szüksé es jo okkal
a

yártáshoz és értékesítéshez

a kiállítás ideje alatt a standon
személyesen is jelen lesznek, és a
ásárlókat tájékoztatják
a termék

el -és elszállítását saját

költsé ükön állalják
a jelentkezési lapot a me adott
mellékletekkel
szeptem er

le késő
-i

hiánytalanul

kitölt e elküldik
Nagy Ádám János, a
8-as EuroSkills
aranyérmese, Európa legjobb épületasztalosa.

A részvétel ingyenes, de a limitált kiállítási lehetőség miatt pályázathoz
kötött. A kiállításra kerülő tárgyakat és kiállítókat szakmai zsűri
döntése nyomán választjuk ki a hely adta lehetőségek és a szakmai
megítélés alapján. A zsűri tagjait a Bútorszövetség és együttműködő
partnerei nevezik ki. A jelentkezés önmagá an nem jelent kiállítási
jogot.

HATÁRID Ő K

Jelentkezési határidő:
. szeptem er
.
Bírálat és a jelentkezők értesítése:
. szeptem er
We me jelenés:
. szeptem er
.
Kiállítás építése – útorok elszállítása:
. októ er
Kiállítás:
. októ er - .
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- .
.

.
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A e oldalra az alkotóhoz és yártóhoz eltöltjük annak ekete- ehér portréját,
emutatkozását, munkáiról készült képeit, elérhetősé ét, alamint e y rö id
ideós emutatkozást. A szö e et, a otókat és a ideót le késő
szeptem er
-i juttassa el hozzánk a me adott minősé en.
A e oldalon a közössé i média elérhetősé ek is eltüntethetők Fa e ook,
Insta ram, T itter , í y kérjük, amennyi en rendelkezik ilyenekkel, azokat is
küldje el!
Az anya ok me érkezéséről e-mail en értesítést küldünk. Amennyi en a
küldést kö ető
eérkezését,

munkanapon

e ye

el

elül nem i azoljuk

elünk a kap solatot, a sok küldemény miatt

elő ordul, ho y postaládánk me telik!

ELÉRHET Ő SÉGÜNK
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Partnereink:

issza az anya ok

