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Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w jednym z najważniejszych festiwali sztuki designerskiej w Niemczech - 
DESIGNERS' OPEN, który odbędzie się w Lipsku w dniach 25 – 27 października. 

Premiera DESIGNERS' OPEN odbyła się w 2005 roku, a jego pomysłodawcami są Andreas Neubert oraz 
Jan  Hartman.  Od  tego  czasu  festiwal  organizowany  jest  co  roku  w  najciekawszych  architektonicznie 
miejscach Lipska. Ostatnia edycja zakończyła się bardzo dużym sukcesem, swoje prace prezentowało 180 
autorów, a liczba odwiedzających przekroczyła 12.500 osób.

W  tym roku  nowym właścicielem DESIGNERS'  OPEN zostały  Leipziger  Messe  GmbH (Targi  Lipskie), 
których celem jest zwiększenie międzynarodowego charakteru festiwalu. Mimo zmiany właściciela festiwalu, 
jego założyciele nie zaprzestają współpracy przy projekcie i pozostają w radzie programowej DESIGNERS' 
OPEN. W tym roku festiwal odbędzie się w niezwykle interesującej architektonicznie Hali Szklanej, należącej 
do kompleksu wystawienniczego Targów Lipskich. 

DESIGNERS' OPEN to trzy wystawy tematyczne, dwie z nich: DO/Market i DO/Fashion, skierowane są do 
konsumentów, natomiast DO/Industry wraz z DO/Conference skierowana jest do odwiedzających z sektora 
przemysłu.   
W  festiwal  DESIGNERS'  OPEN  angażuje  się  także  całe  miasto  i  lokalni  przedsiębiorcy.  W wybranych 
lokalizacjach,  np.  sklepach,  czy  kawiarniach  organizowane  są spoty  festiwalowe (DO/Spots),  w  których 
twórcy, zespoły projektanckie i uczelnie prezentują swoje propozycje w zakresie nowoczesnego wzornictwa. 

DO/Industry
Wystawa  DO/Industry  jest  platformą  B2B  dla  wzornictwa  przemysłowego  i  przedstawicieli  firm.  Jej 
założeniem  jest  inicjacja  wprowadzania  nowoczesnego  wzornictwa  na  rynek.  Co  roku  wystawa 
organizowana jest pod innym tematem przewodnim. W 2013 roku jest nim „smart technology – new design”. 
Wystawa DO/Industry jest jedynym wydarzeniem dla wzornictwa przemysłowego w Niemczech. Towarzyszą 
jej dyskusje panelowe, seminaria oraz prezentacje specjalne. W ramach DO/Industry Związek Niemieckich 
Designerów Przemysłowych (VDID) organizuje swoje forum i zaprasza wszystkich do wzięcia w nim udziału i  
bezpłatnego zaprezentowania swoich prac. 

DO/Market 
W ramach wystawy DO/Market prezentowane są produkty z zakresu meble,  wyposażenie wnętrz,  szkło, 
porcelana i inne. Równocześnie ma miejsce forum dyskusyjne, podczas którego odbywają się prezentacje 
projektantów. Każdy ma możliwość przedstawienia swojego produktu i własnej koncepcji jego tworzenia. 
We współpracy z Uniwersytetem  Lipskim i Wyższą Szkołą Techniki, Gospodarki i Kultury w Lipsku w ramach 
forum odbywają się także seminaria na temat aktualnych trendów, innowacji i kierunków rozwoju. 

DO/Fashion
Wystawa DO/Fashion jest miejscem prezentacji dla projektantów odzieży, butów, biżuterii i akcesoriów. 
Jej uzupełnieniem są pokazy mody. 
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Do  udziału  w  tegorocznej  edycji  DESIGNERS'  OPEN  zapraszamy  indywidualnych 
projektantów i grupy projektantów, uczelnie i studentów, agencje i organizacje. 
Termin zgłoszeń: 30.06.2013

Ceny niezabudowanej powierzchni wystawienniczej:

□ Standard    75,00 €/m²    □ Newcomer*    50,00 €/m²  □ Szkoły wyższe      40,00 €/m²

*Pod pojęciem Newcomer rozumiani są adepci sztuki designerskiej, którzy są studentami, w momencie przesyłania 
zgłoszenia nie ukończyli 30 lat lub skończyli studia nie później niż trzy lata wstecz od momentu przesłania zgłoszenia. 
Jako Newcomer można wziąć udział w festiwalu DO tylko raz.

Minimalna powierzchnia wystawiennicza to  6 m².

Ceny zabudowanej powierzchni wystawienniczej:

DO / Market, DO / Industry

Zabudowa A - 6 m²          865,00 € Zabudowa A - 9 m²        1.210,00 € Zabudowa  A - 12 m²        1.595,00 €

Zabudowa B - 6 m²          975,00 € Zabudowa B - 9 m²        1.245,00 € Zabudowa B - 12 m²        1.675,00 €

Zabudowa C - 6 m²          840,00 € Zabudowa C - 9 m²        1.270,00 € Zabudowa C - 12 m²        1.650,00 €

Zabudowa D - 6 m²          820,00 € Zabudowa D - 9 m²        1.240,00 € Zabudowa D - 12 m²        1.645,00 €

DO/Fashion

Zabudowa E  - 6 m²          845,00 € Zabudowa F   - 6 m²          880,00 € Zabudowa G  - 9 m²        1.395,00 €

Newcomer

Powierzchnia prezentacyjna ( 0,75 m x 0,75 m)  152,00 €

Do podanych cen należy doliczyć: niemiecki podatek targowy AUMA w wysokości 0,60 €/m² oraz zryczałtowaną opłatę 
reklamową 90,00 € (zawiera koszt wpisu do katalogu wystawców).

Chętnie przedstawimy Państwu szczegóły poszczególnych rodzajów zabudów oraz udostępnimy formularze 
zgłoszeniowe, służymy również pomocą na całym etapie przygotowań do uczestnictwa w festiwalu.

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Więcej informacji: 
www.designersopen.de

Pozdrawiam i do zobaczenia w Lipsku!

Magdalena Dziemidek
Prezes Zarządu
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.


