	
  

	
  

FELHÍVÁS A DESIGN HÉT BUDAPEST
2017 RENDEZVÉNYSOROZATON
VALÓ RÉSZVÉTELRE
2017. OKTÓBER 6 – OKTÓBER 15.
2017-ben 13. alkalommal kerül megrendezésre a Design Hét Budapest.
A rendezvénysorozat finanszírozója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szervezője
a Magyar Formatervezési Tanács. Folytatva az elmúlt évek hagyományait, a Design Hét
Budapest szervezői idén is meghirdetik a lehetőséget a programsorozatban való
részvételre az alábbi kategóriákban.
3/1. Nyitott Stúdiók >>
3/2. Díszvendég: Dánia >>
3/3. Önálló program >>
Háttérinformáció: Design Hét Budapest 2017 – START >>
Amennyiben az Ön által tervezett program nem illeszthető be egyértelműen valamelyik kategóriába,
vagy olyan kérdése van, amelyre az alábbi oldalakon nem talál választ, kérjük,
keressen bennünket a designhet@designhet.hu emailcímen!

	
  

	
  

	
  

3/1. NYITOTT STÚDIÓK
A Design Hét Budapest egyik legnépszerűbb kezdeményezése hazai designerek, designstúdiók
műhelyeibe enged betekintést. 2017-ben a programban 15 stúdió vehet részt. A részvételre az alábbi feltételek
elfogadásával / vállalásával van lehetőség. Kérjük, hogy jelentkezését csak abban az esetben nyújtsa be, ha
ezen feltételek mindegyikének megfelel.

Részvételi feltételek
n Jelentkező az alábbi területek valamelyikén tevékenykedik: bútortervezés, formatervezés,
textiltervezés, divattervezés, grafikai tervezés, belsőépítészet, 3D nyomtatás, applikáció tervezés,
ékszertervezés, gasztro design, tipográfiai tervezés, service design, design management.
n Jelentkező Magyarországon él és itt tervezői munkát folytat. Tervezői munkát nem folytató,
tehát kizárólag gyártó, forgalmazó, kivitelező, kereskedelmi tevékenységet folytató jelentkezők
nem vehetnek részt a programban, számukra a 3/3. pontban jelölt módon mvan lehetőség részvételre.
n Jelentkező saját helyszínnel rendelkezik (iroda, műhely, stúdió, egyéb), mely Budapest
közigazgatási határán belül helyezkedik el, és alkalmas egyidejűleg legalább 15-20 fő befogadására.
A programban nem vehet részt olyan jelentkező, mely ugyan tervezői tevékenységet
folytat, de bemutatkozásra alkalmas helyszíne nincs, vagy a tevékenységét más helyszínen
kívánja bemutatni (pl. üzletben, bemutatóteremben, vagy coworking műhelyben).
n Jelentkező az elmúlt 5 évben nem szerepelt a Design Hét Budapest Nyitott Stúdiók programjában.
n Jelentkező vállalja, hogy a Design Hét Budapest időtartama alatt, vagyis 2017. október 6.
és 15. között legalább egy, legfeljebb négy alkalommal, alkalmanként legalább 4 órára mgarantálja
a nyitva tartást a látogatók számára (biztonsági illetve létszámkorlátozási okokból a Jelentkező döntése
alapján van lehetőség a létszám maximalizálására illetve regisztráció bevezetésére).
n Jelentkező vállalja, hogy a Design Hét projektsábbal egyeztetett nyitva tartás időtartama alatt
a Jelentkező designere(i) a Stúdióban jelen vannak, előadást tartanak munkájukról és/vagy
válaszolnak az érdeklődők üzleti titkokat nem érintő kérdéseire, bemutatják elkészült munkáikat
és/vagy betekintést engednek a tervezési folyamatokba.
n Jelentkező tudomásul veszi, hogy az általa a Nyitott Stúdiók program mellé szervezett egyéb
programjait (pl. ügyfélrendezvény) a Design Hét a hivatalos programjában nem tünteti fel.
n Jelentkező designere(i) fotózás céljából, előzetesen egyeztetett időpontban 2017. június 30 – július 10.
között a Design Hét Budapest fotósa rendelkezésére áll(nak).
n Coworking műhelyek esetén a jelentkezés feltétele, hogy a műhelyben minden egyes tag
a design valamelyik, fent megjelölt területén tevékenykedjen, a részvételt minden résztvevő
vállalja, és az iroda kijelölt kapcsolattartója vállalja a részvétel teljes koordinációját. Coworking
műhelyek közül 2017-ben legfeljebb egy kerül kiválasztásra a Nyitott Stúdiók programban.
n Jelentkező Magyarországon bejegyzett, adószámmal rendelkező, természetes vagy jogi személy.

	
  

	
  

	
  

Részvételi díj
A kiválasztott Nyitott Stúdiók számára a részvétel ingyenes.

Az elbírálás szempontjai
A jelentkezések közül a Szervező a műfaji változatosság és az újszerűség elsődleges szempontjait
figyelembe véve fogja kiválasztani a 2017-ös év Nyitott Stúdióit. Határidő után beérkezett
jelentkezéseket nem áll módunkban figyelembe venni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a ki nem választott Stúdiók számára a 3/3. pontban foglaltak
szerint továbbra is van lehetőség a programban való részvételre. A Nyitott Stúdiók programban
kiválasztásra nem került jelentkezőknek legkésőbb június 23-ig értesítést küldünk, számukra a 3/3. Pontban
jelzett jelentkezési határidő (2017. június 16.) két héttel meghosszabbodik (2017. június 30.).

Jelentkezés
A jelentkezéseket „Nyitott Stúdió jelentkezés” tárgyú emailben 2017. június 16-ig várjuk
a designhet@designhet.hu címre, a Stúdió nevének, tevékenységének és web- vagy Facebook oldal
címének megjelelölésével (ezek hiányában 2 MB alatti méretű portfóliót kérünk csatolni).
Kérjük, amennyiben jelentkezésére június 30-ig semmilyen választ nem kap, lépjen velünk
kapcsolatba Facebook-oldalunkon keresztül – a nagyszámú jelentkezés miatt előfordulhat, hogy postaládánk
megtelik, levelét spamként érzékeli a rendszer, vagy a túl nagy csatolmány miatt nem ér célhoz.

	
  

	
  

	
  

3/2. DÍSZVENDÉG: DÁNIA
A korábbi évekhez hasonlóan a Design Hét Budapest keretein belül lehetőség nyílik a Díszvendég
országhoz kapcsolódó programmal történő részvételre is. 2017-ben a Design Hét Budapest
Díszvendége a Dán Királyság.

Részvételi feltételek
n Partner a Dán Királyság designtermékeinek, alkotóinak forgalmazásával, népszerűsítésével foglalkozik,
és Magyarországon bejegyzett, adószámmal rendelkező, természetes vagy jogi személy.
n Partner vállalja: a program kitalálását, megszervezését, lebonyolítását és költségei vállalását
(program lehet: designtermék-kiállítás, előadás, kerekasztal-beszélgetés, workshop, gasztrodesign
esemény vagy más, a Szervezővel egyeztetett program)

Részvételi díj
A Díszvendég programban a részvételi díj 30.000 Ft + áfa, melyet az együttműködési megállapodás
megkötése után, számla ellenében, átutalással kell megfizetni a Szervező részére,
legkésőbb 2017. augusztus 4-ig. A díjfizetés alól a központi költségvetési intézmények (állami fenntartású
egyetemek, középiskolák, múzeumok, más országok kulturális intézetei, stb.), valamint azok
az együttműködő partnerek mentesülnek, akik a Szervezővel közös szervezésű programot valósítanak
meg (pl. sztárdesigner meghívása). A részvételi díj magában foglalja a 20.000 példányos,
kétnyelvű programfüzetben és a szintén kétnyelvű www.designhet.hu honlapon történő
megjelenést. A részvételi díj határidőre történő be nem fizetése a Partner programból történő
kizárását vonja maga után. A részvételi díj készpénzben történő befizetésére nincs lehetőség.

Az elbírálás szempontjai
A Szervező a beérkezett jelentkezések közül az újszerűség, az exkluzivitás, az egyediség és a
kreativitás szempontjait figyelembe véve választja ki azokat a Partnereket, akiknek programja
2017-ben a Design Hét Budapest hivatalos programjában szerepelhet.

Jelentkezés
A jelentkezéseket „Design Hét jelentkezés” tárgyú emailben 2017. június 16-ig várjuk
a designhet@designhet.hu címre, a tervezett program vázlatos leírásával, a jelentkező web- és/
vagy Facebook-oldalának feltüntetésével, illetve maximum 2 MB méretű csatolmánnyal. Kérjük,
amennyiben jelentkezésére június 30-ig semmilyen választ nem kap, lépjen velünk kapcsolatba
Facebook-oldalunkon keresztül – a nagyszámú jelentkezés miatt előfordulhat, hogy postaládánk megtelik,
levelét spamként érzékeli a rendszer, vagy a túl nagy csatolmány miatt nem ér célhoz.

	
  

	
  

	
  

3/3. ÖNÁLLÓ PROGRAM
A korábbi évekhez hasonlóan a Design Hét Budapest keretein belül idén is lehetőség nyílik önálló programmal
történő részvételre. E programok tekintetében a Szervező nem szab tematikai feltételeket, a 2017-ös év fő
témájához (START) való csatlakozás opcionális lehetőség.

Részvételi feltételek
n a program az alábbi szakterületek valamelyikével kapcsolatos: bútortervezés, formatervezés,
textiltervezés, divattervezés, grafikai tervezés, belsőépítészet, 3D nyomtatás, applikáció tervezés,
ékszertervezés, gasztro design, tipográfiai tervezés, service design, design management.
n a program műfaji tekintetben az alábbi kategóriák valamelyikéhez tartozik: kiállítás, előadás,
kerekasztal-beszélgetés, workshop, könyvbemutató, tárlatvezetés, design túra, gasztro design program,
vásár, divatbemutató, konferencia, meetup, pop-up store, designtárgy-aukció.
n a program a Design Hét Budapest időtartama alatt kerül megrendezésre (kiállítás vagy más, hosszabb
rendezvény esetén a megnyitó időpontjának kell a megadott időszakra esnie).
n Partner vállalja, hogy a rendezvény részleteit a Szervező által meghatározott határidőig, de
legkésőbb 2017. augusztus 4-ig a Szervező rendelkezésére bocsájtja (esemény címe, helyszín címe,
nyitva tartás, megnyitó pontos időpontja, regisztrációs emailcím stb.), a későbbiekben egyeztetett módon.
Partner vállalja, hogy a programhoz képanyagot biztosít, melyet a Design Hét Budapest saját
kommunikációs felületein (weboldal, social media, sajtóközlemények) felhasználhat, és melyek közléséhez ezen
felületeken a fotók szerzői jogának birtokosa hozzájárul.

Részvételi díj
Önálló program esetén a részvételi díj
n magyar tervezők, designerek, designstúdiók számára 30.000 Ft + áfa,
n kereskedelmi, gyártói, forgalmazói tevékenységet folytató cégek számára 60.000 Ft + áfa.
A részvételi díjat az együttműködési megállapodás megkötése után, számla ellenében, átutalással
kell megfizetni a Szervező részére, legkésőbb 2017. augusztus 4-ig.
A díjfizetés alól a központi költségvetési intézmények (állami fenntartású egyetemek, középiskolák,
múzeumok, más országok kulturális intézetei, stb.), valamint azok az együttműködő partnerek mentesülnek,
akik a Szervezővel közös szervezésű programot valósítanak meg (pl. sztárdesigner meghívása).
A részvételi díj magában foglalja a 20.000 példányos, kétnyelvű programfüzetben és a szintén
kétnyelvű www.designhet.hu honlapon történő megjelenést. A részvételi díj határidőre történő be
nem fizetése a Partner programból történő kizárását vonja maga után. A részvételi díj készpénzben
történő befizetésére nincs lehetőség.

	
  

	
  

	
  

Az elbírálás szempontjai
A Szervező a beérkezett jelentkezések közül az újszerűség, az exkluzivitás, az egyediség és
a kreativitás szempontjait figyelembe véve választja ki azokat a Partnereket, akiknek programja
2017-ben a Design Hét Budapest hivatalos programjában szerepelhet.

Jelentkezés
A jelentkezéseket „Design Hét jelentkezés” tárgyú emailben 2017. június 16-ig várjuk
a designhet@designhet.hu címre, a tervezett program vázlatos leírásával, a jelentkező web- és/
vagy Facebook-oldalának feltüntetésével, illetve maximum 2 MB méretű csatolmánnyal.
Kérjük, amennyiben jelentkezésére június 30-ig semmilyen választ nem kap, lépjen velünk
kapcsolatba Facebook-oldalunkon keresztül – a nagyszámú jelentkezés miatt előfordulhat, hogy postaládánk
megtelik, levelét spamként érzékeli a rendszer, vagy a túl nagy csatolmány miatt nem ér célhoz.

	
  

	
  

	
  

Háttérinformáció:
Design Hét Budapest 2017 – START
A Design Hét Budapest 2017-ben a designszcénában való megjelenést, a pályakezdést, a vállalkozásfejlesztést
és az ehhez kapcsolódó témákat állítja a középpontba.
A globális piac megnyílásával, valamint a tömegkommunikáció és az internetes kereskedelem ugrásszerű
fejlődésével hatalmas lehetőségek nyíltak meg a designerek előtt. A jól képzett, szakmailag felkészült, a változó
kihívásokra rugalmasan reagálni képes, és a tervezés során a gazdaságosságtól az esztétikumig számos
szempontot figyelembe vevő designerek munkájára világszerte mind több szektor tart igényt – a bútoripartól a
belsőépítészetig, a reklámszakmától az online felületek tervezéséig. Az elvárásoknak megfelelni tudó,
pályakezdő designereknek, startupoknak, induló kis- és középvállalkozásoknak tehát minden korábbinál több
esélye és lehetősége van arra, hogy szorgalmukat siker koronázza – hazánkban, Európában és a világpiacon.
A számos új lehetőség ugyanakkor számtalan új kihívást is tartogat a piacra frissen belépők számára: a
vállalkozás fejlesztése, az ügyfélkör kiépítése, a jogi és gazdasági környezet naprakész ismerete, a folyamatos
változásban lévő kommunikációs eszközök megfelelő használata, a célcsoport elérése, a gyártás és értékesítés
optimalizálása csak néhány azon feladatok közül, melyeket egy 21. századi vállalkozás a mindennapokban
egyidejűleg megoldani kényszerül. A Design Hét Budapest ezért ezúttal arra vállalkozik, hogy változatos
szakmai programok, előadások, workshopok segítségével közreműködjön a designvállalkozások piacra
lépésének, bemutatkozásának, szakmai fejlődésének elősegítésében, valamint a design mint innovatív
eszközrendszer bemutatásában.
A kis- és középvállalkozások fejlesztésére fókuszáló, szakmai programok mellett a Design Hét Budapest a
nagyközönség számára is igyekszik bemutatni a hazai designszcéna színe-javát: kiállítások, a design új
területeit bemutató, nyilvános programok és interaktív események megszervezésével a programsorozat azt
illusztrálja, hogy a design mindennapi életünk minden területének szerves része.

További információ
Design Hét Budapest
1054 Budapest, Perczel Mór u. 2-4.
e-mail: designhet@designhet.hu
www.designhet.hu, www.facebook.com/budapestdesignweek

	
  

