Felhívás
a Design Hét Budapest 2015 rendezvénysorozaton való részvételre
2015. szeptember 25 – október 4.
2015-ben 12. alkalommal kerül megrendezésre a Design Hét Budapest. A rendezvénysorozat védnöke és
főszponzora a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, kiemelt szakmai partnere a Magyar Formatervezési
Tanács, együttműködő partnere a Design Terminál, szervezője a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon
Ügynökség. Folytatva az elmúlt évek hagyományait, a Design Hét Budapest szervezői (a továbbiakban:
Szervező) idén is meghirdetik a lehetőséget a programsorozatban való részvételre az alábbi kategóriákban.

1. Nyitott Stúdiók
A Design Hét Budapest egyik legnépszerűbb kezdeményezése hazai designerek, designstúdiók műhelyeibe,
alkotótereibe enged betekintést. 2015-ben a programban 15 stúdió vehet részt. A kiválasztott stúdiók
számára a részvétel ingyenes, a résztvevőkkel együttműködési megállapodást kötünk. A Stúdiók számára
a részvétel nagy publicitást jelent, valamint lehetőséget teremt arra, hogy a Stúdió bemutatkozhasson
szűkebb és tágabb célcsoportjai, vásárlói, potenciális befeketetők és más érdeklődők előtt.
A jelentkezéseket „Nyitott Stúdió” tárgyú emailben 2015. június 19-ig várjuk a designhet@designhet.hu
címre, a Stúdió nevének, tevékenységének és weboldalcímének vagy Facebook-oldal címének megjelelölésével (ezek hiányában 2 MB alatti méretű portfóliót kérünk csatolni). A jelentkezések közül a Szervező
a műfaji változatosság és az újszerűség elsődleges szempontjait figyelembe véve fog válogatni. Határidő
után beérkezett jelentkezéseket nem áll módunkban figyelembe venni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a ki
nem választott Stúdiók számára a 3. pontban foglaltak szerint továbbra is van lehetőség a programban való
részvételre (az ott taglalt feltételek szerint). A kiválasztásra nem került jelentkezőknek értesítést küldünk.
A részvételre az alábbi feltételek elfogadásával / vállalásával van lehetőség.:
– a tervező / stúdió (továbbiakban: Stúdió) az alábbi szakterületek valamelyikén végzi tevékenységét: bútor
tervezés, formatervezés, textiltervezés, divattervezés, grafikai tervezés, belsőépítészet, 3D nyomtatás, applikáció
tervezés, ékszertervezés, kiadványtervezés, gasztro design, tipográfiai tervezés, design management
– a Stúdióban tervezői munka folyik (tervezői munkát nem folytató, tehát kizárólag gyártó, forgalmazó,
kivitelező Stúdiók nem szerepelhetnek a Nyitott Stúdiók programban)
– a Stúdió az elmúlt 5 évben nem szerepelt a Design Hét Budapest Nyitott Stúdiók programjában
– a Stúdió vállalja, hogy a Design Hét Budapest időtartama alatt, vagyis 2015. szeptember 25. és október
4. között legalább egy alkalommal, alkalmanként legalább 6 órára garantálja a nyitva tartást a látogatók
számára. (Biztonsági, illetve létszámkorlátozási okokból a Stúdió döntése alapján van lehetőség a létszám
maximalizálására, illetve regisztráció bevezetésére, ennek igényét kérjük a jelentkezés során említeni.)
– a nyitva tartás időtartama alatt a Stúdió vezető 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
– a Stúdió designere(i) fotózás céljából, előzetesen egyeztetett időpontban 2015. június 22 – 30. között
a Design Hét Budapest fotósa rendelkezésére áll(nak)
– a Stúdió földrajzilag Budapest közigazgatási határán belül helyezkedik el és méreteit, alapterületét
tekintve legalább 15-20 fő egyidejű látogatására alkalmas
– a Stúdió üzemeltetője Magyarországon bejegyzett, adószámmal rendelkező, természetes vagy jogi személy.

>

2. Díszvendég: Spanyolországhoz kapcsolódó programok
A korábbi évekhez hasonlóan lehetőség nyílik a Díszvendég országhoz kapcsolódó programmal történő
részvételre is. A jelentkezéseket „Design Hét Budapest jelentkezés” tárgyú emailben 2015. június 19-ig
várjuk a designhet@designhet.hu címre, a tervezett program vázlatos leírásával, a jelentkező weboldalcímének és/vagy Facebook-oldalának feltüntetésével. A Szervező a jelentkezések közül az újszerűség,
exkluzivitás, egyediség és kreativitás szempontjait figyelembe véve választja ki azokat a Partnereket
(továbbiakban: Partner), akiknek programja a Design Hét Budapest hivatalos programjában szerepelhet.
Határidő után beérkezett jelentkezéseket nem áll módunkban figyelembe venni.
A részvételre az alábbi feltételek elfogadásával / vállalásával van lehetőség:
– a Partner spanyol designtermékek vagy Spanyolország más kreatív (de nem képzőművészeti)
alkotásainak hazai forgalmazásával, népszerűsítésével foglalkozik
– a Partner vállalja: a program kitalálását, megszervezését, lebonyolítását és költségei vállalását
– a program lehet: designtermék-kiállítás, előadás, kerekasztal-beszélgetés, workshop, gasztrodesign
esemény vagy más, a Szervezővel egyeztetett program
– a Partner Magyarországon bejegyzett, adószámmal rendelkező, természetes vagy jogi személy
Részvételi díj spanyol tematikájú programmal:
60.000 Ft + áfa, melyet az együttműködési megállapodás megkötése után, számla ellenében, átutalással kell megfizetni, 2015. augusztus 19-ig. A díjfizetés alól a központi költségvetési intézmények (állami
fenntartású egyetemek, középiskolák, múzeumok, külföldi kulturális intézetek, 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 példányban megjelenő, kétnyelvű
programfüzetben és a www.designhet.hu honlapon történő megjelenést. A részvételi díj határidőre történő
be nem fizetése a Partner programból történő kizárását vonja maga után.

3. Önálló program
A korábbi évekhez hasonlóan lehetőség nyílik önálló szervezésű programmal történő részvételre is.
E programok tekintetében a Szervező nem jelöl ki kötelező témát, a 2015-ös év fő témájához* való csatlakozás opcionális. A jelentkezéseket „Design Hét Budapest jelentkezés” tárgyú emailben 2015. június 19-ig
várjuk a designhet@designhet.hu címre, a tervezett program vázlatos leírásával, a jelentkező weboldal
címének és/vagy Facebook-oldalának feltüntetésével. A Szervező a jelentkezések közül az újszerűség,
exkluzivitás, egyediség és kreativitás szempontjait figyelembe véve választja ki azokat a Partnereket
(továbbiakban: Partner), akiknek programja a Design Hét Budapest hivatalos programjában szerepelhet.
Határidő után beérkezett jelentkezéseket nem áll módunkban figyelembe venni.
Az 1. pontban részletezett, Nyitott Stúdió programra jelentkező, kiválasztásra nem került Stúdiók számára
lehetőség van önálló programmal való részvételre. Amennyiben a Stúdió határidőn belül jelentkezett a Nyitott
Stúdiók programba, de nem került ott kiválasztásra, a jelentkezése automatikusan átkerül az Önálló
program kategóriába, de esetében a Szervező programkiegészítést kérhet (nem minősül önálló prog
ramnak a nyílt nap, ezért kérjük bővítését más programmal, pl. kiállítással, workshoppal, előadással, stb.).
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A részvételre az alábbi feltételek elfogadásával / vállalásával van lehetőség:
– a Program az alábbi szakterületek valamelyikével kapcsolatos: bútortervezés, formatervezés, textiltervezés, divattervezés, grafikai tervezés, belsőépítészet, 3D nyomtatás, applikáció tervezés, ékszertervezés,
kiadványtervezés, gasztro design, tipográfiai tervezés, design management, designelmélet
– a program műfaji tekintetben az alábbi kategóriák valamelyikéhez tartozik: kiállítás, előadás, kerekasztalbeszélgetés, workshop, könyvbemutató, tárlatvezetés, design túra, gasztro design program, design vásár,
divatbemutató, konferencia, meetup, pop-up store, designtárgy-aukció
– Partner vállalja, hogy a Design Hét Budapest időtartama alatt, vagyis 2015. szeptember 25 és október 4.
közötti időszakban szervezi meg a programot (kiállítás esetén a megnyitó időpontjának kell a megadott
időszakra esnie)
– a Partner vállalja, hogy a Design Hét Budapest hivatalos programfüzetéhez szükséges információkat
(program címe, leírása, nyitva tartás, helyszín pontos címe, stb.) legkésőbb 2015. augusztus 1-ig a Szervező
rendelkezésére bocsátja (az anyagleadás pontos módjáról a Partnereket később fogjuk értesíteni)
– a Partner Magyarországon bejegyzett, adószámmal rendelkező, természetes vagy jogi személy.
Részvételi díj önálló programmal:
– magyar tervezők, designerek, designstúdiók számára 30.000 Ft + áfa
– 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, 2015. augusztus 19-ig. A díjfizetés alól a központi költségvetési intézmények (állami fenntartású egyetemek, középiskolák, múzeumok, külföldi kulturális intézetek, stb.), valamint azok az
együttműködő partnerek mentesülnek, akik a Design Hét Budapest fesztivállal 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.
*

Háttérinformáció
Design Hét Budapest 2015: fókuszban az otthon
HOME SWEET HOME
A Design Hét Budapest idén a lakóterek, az otthonok világára fókuszál. A HOME SWEET HOME szlogennel
jegyzett központi kiállítással, illetve további programokkal azt szeretnénk bemutatni, hogy az elmúlt tíz-húsz
év társadalmi, kulturális és technológia változásai miként csapódtak le az otthonokban. A hagyományos
családmodellek átalakulnak, egyre több a patchwork család, az ideiglenes otthon és a kis alapterületű
lakás. A szociális változások mellett a technológiai forradalom is átírja a mindennapi életet. Az otthon funkciója, szerepe is átalakult: egyre többen dolgoznak otthonukból, szakácskönyv helyett blogokról főzünk.
A kikapcsolódás módjai is változnak, lezajlott egy gasztroforradalom, elsődleges fontosságúvá vált a
környezettudatosság, előtérbe került a testkultúra és a slow life, továbbra is meghatározó erő a multikultu
ralizmus és a globalizáció. Mindezen változások a lakóterek jelentős átalakulását hozták magukkal, amelyek
meghatározó jelentőségűek a forma- és bútortervezők, építészek, belsőépítészek, illetve a design számos
más ágában tevékenykedő alkotók számára. A Design Hét Budapest 2015 központi kiállítása és az ahhoz
kapcsolódó kísérőprogramok a design és az életterek kapcsolódási pontjait, legújabb eredményeit, aktuális
kérdéseit mutatják be esettanulmányokkal, példákkal, előadásokkal, gondolatébresztő beszélgetésekkel.
További információ: www.designhet.hu, designhet@designhet.hu, tel.: (1) 354 4529

