
 

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY STAGE  

SUPPORTED BY CZECHTRADE 
DETAILNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM 

Designblok 2019, Výstaviště Holešovice, Praha 

17. – 21. 10. 2019, SUPERSTUDIO 

 

 

Zveme vás na naši expozici, kde vám budou k dispozici odborníci pro konzultaci 
vašich obchodních záměrů v zahraničí, získáte informace ohledně dotačních 
projektů, designéři se mohou bezplatně zapsat do Adresáře designérů CzechTrade.  

 

Každý den je pro vás připraven odborný seminář nebo workshop.  

 

Účast na semináři je bezplatná a přihlásit se můžete prostřednictvím on-line přihlášky.       
Do kolonky "oblast zájmu anebo dotaz na lektora" prosím uveďte, o jaký z výše uvedených 
seminářů máte zájem. 

 

17. 10. čtvrtek / 11:00 - 12:00  Itálie jako tradiční udavatel trendů – branding značky 
v zahraničí, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Milán a hosté (Kiwi Walker, Vulcanus) 

 CzechTrade – představení agentury a aktivit pod značkou CzechTrade | Design pro 
export, výhody dotačních projektů Design pro konkurenceschopnost, možnosti zapojení 
designérů a studií do Adresáře designérů  

 Marek Atanasčev, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie – jak se prosadit 
v Itálii, tipy a rady pro budování značky v zahraničí zvláště v oblasti designu, úspěšně 
realizované projekty 

 Vulcanus, český výrobce designových grilů -  design jako nástroj pro zefektivnění 
funkčnosti výrobku a zvýšení jeho hodnoty.   

 Kiwi Walker, český výrobce doplňků pro domácí mazlíčky - proč je důležité zapojit 
design do vývoje výrobků, jak se buduje značka na 12 teritoriích  

 Diskuze – další konzultace možné v expozici CzechTrade |  DESIGN PRO EXPORT 
 

18.10. pátek / 13:00 – 14:00  Jak zazářit ve Velké Británii - branding značky 
v zahraničí, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Londýn a  Clartés Bohemia 

 CzechTrade – představení agentury a aktivit pod značkou CzechTrade | Design pro 
export, výhody dotačních projektů Design pro konkurenceschopnost, možnosti zapojení 
designérů a studií do Adresáře designérů  

mailto:https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/czechtrade-na-festivalu-designblok-2019


 Martin Macourek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Londýn Velká Británie -– 
jak se prosadit ve Velké Británi v oblasti designu, tipy a rady pro budování značky 
v zahraničí zvláště v oblasti designu, úspěšně realizované projekty 

 Clartés Bohemia, česká sklárna zaměřená na výrobu osvětlení a dekorativního skla 
-  cesta české firmy na police londýnského obchodního domu Selfridges  

 Diskuze – další konzultace možné v expozici CzechTrade |  DESIGN PRO EXPORT 
 

19.10. sobota / 11:00 – 12:00  YEDOO do budoucnosti – design kol a koloběžek 
Jaroslava Juřica / Studio Herrmann&Coufal o  výhodách Adresáře designérů. 

 CzechTrade – představení agentury a aktivit pod značkou CzechTrade | Design pro 
export, výhody dotačních projektů Design pro konkurenceschopnost, možnosti zapojení 
designérů a studií do Adresáře designérů  

 Jaroslav Juřica, designer – představení projektů dětských kol Rascal a koloběžek 
Yedoo; od úvodního dotovaného projektu ke kontinuální spolupráci, kdy firma plně 
začlenila designéra do vývojového procesu dalších produktů. 

 Studio Herrmann&Coufal – díky registraci v Adresáři designérů CzechTrade studio 
realizovalo projekt Duro Bend, ve kterém se uživatel stává součástí procesu, částečný 
DIY, malý odpad, velký požitek, hra - vztah k věci, funkční dekor. 

 Diskuze – další konzultace možné v expozici CzechTrade |  DESIGN PRO EXPORT 
 

20.10. neděle / 15:00 – 16:00  Design – jako způsob jak ovlivňovat chování lidí a 
jejich ohleduplnost  k životnímu  prostředí.  Koncept firmy Plastia. 

 CzechTrade – představení agentury a aktivit pod značkou CzechTrade | Design pro 
export, výhody dotačních projektů Design pro konkurenceschopnost, možnosti zapojení 
designérů a studií do Adresáře designérů  

 Plastia, český výrobce funkčních a designových samo-zavlažovacích nádob – 
design management při vývoji nových a inovaci stávajících produktů, variabilita a 
modulárnost jednotlivých produktových značek a opravdový respekt ke všemu živému. 
Systém společenské odpovědnosti zaměřený na pomoc dětem, ochranu přírody a trvale 
udržitelný rozvoj. 

 Diskuze – další konzultace možné v expozici CzechTrade |  DESIGN PRO EXPORT 
 

21.10. pondělí / 11:00 – 12:00 CzechTrade | DESIGN PRO EXPORT: Udržitelný 
design, inovativní materiály a použití v praxi.  Workshop  a prohlídka vzorků 
z Knihovny matériO Prague. 

 CzechTrade – představení agentury a aktivit pod značkou CzechTrade | Design pro 
export, výhody dotačních projektů Design pro konkurenceschopnost, možnosti zapojení 
designérů a studií do Adresáře designérů 

 Maria Nina Václavková, Objev roku  Czech Grand Design - inovativní a udržitelné 
materiály pro fashion design. Jakým směrem se ubírají inovace a jakou roli v nich hraje 
aspekt udržitelnosti, jak funguje materiálová knihovna a proč je dobré je využívat. 

 Diskuze a prohlídka materiálů – další konzultace možné v expozici  
CzechTrade |  DESIGN PRO EXPORT 


