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ZÁVĚREČNÁ
ZPRÁVA

ŠESTÝ ROČNÍK

Bez designu není dnes nic… Design je dnes SLOVO i PROCES.
Nikdy nekončící, permanentní. Obklopuje nás a jen v Praze máme
každoročně několik přehlídek. Na letošním 6. ročníku Design Shakeru
jsme představili studia a designéry, jejichž práce přináší do oblasti
interiérového designu invenci a kvalitu. Vystavovalo zde několik desítek
firem z České republiky i zahraničí.

35 384
1 850 m2
80

HLAVNÍ ZÁMĚR
VELETRHU

SEKCE
VELETRHU

Představit studia a designéry, jejichž
práce přináší do oblasti interiérového
designu invenci a zaručí kvalitu veletrhu. Design Shaker je výlučný především tím, že je výběrovou přehlídkou
designu, na kterou jsou cíleně zváni
architekti, designéři a obchodníci,
a zároveň probíhá v rámci velkých
veletrhů pro velmi širokou skupinu
návštěvníků.
Lidé, kteří přicházejí na jarní veletrhy
bydlení, mají konkrétní zájem a potřebu. Jde o profesionály nebo ty, kteří
staví či zařizují dům. Tomuto publiku
představujeme kvalitní design: jak produktový, tak služby architektonických
a designérských studií.

Design Shaker je tradičně rozdělen
do sekcí zaměřených na úzce
spolupracující profese. Tematická
sekce Big Deal představila výběr
etablovaných českých výrobců
i distributorů nejznámějších
zahraničních značek. V sekci Fresh
Space se objevila mladá generace
designérů, kteří ještě studují, nebo
čerstvě tvoří pod vlastními značkami.
Nechyběly zde ani odborné služby
interiérových architektů a designérů.

DESIGN SHAKER
OPENING
První den veletrhu proběhlo slavnostní
zahájení, kterého se zúčastnili vystavovatelé spolu se svými obchodními
partnery. Součástí B2B setkání byla
také tisková konference, na které byli
přítomni významní hosté: akademický
sochař Ferdinand Chrenka, vedoucí
ateliéru průmyslového designu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě,
pan Erik Mentel z česko-italské

MEDIA
CAFÉ
obchodní komory, pan Francesco
Bresolin, prezident agentury MEDINIT,
Ing. Martin Čudka, prezident Asociace
nábytkářů a Ing. Tomáš Lukeš, tajemník
Asociace nábytkářů, designér Jan
Vopálka ze společnosti Design Fabrika,
Klára Nováková LE BON, Jan Bastař
společnost cre8, Ing. Iva Bastlová,
interiérová designérka a šéfredaktorka
odborného magazínu INTERIERY.

Výběr z nejlepších tuzemských médií
o designu a architektuře představila
kavárna Media Café. Design kavárny
byl opět navržen v úzké spolupráci
s firmou Admonter. V Media Café se
návštěvníci veletrhu mohli nejen občerstvit, ale přečíst si i desítky časopisů
o designu a architektuře. Designérkami
Media Café byly architektky z ateliéru
Mooza Architecture.

DESIGN
GALLERY

Vystavující:

Výstava vybraných designových
solitérů a Nábytek roku 2017.
Galerie představila konkrétní
exponáty, které jsou výjimečné svým
designem nebo funkcí. Některé
z těchto exponátů byly nominovány
do prestižní soutěže Nábytek roku,
kterou každoročně pořádá Asociace
českých nábytkářů.

B2B Partner s.r.o.
ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK
DUCHOŇ
FORM spol. s r.o.
LE BON spol. s r.o.
LUGI s.r.o.
RIM CZ s.r.o.
Rott Design s.r.o.
TON a.s.
Ocenění Nábytek roku 2017 získala
firma B2B Partner za kancelářský
nábytek: řada PLAN, typ Layers, který
pro společnost navrhli designéři Lenka
Damová & Boris Klimek.

HERMAN MILLER A TI DRUZÍ
Na Design Shakeru 2017 jsme
představili v doprovodném programu
výstavu Herman Miller a ti druzí, zaměřenou na historii nejslavnějších ikon
značky Herman Miller, ale i novinky,
které teprve přicházejí do výroby.
CASAMEDINIT MADE IN ITALY
skupinová expozice italských firem
Stejně tak byla k vidění sekce italského
designu. Obojí je důkazem toho, že dobrý design nemá geografických hranic.

SCÉNA: INSPIRACE & TRENDY 2017
Představení 4 interiérových stylů současných trendů bydlení:

POETIC

HARMONY

CULTURAL

SMART

TRENDY V INTERIÉRU 2017 – přednáška interiérové designérky Ivy Bastlové o světových trendech v interiérech pro rok 2017

SVĚTLO
V ARCHITEKTUŘE
5. specializovaná výstava
svítidel, designu a příslušenství

HALA 6
34 VYSTAVOVATELŮ
ČISTÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA 555 m2
POPRVÉ součástí jarního souboru
veletrhů bydlení v PVA EXPO PRAHA.
PREZENTACE významných
českých i světových značek z oblasti
výroby a designu svítidel a osvětlovací
techniky, podpořená odborným
doprovodným programem.
PŘEDSTAVENÍ unikátního česko-slovenského projektu svítidel studentů
Ateliéru industriálního designu VŠVU
v Bratislavě a UTB ve Zlíně, který vznikl
ve spolupráci se slovenským
zastoupením značky Artemide.
BLOKY ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
na aktuální témata z oboru světelné techniky a osvětlování.
Světlo v architektuře OPENING – B2B
setkání vystavovatelů, obchodních partnerů a dalších hostů.
UDĚLENÍ CEN časopisu Světlo za nejlepší exponáty.
Udělení cen nejlepším exponátům a expozici GRAND PRIX 2017
a TOP EXPO 2017.
ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Hlavní mediální partner: časopis Světlo | Odborný partner: Česká společnost pro osvětlování
Produktový partner doprovodného programu: Osvětlovací technika Vít Pavlů

soutěž o nejlepší výrobek
1. místo
Dominik Trusina – TRUSELLA za DNA Taburetka MINI
Jednoduché leč rafinované odlehčení sedáku vytvořilo zajímavou
konstrukci podnoží. Konstrukce je i přesto bezpečná a pevná.
2. místo
Vilém Duchoň – výroba čalouněného nábytku za SIT&SLEEP
Komise ocenila jednoduchost a proporčnost pohovky
a modulovost opěrných polštářů.
3. místo
Benlemi – Michal Pomp za Postel Domeček Happy +
Prodloužené nohy Foots + Šuplík 2in1
Oceňujeme ekologičnost materiálu včetně povrchových úprav
a podporu inspirace dětí při hraní.
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Martin Foret za Heart
Jednoduchá konstrukce je podepřená výtvarnou i statickou složkou.

Prestižní ocenění v soutěži o nejpůsobivější expozici
TOP EXPO získala nábytkářská společnost
JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
za minimalistický design expozice.

HODNOCENÍ
VYSTAVUJÍCÍCH

Letošní Design Shaker byl pro nás
neskutečným zážitkem, jedinečnou
akcí plnou inspirace a pozitivních lidí.
Potkali jsme spoustu zajímavých lidi,
navázali nová partnerství, získali
nové zákazníky. Dostali jsme od
návštěvníků spoustu námětů, nápadů
a zpětné vazby. Těžko si přát více
pro naši mladou rodinnou značku.
Celá akce byla zcela perfektně
zorganizovaná, bez jediné chybičky.
Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit!
Těšíme se na další ročník.
Jana Bilková
Créer

Na výstavě Design Shaker jsme
se rozhodli prezentovat nový
směr, kterým se nábytek TRIANT
ubírá. Vystavili jsme dvě kolekce
z masivního dubu, které navrhli
čeští designéři. Ohlas návštěvníků
vnímáme velmi pozitivně. Zdá se,
že díky výstavám, jako je tato, mají
lidé čím dál větší zájem investovat do
kvalitních interiérů a designu.
Ondřej Horák
TRIANT

Design Shaker byl opět skvělou
příležitostí oslovit nejen profesionály
a koncové klienty, ale zároveň se
seznámit s ostatními vystavovateli
z oboru a navázat tak zajímavé
obchodní spolupráce. Jsme rádi, že
jsme mohli představit návštěvníkům
novinky v oblasti interiérového
a exteriérového nábytku včetně
stínění a venkovní lamelové pergoly.
Je zajímavé pozorovat vývoj ve
vkusu koncových klientů a upravovat
tak námi nabízené produkty. Klienti
jsou více otevření experimentovat
s barvami i vzory v interiéru a zároveň
hledají klasiku a nadčasové kousky.
Ideálním příkladem je pak křeslo
ve tvaru „ušáku“, které se v různých
variantách stalo bestsellerem. Těšíme
se na další ročník!
Matěj Tomek
INNEX

Firma JELÍNEK uvítala příležitost
zúčastnit se již 6. ročníku výběrové
přehlídky interiérového designu
– Design Shaker 2017. Získání
prestižního ocenění za minimalistický
design naší nové kolekce CANDY,
inspirované krásou všedních tvarů
a vycházející z přirozené ergonomie
sezení a komfortu, nás utvrdilo v tom,
že český trh je připraven na nové
koncepty a směry v oblasti nábytku,
navazující na tradiční přirozenost
materiálu a souhru s krásou rostlého
dřeva.
Tomáš Jelínek
JELÍNEK

Účasť na Design Shaker 2017
bola pre nás veľkou skúsenosťou
a príležitosťou, ako širokej verejnosti
ukázať, na čom pracujeme a umožniť
im vyskúšať si priamo naše produkty
značky Trusella. Pozitívne ohlasy
návštevníkov veľtrhu a výhra hlavnej
ceny GRAND PRIX, za ktorú sme
veľmi vďačný, nám potvrdila, že to
čo robíme, robíme dobre a posúva
nás to ďalej. Príjemná atmosféra,
výborná organizácia veľtrhu
a nadviazanie nových kontaktov
nás presvedčila, že sa s radosťou
zúčastníme aj na ďalších ročníkoch.
Dominik Trusina
TRUSELLA

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

DESIGN
SHAKER
ADMONTER
ALAX spol. s r.o.
ALUVETRO SRL Unipersonale
ANCOR CZ s.r.o.
Ateliér LOXO – Iva Bastlová
AV DESIGN SRL
B2B Partner s.r.o.
BeLine.cz – design furniture
Benlemi
BLACKBACK s.r.o.
by Jakub Velinsky
CasaMedinit „The made in Italy
Exhibition“
COPY GENERAL s.r.o.
CREÉR s.r.o.
Cremasco Illuminazione snc
ČERVA design s.r.o.
Dallmayr Vending & Office, k.s.
Design Fabrika
Digestoře SIRIUS s.r.o.
DISEMO s.r.o.
DOGE VENEZIANO SRL
Dominik Trusina – TRUSELLA
DOMOS SRL
ESTÉ
FAVOUR store s.r.o.
FLOWER COMPANY s.r.o.
FORM, spol. s r.o.
Goldensilver s.r.o.
H Design – John & Martin s.r.o.
Hana Kroa
Idea Gentlemen s.r.o.
Industrial 4 you
Ing. Eva Lövenhöferová
INNEX CZ s.r.o.

SVĚTLO
V ARCHITEKTUŘE
Integart CZ, s.r.o.
J. A. P. spol. s r.o.
Jana Borošová – ESHOP Spinkylinky
JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
Kartoons
KONSEPTI, spol. s r.o.
KOOULE.CZ ALENA NOVOTNÁ
KREINER, spol. s r.o.
LE BON, spol. s r.o.
LIGHT ZONE
Linda Vrňáková – LIV
LUGI
Lumiart soft s.r.o.
LUSITO – Diana Turinová
Luxiom, s.r.o.
Martin Foret – HANG BIKE
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická
a dřevařská fakulta
PAPER BAGS s.r.o. UASHMAMA
Paráda – prodej tkanin pro interiéry, s.r.o.
PREMIUM GASTRO
RIM
Rott Design s.r.o.
SEDEA, s.r.o.
SEXY FUSION – DESIGNOVÉ AUDIO
spoint distribution s.r.o.
STAR INTERIER
STUDIO KRYGI
TEKTEK
TON a.s.
TRIANT, spol. s r.o.
Vilém Duchoň – výroba čalouněného
nábytku
VIN DESIGN
Wiesner-Hager Project s.r.o.

ARTEMIDE - SELENE
ASTRA Lighting
AULIX lighting
Blažek Glass
BOOBA
C.G.T.
Česká společnost pro osvětlování
Ekolamp
ESHOP SPINKYLINKY
HORMEN CE
Jan Storm Com
Kartell Lights
LEDKO
LIGHT ZONE
MAYBE STYLE
MEUBLE
Occhio store Praha
Osvětlovací technika Vít Pavlů
Paxi lighting
PROFI lighting
PROLICHT CZECH
ROON
SENGLED GmbH
SLV Czech
STILE ITALIANO DI PASQUALE
CANNAVO
SVĚTLO - časopis o světle a osvětlování
(FCC PUBLIC)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola výtvarných umění
v Bratislavě
WT-WINDOWS TOMORROW

DĚKUJEME PARTNERŮM,
VYSTAVOVATELŮM
A NÁVŠTĚVNÍKŮM

21

exkluzivních
mediálních
partnerů

KONTAKTY

80

vystavovatelů

35 384
návštěvníků

Maria Wohlrabová
ředitelka obchodního týmu
+420 739 306 332
wohlrabova@abf.cz

Radek Váňa
kurátor Design Shaker
+420 777 572 476
radek@idealab.cz

Daniela Boučková
manažerka Design Shaker
+420 739 003 138
bouckova@abf.cz

Věra Špáňová
manažerka Světlo v architektuře
+420 734 694 124
spanova@abf.cz

Jindra Konečná
koordinátorka Design Shaker
+420 607 006 282
konecna@abf.cz

www.designshaker.cz

Český Ford je hrdým titulárním partnerem společnosti ABF, a.s. a jako takový má možnost prezentovat své vozy na všech velkých akcích v prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Tohoto privilegia velmi rádi využíváme, protože už jsme si ověřili,
že o naše modely je při jednotlivých veletrzích velký zájem jak mezi návštěvníky, tak i mezi samotnými vystavovateli. Snažíme
se proto těm i oněm představovat hlavně naše poslední novinky vhodné jak pro podnikání, tak i pro soukromé a rodinné
využití. Ty jsou navíc vždycky nabité moderními technologiemi – a i tady vidíme jisté souznění s náplní výstav v PVA EXPO
PRAHA. Partnerství se společností ABF proto považujeme za ideální symbiózu, ve které chceme samozřejmě pokračovat.
Libor Beneš
Marketing Manager, FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
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