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36 534
2 420 m2
88
„V tomto ročníku veletrhu se ze strany vystavovatelů i návštěvníků dostalo DESIGN SHAKERU nebývalého
zájmu. Těší mě, že veřejnost i odborníci přestali expozice vnímat jen jako přehlídku různých ﬁrem s vybavením
interiérů a začali sledovat nové trendy-ﬁrmy, které u nás dostávají stále větší prostor. Letošní ročník byl věnován
skandinávskému designu, ten patří mezi moje oblíbené, proto jsem velmi ráda přijala nabídku na post kurátorky.“
Ing. arch. Hana Medková | kurátorka
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TEN NEJLEPŠÍ KOKTEJL INTERIÉROVÉHO DESIGNU...
DESIGN SHAKER opět představil současné interiérové trendy veřejnosti a vytvořil
platformu pro osobní setkání tvůrců, interiérových architektů a výrobců. Kurátorkou
letošního ročníku byla Ing. arch. Hana Medková, která se postarala o dohled nad
výběrem ﬁrem a vystavovaných exponátů. V průběhu akce se představily významné
osobnosti z oboru v rámci přednášek, workshopů a dalšího doprovodného programu
v zóně Media Café. Veletrh proběhl tradičně v rámci největšího jarního souboru
veletrhů bydlení a přilákal více než 36 tisíc návštěvníků.
Návštěvníci měli možnost nahlédnout do ateliérů bytových architektů a designérů, s nimiž mohli
diskutovat o designu i architektuře nebo zhlédnout jejich realizované projekty, a také se poradit
o svých projektech či představách. Centrem celé akce byla i tentokrát mediální kavárna MEDIA
CAFÉ, kde se odehrávala většina doprovodných programů a akcí.

...A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC

ROCK PARTY
Druhý den veletrhu se uskutečnil
slavnostní večer pro vystavovatele
v klubu Rock Café, tentokrát
ve stylu rocku. V rámci večera
proběhlo vyhlášení výsledků
odborných soutěží GRAND PRIX
a TOP EXPO.
Vrcholem programu byl koncert
nejúspěšnější Queen tribute
kapely Queenie. Dále pokračoval
zábavný program – tanec,
tombola.

CO JSME MĚLI MOŽNOST
VIDĚT?

BIG DEAL

V rámci této sekce se
představily zavedené i nově
vzniklé značky a studia formou
vlastních expozic.

FRESH SPACE

Zde se prezentovali mladí
a začínající tvůrci, malá
studia a designové solitéry
jednoduchou formou
atypických kójí.

DESIGN SHAKER OPENING
Ve čtvrtek 21. 3. od 15.00 hodin se uskutečnil na programovém pódiu v Media Café
slavnostní B2B Design Shaker Opening s vyhlášením vítězů soutěže Nábytek roku 2019,
tradičně pořádané Asociací českých nábytkářů.
Pavel Anděl zahájil Opening přivítáním hostů, ředitelka souboru veletrhů Maria Wohlrabová
seznámila s novinkami letošního souboru veletrhů a s jejich vývojem. Kurátorka Hana Medková
mluvila o tom, podle jakých kritérií probíhá výběr ﬁrem do Design Shaker a co ji nejvíce na
letošním ročníku zaujalo. Designér a pedagog Ferdinand Chrenka z Vysoké školy výtvarných
umení v Bratislave – a předseda odborné komise Grand Prix pohovořil o tom, v čem vidí podobu
českého a slovenského designu a uvedl expozici svítidel studentů Vysoké školy výtvarných
umení v Bratislave a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která byla představena v rámci Světlo
v architektuře v Hale 6.

Dále vystoupil zahraniční
host, zástupce společnosti
ARTE, Patrick Heijnen
s unikátní kolekcí, která
vznikla ve spolupráci se
značkou MOOOI a která
byla poprvé v Česku
představena právě v rámci
Design Shaker.
Designérka Iva Bastlová
prezentovala svůj vlastní
projekt Vzorový byt, který byl
umístěn ve Vstupní hale II.
Tradičně následovala
prohlídka veletrhu, následně
obohacená o výstavu Světlo
v architektuře v Hale 6,
kde pokračoval Opening
s vyhlášením cen časopisu
Světlo.

NÁBYTEK ROKU 2019
V rámci slavnostního zahájení proběhlo rovněž vyhlášení vítězů
soutěže Nábytek roku 2019, každoročně pořádané Asociací
českých nábytkářů, kterého se ujali zástupci Asociace českých
nábytkářů prezident Martin Čudka a tajemník Tomáš Lukeš.
Ocenění Nábytek roku 2019 získala ﬁrma TON a.s. za lounge
křeslo CHIPS, které navrhla česká designérka Lucie Koldová.
Hodnotitelská komise ve shodě uvedla: „U křesla CHIPS byla
oceněna tvarovost v duchu výrobků TON a přitom velká invence
tvaru odvinutého od konstrukce ohýbaného nábytku“.
Výběr z vítězných exponátů měli návštěvníci možnost vidět
v DESIGN GALLERY na výstavní ploše v rámci Design Shaker.

Foto: TON a.s.

VZOROVÝ BYT

ve stylu digitální romantiky

Poprvé byla na veletrhu Design Shaker k vidění expozice Vzorový byt,
kterou ve stylu digitální romantiky navrhla designérka Iva Bastlová. Jednalo
se o kompletně zařízený byt na 90 m2, kde si návštěvníci mohli prohlédnout
kuchyň spojenou s obývacím pokojem, ložnici a koupelnu. Veškeré vybavení
bylo navrženo a vyrobeno přímo pro tuto příležitost. Každý den probíhala
komentovaná prohlídka s designérkou. K expozici byla vydána publikace
s radami a tipy.

VZOROVÝ
BYT

digitální
romantika

DEN VE SKANDINÁVSKÉM STYLU
Pátek se nesl ve skandinávském duchu. Den odstartoval slavnostním zahájením za
přítomnosti významných hostů– zástupců skandinávských zemí a partnerů. Celým dnem
provázel Pavel Anděl. Dále se v rámci tohoto dne představily společnosti, které severské
země reprezentovaly na ploše veletrhu. Ve spolupráci se zástupci institucí a partnery proběhl
tematický doprovodný program plný informací o severských produktech a designu.
V rámci dne proběhly mj. tyto akce:
Soubor přednášek na téma:
UDRŽITELNÝ ROZVOJ JAKO SOUČÁST
DESIGNOVÉ TVORBY NÁBYTKU
pořadatel: Asociace českých nábytkářů
a IKEA Purchasing Services (Czech Republic) spol. s r.o.
Přednášky:
DNA DOBRÉHO DESIGNU
JE DNA ZNAČKY BOCONCEPT
pořadatel: BoConcept
SAUNOVÁNÍ V SEVERSKÉM STYLU
pořadatel: ČAS (Česká asociace saunérů)
SEVERSKÝ DESIGN A V ČEM TKVÍ JEHO KOUZLO
pořadatel: Hana Kroa

WORKSHOPY, ROZHOVORY, PŘEDNÁŠKY...
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Z témat doprovodného programu uvádíme:
• Minulost vs. budoucnost vizualizace
• Budoucnost kanceláří je zelená
• Plastic fantastic
• Inovativní design s použitím přírodních dýhovaných materiálů v interiéru
• Rekonstrukce s architekty vás může příjemně překvapit
• Workshop o prostorech pro život
• Akustické designové přírodní dýhované materiály v interiéru
• Jak na autorský interiér a jak si udržet vlastní směr a rukopis
• Spánková evoluce a aktuální trendy zdravého spánku
• Srdeční záležitost aneb hauseboat dostává druhou šanci
• Obývací pokoj podle Feng Shui
• Digitální romantika a další trendy
• Umění v interiéru

1. místo

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPONÁT
| TECHNOLOGII
1. místo
Firma: BRIK a.s.
Exponát: Knihovna ŠTÓS
Zdůvodnění: Vyvážený design navržený
s maximálním citem a pokorou
2. místo
Firma: Hafele Czech & Slovakia s.r.o.
Exponát: Multifunkční zrcadlo
Zdůvodnění: Nekompromisní
technologicky inovativní produkt

2. místo

SOUTĚŽ O NEJPŮSOBIVĚJŠÍ EXPOZICI
Hlavní cena
Firma: EUROPLAC, s.r.o.
Za využití prodejního sortimentu při návrhu expozice

6. SPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA SVÍTIDEL,
DESIGNU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

500 m2
25
Hlavní mediální partner:

PROFESIONALITA, ŠPIČKOVÉ VÝROBKY, INSPIRACE
A KOMPLEXNÍ INFORMACE …V NEJLEPŠÍM SVĚTLE…
Tato jedinečná akce opět představila trendy, novinky a technologie českých a světových
značek z tohoto oboru. Své originální semestrální a závěrečné práce zde prezentovali
také studenti vybraných škol.
Výstava je určena především odborné veřejnosti, ale jejím cílem je také správně
nasměrovat zájemce o tuto tematiku z řad široké veřejnosti.

Odborná veřejnost a zájemci
o kvalitní osvětlení měli
možnost kromě seznámení
se s prezentovanými
produkty vystavujících ﬁrem
zúčastnit se také atraktivního
doprovodného programu,
který byl díky spolupráci
s odbornými partnery na
vysoké profesionální úrovni.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
EXPONÁT|TECHNOLOGII
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Hlavní cena
Firma: Halla, a.s.
Exponát: svítidlo Bent
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SOUTĚŽ O NEJPŮSOBIVĚJŠÍ EXPOZICI

1

Hlavní cena
Firma: PROLICHT CZECH s.r.o.
za dokonalé architektonické řešení expozice (obr. 1)
Čestná uznání
Firma: Halla, a.s. za vtipné využití obalového materiálu
při architektonickém řešení expozice (obr. 2)

2

3

Firma: OCCHIO STORE PRAHA za utilitární výtvarně
čisté řešení expozice, kde dominují vystavené exponáty
(obr. 3)

DOPROVODNÝ PROGRAM
BLOK ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
Pořadatel a odborný garant: Světlo v praxi
• Trendy osvětlování v kancelářích
• Řízení osvětlení
• BIM, informační modelování budov
• Testy LED zdrojů pro domácnosti
• Parametry LED svítidel
• Osvětlení od studie až po realizaci zakázky pohledem architekta
BLOK ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
Pořadatel: ABF, a.s. | Odborný garant: Česká společnost pro osvětlování
• Hodnocení podání barev u umělých zdrojů světla
• Aspekty biodynamického osvětlování
• Rušivé světlo versus architektonické osvětlení
• Člověk – vliv světla a prostředí
• Denní osvětlení a zastínění budov
ODBORNÝ SEMINÁŘ - NEJNOVĚJŠÍ TRENDY A INOVACE V OSVĚTLENÍ
Pořadatel: SEVEn, The Energy Efﬁciency Center, z.ú. v rámci projektu Premiumlight Pro
• Kvalitní a úsporné osvětlení
• Práce s umělým světlem z pohledu světelného technika
• Práce s umělým světlem z pohledu architekta
• Zdravotní aspekty světla, pohled na něj z biologického a medicínského hlediska
• Inovace a novinky z praxe
PŘEDNÁŠKA | Pořadatel: Halla, a.s.
Světlo ve školách jako nástroj koncentrace i relaxace
PORADENSKÉ CENTRUM OBORU SVĚTLO A OSVĚTLOVÁNÍ
Pořadatel: Časopis Světlo a ABF, a.s. | Odborný garant: společnost METROLUX
PARTNEŘI DOPROVODNÉHO PROGRAMU
Časopis Světlo, Světlo v praxi, Česká společnost pro osvětlování, Halla, SEVEn, The Energy Efﬁciency Center,
METROLUX, Osvětlovací technika Vít Pavlů

SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE
OPENING
se slavnostním vyhlášením cen
časopisu Světlo.
B2B setkání vystavovatelů,
partnerů a dalších hostů.

UDĚLENÍ CEN
ČASOPISU SVĚTLO

V rámci výstavy uděluje tradičně
odborná komise časopisu Světlo
ceny nejlepším exponátům,
které tentokrát získaly:
HLAVNÍ CENY
Firma C.G.T. s.r.o.
Za svítidlo Sentinel,
designér: Martin Tochaczek
(obr. 1)
Firma PROLICHT CZECH s.r.o.
Za svítidlo Sign Diva Dancer
(obr. 6)

Firma Occhio store Praha
Za svítidlo Mito,
designér: Axel Meise a Christoph Kügler
(obr. 5)
ČESTNÁ UZNÁNÍ
Firma td_lamps
Za svítidlo Taboo,
designér: Tomáš Dvořák
(obr. 4)
Firma Halla, a.s.
Za svítidlo Bent,
designér: Simona Hrušková
(obr. 3)
Firma Artemide – Selene spol. s r.o.
Za svítidlo Cata,
designér: Carlotta de Bevilacqua
(obr. 2)
ZVLÁŠTNÍ CENA
Studentská práce za svítidlo SAC,
designér: Tomáš Jančařík,
VŠVU, atelier doc. Ferdinand Chrenka
(obr. 7)
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MEDIÁLNÍ KAMPAŇ
SOUBORU JARNÍCH VELETRHŮ
OBOROVÉ ČASOPISY:
Architect+, ASB, ASB SK, Design Home & Garden, Domov, Dřevostavitel, Dřevo & stavby, Elektro,
H.O.M.I.E, HOME, Infopanel, Interiéry, Intro, Inzertní časopis s TV, Kde Chci Bydlet, Moj dom
SK, Moje bydlení, Náš útulný byt, Pěkné bydlení, Soﬁe Bydlení, Stavebnictvo a byvanie, Světlo,
TERRA, Tina Bydlíme, EkoByvanie SK, UNIFORM
DIRECT MAILING:
G Servis, architekti, designéři, interiérová studia, lázeňská města, obesílka databáze oborových
obchodníků, obesílka kompletní databáze klientů ABF, sdružení architektů a designérů, starostové
měst a obcí, Stavební bytové družstvo Praha, vybrané školy
DENÍKY, MAGAZÍNY:
Deník METRO, Letňanské listy, 90 dní v Praze, Deník, Deník Extra, Grand reality
PROPAGACE V AQUAPALACE:
Plakáty A1, LCD spoty, Facebook Aquapalace Praha
PROPAGACE V OC LETŇANY:
Plakáty A1, rádiový spot v OC Letňany, banner na webu www.oc-letnany.cz, facebook OC Letňany
TELEVIZNÍ KAMPAŇ: TV NOVA , TV Bydlení, TV Architect
RÁDIA:
Blaník, Hitrádio City 93,7 FM, Fajn Radio, Oldies Radio, Frekvence 1, Evropa 2, Dance Radio,
Rádio Bonton, Český rozhlas
OUTDOOROVÁ REKLAMA:
billboardy, bigboardy, plakáty B1 na eskalátorech v metru, polepy tramvají
PPC KAMPAŇ:
cílená online kampaň v rámci internetového reklamního prostoru Facebook, Instagram, Google,
Seznam
FACEBOOK, INSTAGRAM

21. – 24. 3. 2019

Nejlepší koktejl interiérů a designu
namíchají DESIGN SHAKER a FOR INTERIOR
Milujete design, rádi své domovy ladíte do posledního detailu a sledujete trendy v interiérech?
Pak nesmíte chybět na spojení veletrhů DESIGN SHAKER a FOR INTERIOR.
Jarní souběh interiérových veletrhů se rozvíří ve dnech
21. až 24. března. Na akcích DESIGN SHAKER a FOR
INTERIOR se v PVA EXPO PRAHA v Letňanech seznámíte s novinkami a nabídkou zavedených značek
a výrobců i s tvorbou z dílen mladých talentů. Na místě
budou k dispozici designéři a architekti pro rady a konzultace a v neposlední řadě budou v mnoha expozicích
pro návštěvníky připraveny zajímavé veletržních slevy.

SPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA SVÍTIDEL,
DESIGNU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DESIGN SHAKER naservíruje trendy
Přehlídka DESIGN SHAKER je prezentace interiérových
trendů, která vytváří optimální prostředí pro setkávání tvůrců, interiérových architektů a výrobců. Nebudou
chybět takové značky jako je Konsepti, BoConcept,
Domark, Situs, Woodlife Concept, Alax a mnoho dal-u
ších. Spolu s hlavní kurátorkou letošního ročníku Hanou
h
Medkovou, která se postarala o výběr vystavovaných
exponátů, se v zóně Media Café představí další osob-é
nosti z oboru v rámci přednášek a workshopů, které
budou probíhat po celou dobu veletrhu. V pátek 22. 3..
m
se návštěvníci můžou těšit na Den ve skandinávském
N
stylu s tematickým programem i produkty. Na DESIGN
ů
SHAKERU nahlédnete i do ateliérů bytových architektů
i začínajících designérů.

www.designshaker.cz

8. VÝBĚROVÝ VELETRH
INTERIÉROVÉHO DESIGNU
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OFICIÁLNÍ VOZY

K interiérům neodmyslitelně patří světlo
Světlo dotváří jejich celkovou atmosféru a tak v letošním roce tematicky doplní souběh těchto interiérových
veletrhů šestá specializovaná výstava svítidel, designu
a příslušenství Světlo v architektuře, která vždy 1x za dva
roky představuje novinky a aktuální informace ze světa
svítidel a osvětlení.
S veletrhy DESIGN SHAKER, FOR INTERIOR a Světlo
v architektuře budou v PVA EXPO PRAHA probíhat i akce
FOR GARDEN, FOR HABITAT a BYDLENÍ, nové projekty.
Díky jejich propojení získáte komplexní informace a seznámíte se s novinkami v sekci bytového designu, bydlení, interiérů i exteriérů, stavby, materiálů nebo technologií.

FOR INTERIOR vyladí domovy i kanceláře
Mezinárodní veletrh nábytku, interiérů i bytových doplň-ků FOR INTERIOR představí průřez oborem, kdy se se-e
jde více než 300 vystavovatelů nejen z ČR. Vyladit zde
ci
můžou návštěvníci své domovy i kanceláře. Inspiraci
é
a novinky přinesou i výrobci zaměřující se na spánkové
zóny, kuchyně nebo nábytek pro nejmenší. Inspirovatt
se i nakoupit budete rovněž moci u mnoha expozic s interiérovými a bytovými doplňky.

SOUBĚŽNĚ

www.designshaker.cz

Foto: QYBIC

6. výstava
svítidel a příslušenství

Foto: ELEMENTI
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www.forinterior.cz

Foto: ABF

Foto: EUROPLAC
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veletrhy a výstavy
V rámci souběhu veletrhů
FOR HABITAT | FOR INTERIOR | FOR GARDEN

Pozvánka na výstavu SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE
Novinky a aktuální informace ze světa svítidel a osvětlení

DEN VE SKANDINÁVSKÉM STYLU

Již pošesté se bude konat specializovaná výstava svítidel, designu a příslušenství Světlo
v architektuře. Jedinečná akce nejen pro odborníky, která bude prezentovat řadu
českých a světových značek svítidel, příslušenství a světelných systémů, se uskuteční
21. až 24. března 2019 na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA.
Výstava Světlo v architektuře v hale 6 se tematicky doplňuje s veletrhy Design Shaker,
For Interior, For Habitat, For
Garden a Bydlení, nové projekty. Svým návštěvníkům, kterými jsou především příslušníci
odborné veřejnosti – architekti,
projektanti, stavební inženýři,
pracovníci z oboru světla a osvětlování, a všichni příznivci kvalitního a profesionálního osvětlení, předvede bohatý výběr renomovaných českých i světových

KDY A KDE:
Pátek 22. 3. 2019
10.30–17.00 hodin
HALA 3
DESIGN SHAKER
MEDIA CAFÉ
Člověk – vliv světla a prostředí, Aspekty biodynamického osvětlování či Barva světla. Jednou z doprovodných akcí
bude i celodenní odborný seminář Nejnovější trendy a inovace v osvětlení – novinky a praktické ukázky z oblasti osvětlení zaměřený na architekty, projektanty
osvětlení a odbornou veřejnost. Ani tentokrát nebude na výstavě chybět odborné poradenství, které zájemci o informace z oboru světlo a osvětlování opět najdou ve stánku časopisu Světlo.

SPOLEČENSKÉ
SETKÁNÍ,
PŘEDNÁŠKY,
PŘEDSTAVENÍ
SKANDINÁVSKÝCH
SPOLEČNOSTÍ
A DESIGNÉRŮ

značek. Na šestém ročníku nebudou chybět společnosti jako
např. Artemide, Halla, McLED,
Ochio, Prolicht, SLV aj.
Doprovodný program pro profesionály i rady pro domov
Odborná veřejnost bude mít
možnost – kromě seznámení se
s prezentovanými trendy v oboru a novinkami vystavujících ﬁrem – zúčastnit se atraktivního
doprovodného programu. Díky
partnerství a spolupráci se společností Světlo v praxi, s Českou společností pro osvětlování a s časopisem Světlo bude
nabídka opravdu široká. V nabídce budou semináře, přednášky, diskuse a prezentace ﬁrem.
Z témat vybíráme např. Human
Centric Lighting, Řízení osvětlení, BIM, informační modelování budov, Testy LED zdrojů,
Parametry LED svítidel, Osvětlení od studie až po realizaci
zakázky z pohledu architekta,

10.30−11.00 | ZAHÁJENÍ SE ZÁSTUPCI SKANDINÁVSKÝCH ZEMÍ
11.00−13.30 | UDRŽITELNÝ ROZVOJ JAKO SOUČÁST DESIGNOVÉ TVORBY NÁBYTKU –
SOUBOR PŘEDNÁŠEK, Asociace českých nábytkářů
11.00–11.25 Je ekologické myšlení součástí designu?
Přednášející: Ing. arch. Lubomír Končinský, VOŠUP a SUPŠ v Praze
11.25–11.45 Demokratický design a aplikace různých aspektů designu v nábytku
Přednášející: Simon Bredberg, IKEA Purchasing Services
11.45–12.05 IKEA strategie udržitelnosti
Přednášející: Eva Malá Beluská, IKEA Purchasing Services
12.05–12.25 Ekologický design obalových materiálů nábytku
Přednášející: Tomas Triska, IKEA Purchasing Services
12.35–12.55 Co je certiﬁkace FSC?
Přednášející: Tomáš Duda, Fairwood
12.55–13.15 Čeští výrobci nábytku - zaměření na náročné tržní segmenty
Přednášející: Tomáš Lukeš, Asociace českých nábytkářů
13.15–13.30 Dotazy a závěr
13.45−14.30 | SKANDINÁVSKÝ STYL JE TRENDY
Přednášející: Ing. arch. Hana Medková, Closerdesign architekti
14.30−15.30 | ,,DNA“ DOBRÉHO DESIGNU JE ,,DNA“ ZNAČKY BOCONCEPT
Přednášející: Zoe Shields, BoConcept

Kvalitní a promyšlený světelný design
je klíčem k dokonalé domácnosti, dotváří její celkovou atmosféru a tím přispívá
i k rodinné pohodě. Cílem výstavy Světlo
v architektuře je rovněž správně nasměrovat zájemce o tuto tematiku z řad široké veřejnosti. Právě laická veřejnost získá díky
souběhu veletrhů v PVA EXPO PRAHA
ve dnech 21. až 24. března unikátní příležitost informovat se o novinkách nejen
v oboru světlo, obrátit se se svými dotazy
na přítomné odborníky, popř. najít vhodné ﬁrmy pro své projekty. Více informací
najdete na: www.svetlovarchitekture.cz.

15.30−16.30 | SAUNOVÁNÍ V SEVERSKÉM STYLU
Přednášející: Pavel Hofrichter, ČAS (Česká asociace saunérů, z.s.)
PVA EXPO PRAHA
V LETŇANECH

Partneři:

16.30−17.00 | SEVERSKÝ DESIGN A V ČEM TKVÍ JEHO KOUZLO
Přednášející: Hana Kroa

www.designshaker.cz

Foto: Ing Jana Kotková
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INTERNET

aquainfo.cz
archinfo.sk
architect.plus.cz
arkcr.cz
asb-portal.cz
biano.cz
bydleni.cz
bydleniaz.cz
bydlenistavba.cz
casopis-interiery.cz
ceskestavby.cz
czechdesign.cz
dokonalydum.cz
drevmak.com
drevostavitel.cz
e-stav.cz
earch.cz
ekobyvanie.sk
euroexpo.cz
google.com
gservis.cz
homebydleni.cz
hyperbydleni.cz
hyperinzerce.cz
hypermedia.cz
hyperreality.cz
idealni-bydleni.cz
jaklepebydlet.cz
kdechcibydlet.cz
letnanskelisty.cz
letnany.cz
obydlicko.cz
okolobytu.cz
peknebydleni.cz
prijemnebydleni.cz
primazena.cz
proﬁsvitidla.cz
radiohouse.cz
realcity.cz
realitymix.cz
sbdpraha.cz
seznam.cz
sobestacny-dům.cz
stavebnictvoabyvanie.sk
stolari-truhlari.cz
svepomoci.cz
svetlo.info
terrapolis.cz
toptrendybyvanie.sk
trendybydleni.cz
tzbinfo.cz
uniform.cz
wellnessnoviny.cz
ziprealty.cz
ziveﬁrmy.cz
90dnivpraze.cz

HODNOCENÍ VYSTAVUJÍCÍCH

Veletrh Design Shaker považuji za
jednu z nejlepších akcí v oblasti bydlení
a interiérů pro koncové zákazníky v ČR.
Proto také spolupracuji pravidelně na
doprovodných programech a jsem moc
ráda, že návštěvnost roste a ohlasy jsou
velmi pozitivní. Letošní ročník byl pro mě
zlomový. Místo expozice Scéna: Inspirace
& Trendy jsme se s mým týmem pustili do
vzorového bytu, který sklidil zájem nad
naše očekávání. Moc mě těší, že lidé mají
zájem o své bydlení a doufám, že to bude
mít stále vzrůstající tendence.
Ing. Iva Bastlová, DiS.
designérka a vydavatelka odborného
magazínu Interiéry

Design Shaker hodnotíme velmi pozitivně.
Jako benjamínci jsme nevěděli, do čeho
jdeme, ale naše nadšené, ale i netrpělivé
očekávání bylo naprosto uspokojeno. Šli
jsme na český trh s prezentací elektrických
krbů, jak je většina návštěvníků vůbec nezná. Nejedná se o modely z „baumarktu”, ale o opravdové designové záležitosti ﬁrem FABER a Magic Fire, které nejen
zkrášlí interiér a pomohou udržovat vlhkost v interiéru, ale pro majitele pasivních
a nízkoenergetických domů vyřeší i kladenou otázku. Chci krb, ale jaký? Design
Shaker byl tou správnou injekcí a podporou pro naše podnikání a příjemným zjištěním, že lidé začínají myslet více na sebe
a chtějí si společně užít volných chvilek
v příjemném prostředí a i životní prostředí jim není lhostejné. Takže příští rok opět
na shledanou. Velký dík patří též celému
organizačnímu týmu. Opravdu děkujeme.
Ing. Jana Zelenková
BABYLON Plus s.r.o. se vzorkovnou Palác
krbů

Jednalo se o naši první výstavu v Čechách. Přesně takto jsme si představovali
průběh, návštěvnost, odezvu, organizaci
a komunikaci s výstavištěm, a proto tuto
zkušenost bereme jako referenční hodnotu, jak bychom si do budoucna představovali přínos z veletrhu pro naši společnost.
Pozitivně hodnotíme také spolupráci s organizačním týmem, profesionalitu a ochotu. Na základě veletrhu jsme se chtěli
rozhodnout, jak bude dále pokračovat
naše nově založená ﬁrma s novým, v našich končinách nepoznaným produktem.
Naše plynová ohniště integrovaná do
stolů jsou speciﬁcká a nás nejvíce zajímala odezva od návštěvníků. Tento test nemohl dopadnout lépe. Nové tváře, které
neskrývaly pozitivní dojmy, chvála a následné objednávky byly motivující. I přes
to, že žijeme v moderní době elektronické
komunikace, sociálních sítí a smartfonů,
jsme si dokonale uvědomili sílu a potřebnost osobního kontaktu a zvlášť při produktu jako máme my, kdy si člověk může
přisednout, zadívat se do ohně, pocítit
teplo a světlo ohně a uvědomit si, že to je
příjemný pocit, který je v nás pudově neochvějně zakódovaný. Za nás prostě lepší
jednou zažít než vícekrát vidět v časopise či na banneru. Děkujeme za vytvoření
skvělých podmínek na zrealizování této
příležitosti.
Ján Jedinák
ELEMENTI Slovakia, s.r.o.

Účast na veletrhu interiérového designu
Design Shaker 2019 jsme příliš dlouho
nezvažovali.
Již řadu let naše ﬁrma exkluzivně zastupuje v České republice a na Slovensku
významné evropské výrobce luxusních
tapet a bytového textilu. Teprve vloni jsme
otevřeli svoji vzorkovnu v Praze Holešovicích a bylo proto pro nás důležité dát
o sobě vědět i touto formou.
V rámci Opening party jsme společně
s naším belgickým kolegou prezentovali
absolutní novinku na trhu – jedinečnou
kolekci tapet, která vznikla spojením dvou
významných značek: ikonické MOOOI
a ARTE – tradičního belgického výrobce
tapet. Svoji účast na výstavě jsme pojali
nejen jako prezentaci novinek našich dodavatelů, ale také jako určitou osvětu převážně koncovým zákazníkům. Zájem, který naše expozice sklidila, jsme nečekali.
Mnozí z návštěvníků neskrývali údiv a obdiv především nad materiály, ze kterých
se dnes tapety vyrábějí. Věříme proto, že
designéři, architekti a milovníci dobrého
vkusu budou tapety do svých projektů
interiérů používat čím dál tím častěji. Rozhodně si Vaši pozornost zaslouží!
Dagmar Vojtová
Projektová manažerka
HORUS TRADE spol. s r.o.

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

DESIGN
SHAKER
ADMONTER Holzindustrie AG
ALAX spol. s r.o.
ANCOR CZ s.r.o.
Aqua Angles EUROPE, s.r.o.
archinfo.sk
arki
Asociace českých nábytkářů
BABYLON Plus s.r.o.
BOHEMIA PARKET s.r.o.
BRIK a.s.
Burda International CZ s.r.o.
casamoderna s.r.o.
D1ONE by Konsepti
DECO LOCO - LUSITO - Diana Turinová
DECOLAND - BoConcept
Design living concept
Design natureza s.r.o.
Digestoře SIRIUS s.r.o.
DOMARK Praha s.r.o.
DREVBYT Ing. Peter Palatinus
Dřevomateriál s.r.o.
ELEMENTI Slovakia, s.r.o.
Europlac, s.r.o.
Event Selection s.r.o.
EXIT 112 s.r.o.
EXTORI
Favia s.r.o.
FAVOUR store s.r.o.
FORM, spol. s r.o.
GF Panels s.r.o.
Hafele Czech & Slovakia s.r.o.
Hana Kroa
HORNBACH
HORUS TRADE, spol. s r.o.,
organizační složka
i1art - Ivan Jurečka
Ing. Elemír Kubíni
Ing. Iva Bastlová, DiS.
Ing. Ladislav Morávek

INTEA SERVICE s.r.o.
Internetové vinařství
Jakub Velínský
Jan Vlach
Kartell
LD seating s.r.o.
LE BON, spol. s r.o.
Livefordetails Art
- Autorská tvorba obrazů a dekorací
IVANA MAŠKOVÁ, KLÁRA MAŠKOVÁ
Living Media s.r.o.
Lumion - lumiartsoft s.r.o.
Mendelova univerzita v Brně
MOODEN s.r.o.
NESIA trade s.r.o.
P.M.H.- Invest & Trade spol. s r.o.
Pavel Šmíd
POLSTRIN DESIGN, s.r.o.
QLOCKTWO - Klenotnictví Dušák
Qybic s.r.o.
RIM - CZ, spol. s r.o.
ROMVEL, s.r.o.
Rottdesign s.r.o.
Sakypaky s.r.o.
SALU Systems, s.r.o.
Santal s.r.o.
SCANDIUM s.r.o.
SEDEA, s.r.o.
SITUS
Studio Evalofa
TEEK - nábytek - terasy - pergoly
The Greenest Company s.r.o.
TON a.s.
TRIANT spol. s r.o.
Vespera design s.r.o.
Vilém Duchoň
- výroba čalouněného nábytku
WAGA s.r.o.

A-LIGHT s.r.o.
ArtCrystal Tomeš s.r.o.
ARTEMIDE - SELENE spol. s r.o.
BOOBA s.r.o.
C.G.T. s.r.o.
eD system a.s.
ELUSIA s.r.o.
Halla, a.s.
L E D O C O M , spol. s r.o.
LUMINEX s.r.o.
LUSITO - Diana Turinová
McLED s.r.o.
Occhio store Praha
Osvětlovací technika Vít Pavlů, s.r.o.
Porcelánová výroba Mulier s.r.o.
PRESBETON Nova, s.r.o.
PROLICHT CZECH s.r.o.
ROON s.r.o.
SLV Czech s.r.o.
Světlo Boží
SVĚTLO - časopis o světle a osvětlování
(FCC PUBLIC)
td_lamps
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
WT-WINDOWS TOMORROW s.r.o.

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM,
VYSTAVOVATELŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM

Děkujeme všem, kteří se na přípravě akcí Design Shaker a Světlo v architektuře podíleli
a spolupracovali.
Dále všem vystavovatelům, kteří věnovali úsilí přípravě svých originálních expozic a představili opět
inspirující, zajímavý a ojedinělý design.
Děkujeme také návštěvníkům a všem příznivcům kvalitního designu.
Věříme, že letošní veletrh splnil Vaše očekávání a již nyní se můžeme těšit na jeho další ročník na
jaře 2020.
KONTAKTY

Maria Wohlrabová
ředitelka obchodního týmu
+420 739 306 332
wohlrabova@abf.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.svetlovarchitekture.cz
www.designshaker.cz
#designshaker
#svetlovarchitekture

FOTOGALERIE
DESIGN SHAKER

FOTOGALERIE
SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE

TĚŠÍME SE NA VÁS
NA VELETRZÍCH
INTERIÉROVÉHO DESIGNU
V ROCE 2020

DESIGN SHAKER
DESIGN V KOUPELNĚ
26.–29. 3. 2020

