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Kedves Designers’ Open iránt Érdeklődő ! 
 
Szeretettel várjunk Önt 2017. októberében a Designers’ Open (becenevén D/O) kiállításunkon ! 
Bevált a szervezők elvárása, hogy nem a vásárterület egyik kiállítási csarnokában, hanem egy jóval 
családiasabb környezetben, a belvárosi Leipziger Zoo kongresszusi csarnokában (Kongresshalle, 
Pfaffendorfer Str.31.), mely szintén a vásártársaság tulajdonát képezi, kerüljön megrendezésre, 
meghosszabbított napi nyitvatartással. 
 
Az előző évi, három napos, árusítással egybekötött designvásárt 17.500 szakmai és privát látogató 
kereste fel, köztük számos divatzsurnaliszta és blogger. 
 
Jöjjön el és vegyen részt, hogy saját, vagy diákjai kreatív ötleteit, munkáit, újításait megmutassa és 
megmérettesse.  
 
Érdeklődéssel várják pályázataikat a szervezők. Jelentkezési határidő: 2017. június 30.  

ill. ameddig szabad hely van ! 
 
A sokszínű design 4 területéből kínálnak a szervezők részvételi lehetőséget és generált üzleti 
forgalmat: 

-D/O Interior & Furniture  
-D/O Fashion & Accesories 
-D/O Grafic & Media 
-D/O Research & Industry 

 

Kiállítói részvétel költségei: (min. terület 6 m2) 
Vállalkozások, műhelyek, stúdiók részére: 6 m2 helydíj EUR 510.- + 19% MwSt  
Oktatási intézmények és fiatal kezdő vállalkozások (un.Newcomer) részére kedvezménnyel: 6 m2 
helydíj EUR 390.- + 19% MwSt  
Fiatal pályakezdőknek (un. Newcomer résztvevőknek, max. 0-3 éve van piacon) ismét lehetőségük 
nyílik a vásár által támogatott bemutatkozására, limitált mennyiségben (amíg el nem fogy ez a 
terület). Newcomer Catwalk-ként már ott lehet 3 m2-en EUR 250.- + 19% MwSt-ért (mely költség 
magában foglalja a 3 m2 helydíjat, kb. 1 m2-nyi asztalfelületet, katalogusbejegyzést, AUMA-díjat).  
 

Kérje nyomtatványunkat, készséggel megküldjük és segítünk a kitöltésében is, ill. bővebb 
információ a www.designersopen.de/anmeldung oldalon található. 
 
Miért érdemes ott lenni kiállítóként ? Mert 

- garantált a piacra jutás lehetősége, 
- fizetőképes vásárlóerő a látogató közönség,aki immár meghosszabbított nyitvatartással tud 

pénzt költeni a családbarát, belvárosi, világhírű Leipziger Zoo kongresszusi csarnokban, 
- garantált a minőségi termékek közötti megmérettetés lehetősége, hisz a kuratorium csak 

jóváhagyott tárgyakat enged kiállítani, 
- vásárképviseletünk kiállítás szervezői ingyenes szakmai tanácsokkal áll rendelkezésre. 

 
A Lipcsei Vásárok magyarországi képviselete (Seifert Ibolya, tel: 302-7525, e-mail: 
seifert@interpress.hu ) további naprakész információkkal is készséggel szolgál.  
 

Utazási irodánk, az Interpress Travel örömmel nyújt segítséget kiutazásuk megszervezéséhez 
(szállásfoglalás, repülőjegy, vonatjegy, kedvezményes belépőjegy forintért elővételben, stb.) 
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