OTTHONDESIGN KIÁLLÍTÁS
ŐSSZEL IS!
Nagy látogatói létszám mellett zárta kapuit április elején a CONSTRUMAcsokor részeként rendezett OTTHONDesign kiállítás. A tavalyi évhez képest
még felfokozottabb érdeklődés mutatkozott a lakberendezés, lakásbelső kialakításának témaköre iránt. Várhatóan ez az intenzív figyelem kitart az elkövetkező időszakban is. Ez pedig jó alapot biztosít a HUNGEXPO
őszi lakberendezési és dizájn témájú kiállításának. Az OTTHONDesign Ősz
október 11–13. között zajlik majd a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.

SIKERES KEZDET,
STABIL FOLYTATÁS
A tavalyi sikeres debütálást követően
egyértelművé vált, hogy ősszel is van
létjogosultsága a rendezvénynek. 4
ország 106 kiállítója jelent meg első
alkalommal, és közel 20.000 látogató
volt kíváncsi a kínálatra, programokra.
A rendezvény időzítése a hétvégére
koncentrálódik, az alapvető célcsoport,
a nagyközönség mind nagyobb számú
elérése érdekében. A háromnapos
esemény első napján (pénteken) a
lakberendezők, belsőépítészek és a
dizájnszakma képviselőit is várjuk szakmai programokkal, melyek a kiállítókkal
egy térben kerülnek megrendezésre,
kihasználva a szinergiákat.
TERVEZETT PROGRAMOK
A bútorszövetség által szervezett
szakmai és a nagyközönségnek

szóló programok, különböző gyakorlati bemutatók, workshopok, színpadi
beszélgetések, tanácsadások.
A kiállítással egy időben, a szomszédos pavilonban zajlik majd a
LAKÁS 2019 a Portfolio szervezésében. A két rendezvény erősíti
egymást, hisz remek alkalom az új
lakását kereső, új vagy már meglévő
otthonát berendezni kívánóknak a
kínálat áttekintésére, az újdonságok
megismerésére, inspirálódásra,
vásárlásra.
Kiállítók számára kedvezményes
jelentkezésre még van lehetőség!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2019. JÚNIUS 15.
Bővebb információ:
www.osz.otthon-dizájn.hu

2019 MÁJUS

FÓKUSZBAN
A LAKÁSBELSŐ, A DIZÁJN
Az OTTHONDizájn Ősz célkitűzése, hogy a látogatók számára
bemutassa a belső terek minőségi
kialakításának, berendezésének
megoldásait, inspirációt adjon ehhez
és erősítse a dizájnszemléletet a
lakberendezésen belül.
A kiállítás középpontjában a lakásbelső kialakítása áll, nívós és dizájntermékek felvonultatásával, a hazai
dizájn és bútorszakma bemutatóival,
programjaival színesítve.
Célközönsége alapvetően a lakását
berendezni, átalakítani vágyó, a
modern dizájn és lakberendezési
trendek iránt is nyitott végfelhasználó, valamint lakberendezők,
belsőépítészek és dizájnerek.
A piaci elemzések alapján növekszik
a lakosság lakberendezésre fordított
kiadása, egyre nagyobb az igény a
minőségi termékek, egyedi, kreatív
megoldások iránt is. Ezek bemutatásához kiváló lehetőséget nyújt az
OTTHONDizájn Ősz. Itt prezentálható minden termék, szolgáltatás,
mely az otthonteremtéshez, az
átalakításához, felújításhoz szükséges a nappalitól a fürdőszobán,
konyhán át akár a teraszig.

