Piątek 22 czerwca 2018
Centrum Spotkania Kultur
Plac Teatralny 1 w Lublinie

Program
10:15

45 min

REJESTRACJA - parter przy wejściu

10:40

20 min

OFICJALNE OTWARCIE
FOYER

11:00

60 min

SALA KIESZENIOWA

STREFA NETWORKINGU

WARSZTATY DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

Sesja networkingowa #1

Produkcja mebli oparta
na dobrym designie
Laureat Lubelskiego Wzoru 2016 Radosław
Nowakowski wraz z przedstawicielami
marek VANK i MIKOMAX opowiedzą
o swojej współpracy przy tworzeniu
unikalnych kolekcji mebli.

12:00

30 min

Co-design - nowy trend
w kreowaniu przestrzeni
Trendy w projektowaniu współdzielonych
mieszkań i biur, czyli wszystko to, co wiąże
się z tworzeniem co-livingów i nowej
odmiany co-workingów.
Michał Mazur - TrendNomad.com

12:30

60 min

Sprzedane ze smakiem
Panel dyskusyjny, obejmujący 3 prezentacje
typu case study. Każdą z nich przeprowadzi
inny projektant i opowie o zaprojektowanych
przez siebie opakowaniach wspólnie
z przedstawicielem firmy, dla której powstały.

13:30

30 min

11:00

3h

Skąd brać produkty, które
się sprzedają.
Szukasz pomysłów na
zwiększenie sprzedaży?
A może recepty na bezpieczny rozwój? Nie wiesz jak
sprawdzić czy Twój pomysł
ma szansę na powodzenie?
Przyjdź na warsztat, który
przygotuje Cię do wyzwań,
jakie niesie ze sobą
prowadzenie biznesu.

Zabierz swoje
ceny do psychologa

Sesja networkingowa #2

Czyli jak możemy wykorzystać schematy
w myśleniu klienta do lepszego wyceniania własnych projektów. Prowadzący Jacek Kłosiński (jeden z najbardziej
znanych w Polsce bloggerów poruszający
się w tematyce branży kreatywnej)

14:00

30 min

Przerwa

14:30

60 min

Gdzie jest Design?

Design
+ Meble

Design
+ Opakowania

Czy design zawsze jest widoczny na
pierwszy rzut oka? A może czasem kryje
się w pomyśle, detalu, gdzieś gdzie
najprawdopodobniej byś go nie szukał?
A może rozwiązania, które uważasz
za oczywiste i funkcjonalne są właśnie
wynikiem pracy projektanta? Sprawdzimy
to wspólnie z NEED STUDIO i KABO PYDO.

15:30

30 min

Miasto bez reklam

WARSZTATY DLA
PROJEKTANTÓW

Andrzej Ćwiek, burmistrz Nałęczowa
przeprowadzi prezentację o problemie
zaśmiecenia przestrzeni miejskiej przez
wszelkiego typu reklamę i o tym jak
to możliwe, że jego miasto sobie z tym
poradziło.

16:00

60 min

14:30

30 min

Projekty zaangażowane
społecznie

O trudnej przyjaźni
projektanta i drukarza

Sesja networkingowa #4

Kolektyw KILKU oraz drukarnia PETIT
we wspólnej prezentacji o bezkompromisowych i niecodziennych realizacjach.
O pasji, nowtorskich technologiach i o tym,
że “da się”.

20:00

3h

Design
+ Miasto

Gala architektury i designu (wręczenie statuetek Lubelski Wzór 2018)

Koncert - SKUBAS

23:00

Design
+ Produkcja

Aktywne nawiązanie
pierwszego kontaktu
z klientem
Przekonaj się jak rozpocząć
i na czym budować relacje
z klientem. Dowiedz się jak
szlifować swoje
umiejętności komunikacyjne
i jak przekuwać swoje
pomysły w sukces.

Czy zastanawiałeś się jak możesz
wpływać na wygląd swojego miasta?
Masz pomysł na zmianę w swojej okolicy
i nie wiesz co dalej? W dyskusji udział
wezmą projektanci, przedstawiciele
ruchów miejskich oraz władz miasta
i biznesu.

17:00

3h

Sesja networkingowa #3

Zakończenie

22:00

60 min

