Професионална платформа
за интериорен и продуктов дизайн

www.dibla.com

Дибла семинар
Обогатяване на знанията и повишаване на професионалната квалификация.

ОПИСАНИЕ

ПРЕДИМСТВА

Двудневен семинар през есента събира всички желаещи – от утвърдени
проектанти до прохождащи млади дизайнери, да присъстват на лекции, водени
от чуждестранни авторитети в областта на интериора, по време на които ще се
представят тенденции, технологии и експертни познания, ще споделят
тънкости и опит.
Като всяко приложно изкуство, дизайнът се влияе от местните специфики, но не
може да съществува и да се развива в изолация. Затова и големите световни
имена в бранша неизменно привличат интерес, най-вече у активните
професионалисти, които желаят да се самоусъвършенстват и да работят на все
по-високо равнище.
В рамките на семинара фирмите могат да присъстват със свой рекламен щанд,
разнообразни рекламни материали, както и евентуално с лично поканен от тях
и одобрен от Платформата лектор и тема. Участието в „Дибла Семинар“
придава допълнителен авторитет на компаниите и улеснява общуването с
дизайнерите.
Събитието е на обичайното за „Дибла“ високо равнище, обмислено и
организирано с внимание и към най-малките детайли. Кафе-паузите,
коктейлите и др. предоставят удобна възможност за създаване и поддържане
на контакти, както и за допълнително привличане и информиране на партньори
и клиенти.
Сред лекторите могат да се включат и местни специалисти в области от сферата
на финансите и правото, касаещи дизайна.
Ставайки част от компаниите, предлагащи не просто продукти, но и знания и
квалификация, вие се превръщате в лидери в областта си.
По-академичният характер на събитието допълва вашето портфолио от изяви
и ви издига в елита на общността.
Представяте продуктите си пред амбициозни професионалисти.
Присъствие във всички предхождащи, съпътстващи и последващи текстови и
визуални рекламни материали.

АКЦЕНТИ

КОНТАКТИ
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ПРИНОС

ЕЛИТНОСТ

ТРАЙНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Нищо не носи по-висока
добавена стойност от
знанието

Вие сте в позицията на
носители на знание и
опит

Новополученото знание
ще се асоциира с вашите
продукти

Всички инициативи, проекти и с
които предприема „
са водени от основната цел да
отразява и популяризира нивото на дизайна в България, да осигури ползотворна и перспективна
среда за изява на интериорни и продуктови дизайнери и да създава тясно сътрудничество.

