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DESIGN > PEOPLE | топ 100 интериорни дизайнери
Ежегоден форум за представяне на материали, технологии и нововъведения
в областта на интериорния дизайн
ОПИСАНИЕ

DESIGN > PEOPLE е една от най-значимите ежегодни изяви на платформата „Ди ла“, в основата на
която е идеята да се с
100-те най-активни дизайнери в
форум.
съ ития, регистрираните професионални профили в сайта на Платформата и разноо разните
конкурси, които организира „Ди ла“, формират цялостна оценка за постиженията и нивото на
проектите на дизайнерите в България.
Именно 100-те най-активни дизайнери са основни гости на с итието и гарантирана аудитория за
вашите представяния, мострени щандове, продукти и услуги. DESIGN > PEOPLE се провежда в
рамките на два дена в края на март или началото на април, през които можете да се запознаете с
дизайнери от цялата страна, да размените контакти, да натрупате лични впечатления, да получите
о ратна връзка за вашата дейност, както и да разпространите ваши рекламни и мострени
материали.
Съ итието ви дава предимството в рамките на два дена да представите вашите продукти и
материали пред 100-те най-изявени специалисти, оптимизирайки време и разходи. Вземайки
участие в DESIGN > PEOPLE, вие ставате част от огатата му програма и получавате значителна
преднина пред вашите конкуренти. Сумата, която заплащате, включва всички разходи по време на
с
.

ПРЕДИМСТВА
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Форумът ви дава възможност да намерите партньори, с които ефективно да ра отите през
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Представяйки ваши продукти или услуги по време на DESIGN > PEOPLE, вие получавате
лужващи
конкурентно предимсто пред останалите компании,
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МОСТРИ И МАТЕРИАЛИ

КОНТАКТИ

100 дизайнери получават
вашите рекламни материали

възможност за създаване
на нови контакти

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.

