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V rámci celosvetového týždňa podnikania Global Entrepreneurship Week sa dňa 21. novembra 2008 v Bratislave pod záštitou
Národnej agentúry na podporu malého a stredného podnikania, Slovenského centra dizajnu
a Technologického centra AV ČR sa uskutoční kooperačné podujatie Design connection ´08.
Prečo je dizajn dôležitý? Firmy, ktoré uplatňujú dizajn, sú inovatívnejšie a tým aj konkurencieschopnejšie.
Strategická integrácia dizajnu umožní väčší záujem o výrobky a služby. Môžeme vám v tom pomôcť!
Ste firma (výrobca, dodávateľ, obchodník)...
 aby ste boli konkurencieschopní na trhu, musíte vylepšovať a vytvárať nové výrobky a služby
 máte chuť inovovať a ponúknuť nové riešenia
 snažíte sa získať konkurenčnú výhodu tvorivou inováciou svojich produktov
Ste tvorca (dizajnér alebo študent dizajnu)...
 môžete ponúknuť tvorivé nápady a projekty
 predstaviť zaujímavý akademický projekt
 ale neviete ako nadviazať kontakt s firmami
Cieľom podujatia je katalyzovať kooperačné projekty a vytvoriť kooperačnú platformu pre talenty z oblasti dizajnu, podnikateľov a akademickej
obce, podporiť ich v ich snahe prezentovať svoje projekty na medzinárodnej úrovni a zároveň nadviazať priame pracovné kontakty s domácimi
a zahraničnými firmami ako budúcimi potenciálnymi partnermi, zákazníkmi alebo dodávateľmi.
S hlavným zámerom – umožniť stretnutia podnikateľov a dizajnérov, podporiť inovatívne projekty a udržateľný rozvoj – je podujatie
Design connection ´08 určené nasledujúcim oblastiam:
 Priemyselný dizajn: automobilový, nábytkársky, textilný, sklársky,...
 Environmentálne priateľský dizajn: eko-koncepcia, eko-výrobky, eko-materiály,...
 Exteriérový a interiérový dizajn: urbanistické a architektonické štúdie, interiérové koncepty,...
 Marketingový dizajn: web dizajn, grafický dizajn, nové nápady využiteľné v marketingu...
 Módny dizajn: textilný, šperkársky, ...
Miesto konania: Design Factory | Bottova 2 | 811 09 Bratislava | Slovenská republika | www.designfactory.sk
Registrácia, poplatok a projektové zámery
Ste srdečne pozvaní zaregistrovať svoju spoločnosť alebo inštitúciu na toto kooperačné podujatie a podeliť sa o svoje nápady a projekty.
Prihláste sa a pošlite svoje identifikačné údaje  charakterizujte sa  kde a ako získavate námety | podnety | inšpirácie pre svoju prácu
 v čom sú podľa vás zdroje antikreatívnosti a ako vytvárate prokreatívne prostredie  podľa čoho a ako posudzujete kvalitu dizajnových
riešení  pripravte si vlastnú prezentáciu na témy ako napr.:  ako chápete dizajn  ako chápete problémy životného prostredia
a ich riešenie v súvislosti s dizajnom
Pokiaľ sa chcete zúčastniť podujatia a predložiť svoj projektový zámer a nápady, obráťte sa na organizátorov podujatia, alebo sa zaregistrujte
priamo na www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
Termíny: Registrácia a predkladanie profilov: do 31. 10. 2008  Rozposlanie katalógu: do 7. 11. 2008  Bilaterálne párovanie účastníkov:
do14. 11. 2008  Harmonogram stretnutí: 18. 11. 2008
Registračný poplatok: 450 Sk (vrátane DPH) pre akademickú obec (univerzity a študenti)  200 Sk (vrátane DPH) pre dizajnérov
 800 Sk (vrátane DPH) pre firmy  Poplatok pokrýva podujatie a obed. V cene nie je zahrnuté ubytovanie a doprava.
Bližšie informácie o ubytovaní a doprave nájdete na www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
Pre dodatočné informácie sa, prosím, obráťte na organizátorov podujatia:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Lubica Jean-Jean, 02/502 44 523, jean-jean@nadsme.sk  Andrej Klimant, 02/502 44 523, klimant@nadsme.sk
Slovenské centrum dizajnu
Katarína Hubová, 09 07 74 48 52, hubova@sdc.sk  Adriena Pekárová, 09 05 35 66 11, pekarova@sdc.sk
Technologické centrum AV ČR, Praha
Marta Joachimsthalerová, tel.: +420 234 006 155, joachimsthalerova@tc.cz
Viac informácií: www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

