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Jménem agentury CzechTrade si Vás dovolujeme pozvat na akci FIND Design Fair Asia, 

která nabízí jedinečnou příležitost zviditelnit inovativní české firmy a designéry v zahraničí. 

FIND Singapur je prestižní přehlídka s mezinárodní účastí, která je cílená na obchodníky a 

profesionály v oblasti designu i na blogery, novináře a zájemce o luxusní výrobky. Jedná se 

o první ročník, který je uspořádán místo vyhlášeného London Design Fair, který se letos 

výjimečně nebude konat ve Velké Británii, ale právě v Singapuru. Více informací o akci 

naleznete na www.designfairasia.com 

 

Proč se účast na akci FIND Design Fair Asia vyplatí? 

— FIND představuje premiérovou designovou událost v rámci celé jihovýchodní Asie 

— Jedná se o mezinárodně uznávanou událost, která je pojata jako výstava designu, jež její 

návštěvníky ohromí množstvím inspirace a nejnovějšími trendy z oblasti interiérového 

designu 

— FIND bude místem setkání profesionálů v oboru designu, maloobchodníků, spotřebitelů i 

nadšenců z design průmyslu 

— V bohatě zdobených prostorách singapurské Marina Bay Sands mají návštěvníci 

možnost prozkoumat nejnovější trendy v oblasti interiérového designu a české firmy zde 

mohou představit své výrobky na společné expozici CzechTrade 

 

SPOLEČNÁ EXPOZICE CZECHTRADE PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ 

PRODUKTOVÉ KATEGORIE: 

— Nábytek 

— Interiérové doplňky (kromě koupelnového a kuchyňského nábytku a vybavení) 

— Světla a osvětlení  

— Koberce a příslušenství 

— Tapety 

— Designové oblečení 

— Doplňky 

 

http://www.designfairasia.com/
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Co nabízíme českým firmám? 

— Expozice CzechTrade o velikosti 108 m2 bude koncipovaná jako společná prezentace 

českých značek a designérů 

— Design expozici CzechTrade bude navrhovat profesionální designér – Iva Bastlová 

— Díky zařazení akce do aktivit Design Centra CzechTrade, které se stalo národní 

platformou státní podpory designu a garantem pro oblast designu, budou náklady                   

na plochu, registrační poplatky a design expozice hrazeny v plné výši z rozpočtu 

agentury CzechTrade 

— Podpora CzechTrade zahrnuje:  

• Pronájem výstavní plochy včetně poplatků  

• Poplatky za účast na akci 

• Návrh designu kolektivní expozice 

— Firmy, které se budou prezentovat na společné expozici, se budou podílet na 

nákladech za realizaci expozice (montáž, demontáž) 

 

Podmínky účasti na výstavě 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 20. 6. 2022 

— Firma podpisem přihlášky stvrzuje, že se bude podílet na nákladech za realizaci 

společné expozice (montáž a demontáž) 

— Výběr konečných účastníků podléhá navržené koncepci expozice a schválení 

supervizora 
 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb a vhodnosti 

výstavy pro Vaše produkty. Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 20. 6. 2022. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Nikola Palinková 

CzechTrade 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 575 

mob.: +420 725 493 783 

e-mail: nikola.palinkova@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK SINGAPUR: 

Ladislav Graner 

CzechTrade Singapur 

47 Scotts Road, Goldbell Towers, 

#11-02/03, 228233, Singapur 

 

tel.: +65 6797 1057 

e-mail: ladislav.graner@czechtrade.cz 

https://www.czechtrade.cz/design-centrum-czechtrade
mailto:ladislav.graner@czechtrade.cz

