A BOHEMIA DESIGN MARKET a kortárs cseh formatervezőket gyűjti
össze ezzel megteremtve a kapcsolatot az egyedi emberek és egyedi
ötletek között.
Fedezd fel és élvezd az eredeti cseh dizájnt!
A Bohemia Design Market egy olyan internetes portál, amely cseh dizájnereket és
tehetséges alkotókat támogat nemcsak Csehországban de külföldön is. Az internetes
felületen a vásárlók részletes leírást kapnak a dizájnerek termékeiről, melyeket a
világ bármely pontjáról megvásárolhatnak. Továbbá különböző fizetési lehetőség
közül választhatnak és három globális pénznemben fizethetnek.
“A célunk, hogy bárki számára – akit érdekel az eredeti ötlet és boldogan támogat
egy jó célt – elérhetővé tegyük ezeket az igazán egyedi kincseket. A Bohemia Design
Market – en keresztül, mi a lehetőségek maximalizálásával szeretnénk az
országunkban található minőségi termékekre felhívni a figyelmet, ugyanakkor
fontosnak tartjuk a Cseh non-profit szervezet fenntarhatóvá tételét, amely
ugyanolyan figyelmet és támogatást érdemel.Úgy gondoljuk, hogy az egyedi
embereket egyedi ötletekkel való összekapcsolás gondolata egy érdekes és szép
eredményhez vezethet. Ennek elérése érdekében a Bohemia Design Market
lehetővé teszi a személyes kiszállítást és vásárokat szervez, melyek során a kortárs
cseh formatervezők és alkotók külföldi kollégákkal is találkozhatnak, így megnyílhat
az út a nemzetközi együttműködés irányába is.” Mondta Kateřina Lukášová, a
Bohemia Design Market alapítója.
A bohemia-design-market.com weboldal egy széleskörü és jól érthető felület,
amelyen a következő kategóriák találhatóak: Dekoráció, Ékszerek és kiegészítők,
Divat és cipő, Design termékek, Egészség és szépségápolás, Papír-írószer,
Gyerekeknek, Házi kedvenceknek, és Csemege.
A vásárló felfedezheti és egyszerűen megrendelheti a kortárs cseh formatervezők
alkotásait, akik igazán szívvel-lélekkel dolgoznak és termékeiken jól látszik, hogy
nagy odafigyeléssel készülnek.

BOHEMIA DESIGN MARKET a világ fővárosaiban
A Bohemia Design Market célja, hogy ne csak a cseh piacon de ezen túlmenően, a
külföldi piacon is megjelenjen kinálatával.
A Bohemia Design Market egy új koncepció, amely célja, hogy a Cseh dizájn
vásárokat tekintélyes helyszíneken, világvárosokban rendezze meg.

A Cseh központ támogatásával sikerült eljuttani a Cseh dizájnerek munkáját az első
Bohemia Design Market-re Budapestre, ami az Iparművészeti Múzeum exluzív
épületében került megrendezésre.
Még idén December 12.-én és 13.-án kerül megrendezésre a következő Bohemia
Design Market vásár Katowicében a Sziléziai Bazárban. A következő években a
Bohemia Design Market a világ más helyszínein is be fog mutatkozni.
Tavasszal cseh dizájnerek mellett külföldi dizájnerek is részt fognak venni a
Prágában megrendezésre kerülő Bohemia Design Market -en.
Ezért is lesz fontos ez az esemény!
Nyisd ki velünk együtt a Cseh dizájnerek szombólikus ajtaját külföldre is és nézd meg
a legendás első Bohemia Design Market -et Budapesten.
https://www.youtube.com/watch?v=kF5MeJHVFgQ

BOHEMIA DESIGN MARKET – Kateřina Lukášová, a project elindítója
15 éves voltam amikor egy kis Cseh dombvidéki faluból, arról álmodva hogy
megváltoztatom az életem és függetlenné válok elindultam a nagyvilágba. Már 13
évesen rá kellet jöjjek arra, hogy ez nem is lesz olyan egyszerű, mint amilyennek
látszik. Ekkor történt, hogy elkezdtem fa gyöngyöket készíteni és cseresznyét
gyűjteni. Tanulmányaim mellett fagyit árultam, pincérkedtem és takarítottam az
öltözőt és a közös helységeket egy gyárban.
Miután befejeztem a gimnáziumot Litomyšlben külföldre mentem ahol
továbbtanultam és mellette dolgoztam, hogy fizetni tudjam a tanulmányaimat.
6 év után távol a hazámtól, különböző területeken szerzett
munkatapasztalattal,amelyek során megéltem sikert és csalódást is, úgy döntöttem,
hogy folytatom az álmom és életcélom. Ami többek között az, hogy az embereknek
hitet adjak, támogassam őket és, hogy kizökkentsem őket a konfort zónájukból
annak érdekében, hogy elérhessék álmaikat és elképzeléseiket úgy, ahogy az nekem
is sikerült..
Tapasztalatból tudom, hogy ha valaki igazán alázatosan de ugyanakkor
magabiztosan próbálkozik és boldogan, pozitívan csinálja a dolgokat, akkor képes
lesz egyedül is helyt állni, akár a szeretteitől távol, anyagi támogatás nélkül is.
Fontos, hogy olyan ötleteink legyenek, ami eredeti és segítségünkre van. Ilyen ötlet,
a Bohemia Design Market, ami által az abszolút egyedi és minőségi Cseh dizájn
termékeket népszerűsítem mindúgy Csehországban, mint külföldön. Új
lehetőségeket szeretnék előteremteni az emberek és egyedi ötletek

összekapcsolásával és kinyitni az ajtót az egész világ felé a Cseh non-profit
szervezet ajánlásával.
“Olyan jó látni a körülöttünk lévő egyedi, igényes és örömteli embereket. A cseh
dizájn termékek tele vannak egyedi minőségű, örömteli, szép és találékony
dolgokkal, úgy mint az emberek körülüttünk. Ígyhát legyünk büszkék erre a
csodálatos munkára, ami Csehországból indult és támogassuk azt, aminek igazán
táogatásra van szüksége.”
Üdvözlettel:
Katerina Lukášová, Bohemia Design Market alapítója.

Meg lehet nézni a híreket a szociális hálózatok:
www.facebook.com/bohemiadesignmarket
www.instagram.com/bohemiadesignmarket
www.twitter.com/BohemiaDesignM
www.pinterest.com/BDesignMarket
www.youtube.com/c/BohemiaDesignMarket1
www.google.com/+BohemiaDesignMarket1
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