
 

BOHEMIA DESIGN MARKET otwiera granice czeskim projektantom i zrzesza 

wyjątkowych ludzi I projektantów. 

Odkryj czeskie projekty i zachwyć sie nimi! 

Bohemia Design Market jest nową selektywną platformą, która wspiera czeskich 

projektantów i utalentowanych czeskich tworców, nie tylko na terenie Czech, ale 

również poza ich granicami. Oferujemy naszym klientom szczegółowy opis 

projektantów oraz ich produktów, różne formy płatności, ceny w trzech światowych 

walutach i światowa dostawę. 

"Naszym celem jest polepszenie dostępu do wyjątkowych perełek czeskiego designu 

dla każdej osoby, która kocha oryginalne wzornictwo i którym zależy na wspieraniu 

szlachetnej akcji. Poprzez realizację projektu Bohemia Design Market, chcielibyśmy 

nie tylko przekroczyć granice możliwości i przedstawić jak najlepiej naszą wspaniałą 

tworczość, tworzoną w kraju, ale i wesprzeć czeskie organizacje non-profit, które 

również zasługują na naszą uwagę. Wierzymy, że połączenie wyjątkowych ludzi i 

projektów może przekształcić się w jeszcze piekniejsze i bardziej interesujące 

przedmioty i sytuacje, dlatego Bohemia Design Market umożliwia również osobista 

dostawę zamówień i organizacje targów, gdzie czescy projektanci i kreatorzy mogą 

spotkać sie z innymi twórcami i stworzyć nowe możliwości współpracy na światowym 

poziomie." mówi Kateřina Lukášová, twórczyni Bohemia Design Market. 

Strona bohemia-design-market.com prezentuje szeroką i kompleksową ofertę w 

sekcjach: Dekoracje, Biżuteria i Akcesoria, Moda i Obuwie, Sztuka, Zdrowie i Uroda, 

Papeteria, Dla dzieci, Dla Zwierząt i Delikatesy. 

Klienci mogą odkryć i zamówić produkty czeskich projektantów, którzy pracują z 
pasją, miłością, oddaniem i szacunkiem dla rzemiosła . 
 

 

BOHEMIA DESIGN MARKET w światowych stolicach. 

Celem BOHEMIA DESIGN MARKET jest nie tylko przedstawienie czeskiego designu 

na rodzimym rynku, ale również eksportowanie swojej renomy i sławy za granicą.  

Bohemia Design Market oferuje zupełnie nową koncepcję organizacji targów 

czeskich projektantów w prestiżowych miejscach w największych miastach na całym 

świecie.  

Przy wsparciu Centrum Czech udało nam się wystawić prace czeskich projektantów 

w Budapeszcie; pierwszy Bohemia Design Market odbył się w ekskluzywnych 

pomieszczeniach Muzeum Sztuki. 

https://cs.bohemia-design-market.com/


Przed końcem tego roku, w dniu 12 i 13 grudnia 2015 roku, Bohemia Design Market 

zaprezentuje projekt swój i czeskich projektantów w Katowicach na Śląsku Bazaar . 

W nadchodzących latach, Bohemia Design Market zaprezentuje się w innych 

miejscach na całym świecie. Bohemia Design Market odbędzie się na wiosnę także 

w Pradze, gdzie oprócz czeskich, przedstawi również zagranicznych projektantów. 

Bardzo sie cieszymy sie z tego powodu !  

Otwórz symboliczne drzwi czeskiego designu za granicą razem z nami  i obejrzyj 

nasz legendarny już pierwszy Bohemia Design Market w Budapeszcie : 

https://www.youtube.com/watch?v=kF5MeJHVFgQ  

  

BOHEMIA DESIGN MARKET – Kateřina Lukášová, autor projektu 

 

Kiedy miałam piętnaście lat, opuścilam moje małe miasteczko u podnóża czeskich 

gór, chcąc zmienić swoje życie i stać się niezależną. Już w wieku trzynastu lat, 

zdałam sobie sprawę, że to nie będzie takie proste jak myślałam. To był czas, kiedy 

wiązałam koniec z końcem poprzez nizanie drewnianych koralikow i zbieranie wiśni. 

W trakcie moich studiów, sprzedawałam lody, pracowałam jako kelnerka, sprzątałam  

szatnie i wspólne przestrzenie w fabryce. 

Po ukończeniu średniej szkoły pedagogicznej w Litomyšlu, wyjechałam za granicę, 
gdzie kontynuowałam studia i pracowałam, aby móc opłacić koszty związane z 
nauką. 
 
Po 6 latach emigracji i zdobyciu doświadczenia  w różnych dziedzinach, po wzlotach 
i upadkach, postanowiłam iść za głosem serca i spełniać swoje marzenia, które 
polegają, między innymi, na dawaniu ludziom wiary w siebie, wsparciu i sile, aby 
wyszli z ich strefy komfortu, aby mogli być w stanie spełniać swoje marzenia i wizje, 
tak jak ja. Z mojego doświadczenia wiem, że jeśli ktoś naprawdę się stara i robi 
wszystko, aby być szczęśliwym, jest w stanie sie przebić i odnieść sukces, nawet bez 
wsparcia swoich bliskich i bez zaplecza finansowego . 
 

Konieczne jest tworzenie projektów, które są oryginalne i które mogą pomóc ludziom. 
Jednym z nich jest Bohemia Design Market, dzieki któremu możemy promować 
absolutną wyjątkowość i jakość czeskiego projektu zarówno w Republice Czeskiej i 
za granicą. Chcę stworzyć więcej możliwości, aby łączyć ludzi i unikalne projekty, 
aby otworzyć drzwi dla naszych niesamowitych projektow, aby podbić cały świat i 
promować czeskie organizacje non-profit w tym samym czasie. 
 
"To wspaniałe, móc cieszyć sie wyjatkowością, jakością i radością ludzi wokół nas. 
Czeskie produkty, tak jak i ludzie wokół nas są pełne unikalnych cech, radości, 
piękna i zaradności. Bądźmy więc dumni ze wspaniałych produktów, tworzonych w 
Czechach i pracujmy nad tym, na co naprawdę zasługuje nasze wsparcie. " 
 
 
Z poważaniem, Katerina Lukášová, założyciel Bohemia Design Market. 

https://www.youtube.com/watch?v=kF5MeJHVFgQ


 

 

Mozecie sledzic nas na portalach spolecznosciowych: 

 

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  

 

Kontakt prasowy:  

Zuzana Houdek Čermáková 

tel. 775 393927 

e-mail: press@bohemia-design-market.com 

 


