


Międzynarodowy konkurs TOP DESIGN award promuje innowa-

cyjne wzornictwo na najwyższym poziomie. Wyróżnienie prestiżo-

wym znakiem TOP DESIGN award jest narzędziem komunikacyj-

nym i promocyjnym stanowiącym potwierdzenie wybitnej jakości 

wzorniczej produktu. Oceny zgłoszonych produktów dokonuje nie-

zależne Jury, złożone z wybitnych specjalistów w dziedzinie desi-

gnu. Konkurs organizowany przez Międzynarodowe Targi Poznań-

skie towarzyszy wydarzeniu arena DESIGN 2018 (6—9.03.2018).

The aim of the international TOP DESIGN award competition is 

to promote excellent design on a European level. The prestigious 

TOP DESIGN award is a communication and promotion tool which 

confirms unparalleled design quality of products. Competition en-

tries are evaluated by an independent Jury consisting of renowned 

experts in the field of design. The competition is organized by 

Międzynarodowe Targi Poznańskie and accompanies the arena  

DESIGN event (6—9.03.2018).

CO ZYSKUJĄ LAUREACI?

 • wręczenie nagrody TOP DESIGN award podczas uroczystej gali  

 wydarzenia arena DESIGN w obecności przedstawicieli instytucji,   

 stowarzyszeń, mediów oraz znanych osobowości świata designu

• nagrodzone produkty mogą być oznaczane prestiżowym znakiem 

 TOP DESIGN award przez nieograniczony czas

• certyfikat TOP DESIGN award potwierdzający jakość wzorniczą  

 podpisany przez największe autorytety wchodzące w skład jury

• statuetka TOP DESIGN award

WHAT ARE THE BENEFITS FOR THE WINNERS? 

• TOP DESIGN awards are presented at a festive gala during the arena   

 DESIGN, attended by representatives of institutions, associations, media  

 and other recognised personages representing the world of design

• awarded products can be marked with a prestigious TOP DESIGN  

 award mark for an unlimited period

• a TOP DESIGN award certificate acknowledging the product’s design   

 quality, signed by the biggest authorities comprising the jury

• the TOP DESIGN award statuette

CO ZYSKUJĄ WSZYSCY FINALIŚCI? 

• wystawa finalistów TOP DESIGN award w ramach najważniejszego  

 w Polsce wydarzenia poświęconego wzornictwu — arena DESIGN 2018  

 (6—9.03.2018)

• przestrzeń promocji w ekskluzywnym katalogu arena DESIGN 2018

• promocja i działania public relations prowadzone przez organizatora   

 konkursu

WHAT ARE THE BENEFITS FOR ALL FINALISTS? 

• exhibition of TOP DESIGN award finalists as part of Poland’s biggest  

 event devoted to design — arena DESIGN 2018 (6—9.03.2018)

• space for promotion in an exclusive arena DESIGN 2018 catalogue

• promotion and PR activity carried out by the contest organiser
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producent | producer:  

FRANKE POLSKA S.A. 

PŁYTA INDUKCYJNA MYTHOS 
FHMT 806 3 FLEXI INT

producent | producer: 

PROFIM sp. z o.o., Turek

projekt | design: ITO Design

producent | producer:  

MARMITE S.A., Dopiewo

projekt | design: Marta Gębska

producent | producer:  

VZÓR sp. z o.o. Warszawa

projekt | design: Roman Modzelewski

FOTEL RM58 SOFT

STOŁEK MICKEYKOLEKCJA IVE 

LAUREACI  
WINNERS

TOP DESIGN  
award 2017



producent | producer:  

CELL-FAST sp. z o.o. Stalowa Wola

projekt | design:  

KABO&PYDO design studio

producent | producer:  

MARBET sp. z o.o. Bielsko-Biała 

projekt | design: Tomasz Augustyniak

producent | producer:   

INGENIUM DEVELOPMENT   

projekt | design: Rafał Redo, Michał Banasiak

PANELE AKUSTYCZNE 
KOLEKCJA GROOVE

DEKORY Z BETONU 
BIZZARA UNIQUE

producent | producer:   

MODERTRANS POZNAŃ

producent | producer: BSH Sprzęt 

Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.  

(marka ZELMER), Warszawa

projekt | design: Dominik Chojnacki, 

VISOVIA PROJECT sp. z o.o.

producent | producer:  

PROFIM sp. z o.o., Turek

projekt | design: Christophe Pillet

MEBLE CHIC AIRNARZĘDZIA DO PIELĘGNACJI  
OGRODU ERGO LINE

INNOWACYJNY TRAMWAJ MIEJSKI  
MODERUS GAMMA

ODKURZACZ PROTECTO



Już po raz dziesiąty arena DESIGN stanie się miejscem  
spotkań projektantów, architektów oraz biznesu.  
To tutaj producenci znajdują inspirację, a projektanci  
nowych klientów. 

Z okazji jubileuszowej 10. edycji wydarzenia arena DESIGN rozpoczy-

namy dyskusję na temat współpracy Starszych i Młodszych: jak sko-

rzystać z doświadczenia i dorobku Starszych, a jak wykorzystać wizję  

i kreatywność Młodszych. Czy jesteśmy w stanie określić, kiedy 

kończy się i kiedy zaczyna kolejne pokolenie: Baby Boomers, Poko- 

lenie X, Millenialsi, Pokolenie Z? Jak tworzyć dla różnych generacji? 

Jak rozpoznać potrzeby i jak budować relacje w różnych grupach do-

celowych? Spróbujemy też udowodnić, że świat designu, projektowa-

nie jest dla wszystkich, bez względu na wiek. 

Due to the 10th jubilee edition of arena DESIGN we are starting a dis-

cussion regarding the cooperation between the Elderly and the Youth: 

how to make use of the experience of the elderly and the visions and 

creativity of the youth. Are we capable of defining the boundary where 

one generation ends and another comes to existence; Baby Boomers, 

Generation X, Millennials, Generation Z? How to create for all those 

various generations? How to find out what they need and how to build 

relationships in a wide range of target groups? We will try to prove 

that the world of design and designing itself is for all people, regard-

less of their age.

For the tenth time already the arena DESIGN is a place  
where designers, architects and business representatives 
meet. Here the producers find inspiration and designers  
new customers. 
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WYSTAWY SPECJALNE 

SPECIAL EXHIBITIONS

ZNANI PROJEKTANCI  
I CIEKAWI GOŚCIE 

FAMOUS DESIGNERS  
AND SPECIAL GUESTS

WYKŁADY 
I PANELE DYSKUSYJNE

LECTURES AND 
PANEL DISCUSSIONS 



W TYM SAMYM CZASIE 
AT THE SAME TIME

KONTAKT 
CONTACT

Małgorzata Czubak

Dyrektor | Project manager

tel. + 48 61 869 22 84  

malgorzata.czubak@mtp.pl

Karolina Barszcz

Obsługa wystawców | Exhibitors’ service

tel. +48 61 869 21 23 

karolina.barszcz@mtp.pl

Karolina Sondej 

PR i reklama | Public relations

tel. +48 691 021 728

karolina.sondej@mtp.pl

Kinga Dobrowolska-Baczkun

Obsługa zwiedzających | Visitors’ service

tel. +48 691 021 458

kinga.dobrowolska-baczkun@mtp.pl

ORGANIZATOR 
ORGANISER 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland

www.facebook.com/arena.design.poznan www.instagram.com/arena.design.poznan


