Jakie oprawy, jakie źródła światła?
Co z kolorami we wnętrzu?
Świetlówki, halogeny, a może ledy...?
Jaki osprzęt elektroinstalacyjny?
Jeśli te pytania nie są Ci obce, bo w kółko zadaje Ci je Twój inwestor, to Konferencja dla
architektów i projektantów wnętrz IDEALNY DOM I WNĘTRZE 29.05 w Hotelu Andels w
Łodzi jest wydarzeniem na którym musisz być!
Motywem przewodnim spotkania jest „Światło i kolor we wnętrzach”, ale nie zabraknie
innych ciekawych dla zawodu projektanta tematów i produktów.

Sponsorzy konferencji:

Program konferencji
Idealny Dom i Wnętrze 29 maja
2014
10:00 – 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 – 11:20
“TREND DESIGN 2015” najnowsze trendy w
aranżacji wnętrz na podstawie targów
Maison&Object z Paryża Mood z Brukseli oraz
Heimtextil z Frankfurtu –prowadzenie
dr Marek Borowiński
11:20 – 11:40
Nowe Otwarcie czyli
Nowa Generacja
okien VELUX2014

11:40 – 12:00
Flash&DQ inspiracje oświetleniowe. Niepowtarzalny
design i najwyższej jakości rozwiązania
oświetleniowe LED – otwierające nowe możliwości
w aranżacji wnętrz – Iwona Brzezińska LUG
12:00 – 12:20

Generacja R – nowe serie osprzętu
elektroinstalacyjnego Berker by Hager
12:20 – 12:40

Przerwa kawowa

12:40 – 13:00
Pomiar światła i barwy – Konica Minolta
13:00 - 13:30
Psychologia koloru we wnętrzach –
dr Marek Borowiński
13:30 – 13:50
Enter the celiane era – design dla domu Tomasz Bozek Legrand
13:50 – 14:10

Oprawy SPECTRUM – inteligentne rozwiązania
to sztuka oszczędzenia.
Zobacz co potrafi światło!
14:10 – 15:00
Jak sprzedać usługę architektoniczną inwestorowi
kontraktowemu, a jak klientowi indywidualnemu dr Marek Borowiński

Dla architektów i projektantów wnętrz konferencja jest
bezpłatna. ZAREJESTRUJ SIĘ!
Ilość miejsc ograniczona!
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Firmy, które są zainteresowane
zaprezentowaniem się architektom
wnętrz zapraszamy do współpracy!
Dołącz do nas na:

Kamilla Walicka, tel. 22 /649 76 71
e-mail: kamilla.walicka@agencjasoma.pl
Zuzanna Kuhl, tel. 22/ 649 76 71
e-mail: zuzanna.kuhl@agencjasoma.pl

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas jakichkolwiek informacji drogą
elektroniczną, prosimy o wysłanie informacji zwrotnej ze słowem NIE w tytule
wiadomości.
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