
6. ročník Prague Design Week ohlásil vítěze a 7 000
návštěvníků

Praha, 29. 4. 2019 – Na slavnostním zakončení designérské přehlídky Prague Design Week
2019 byly tradičně uděleny ceny nejlepším vystavovatelům. V každé ze tří kategorií byly
uděleny celkem tři ceny, zabodovalo sklo, dřevo, beton, kůže i spodní prádlo. Návštěvníci
nejvíce ocenili české dřevěné deskové hry Maty Moves.

V  kategorii  Nejlepší  produkt/kolekce získala  třetí  místo Dominika  Charousová se  značkou
spodního prádla Negližé, druhé místo získaly dřevěné výrobky značky Dědova dílna a první
místo skleněné vázy Eternity od Anny Jožové. V kategorii Nejlepší expozice získal cenu za třetí
místo  za  tvorbu  gobelínů Gabriela  Pustková,  druhé  místo  získala  instalace  a  výroba
betonových produktů od Aspoň Tohle a první místo značka Leathery Cenu návštěvníků si na
třetím místě odnesli 53  Design,  druhé místo získal EnjoyTimber a  první  cenu hry od Maty
Moves. Speciální cenu za přínos mimo kategorie získal Marian Sekula. 

Cenu Prague Design Week, kterou výherci  obdrželi,  navrhl  a z hořického pískovce vytvořil
Lukáš Rajmont. Počet zářezů na ní tradičně symbolizuje umístění oceněného.

Celkem se letos přehlídky zúčastnilo přes 7 000 návštěvníků. „Číslo mě velmi mile překvapilo,
ukázalo se, že ani velikonoční svátky návštěvnost nesnížily, je dokonce vyšší než minulý rok,“
komentuje  výsledek Ondřej  Krynek s tím, že velkým lákadlem byla letos  kromě výstavy a
doprovodného programu také jedinečná vyhlídky na Prahu z posledního patra budovy na
náměstí Republiky 7, kde letos přehlídka probíhala. 

Fotografie:
Vítězové: https://1drv.ms/f/s!AvrzukowJfNotjV1rTrd-rRay09Z
Foto ceny: https://1drv.ms/f/s!AvrzukowJfNotilJVesaeOxWx6Ou
Foto z akce: https://1drv.ms/f/s!AvrzukowJfNotS88M01pXvKoc0Hx

Závěrečné video z akce: https://www.youtube.com/watch?v=PYlw1EPMIr0
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Kontakt pro média: Kontakt pro vystavovatele:

Best Communications Prague Design Week

Nina Černá Ondřej Krynek

E-mail: pr@PragueDesignWeek.cz E-mail: info@PragueDesignWeek.cz 

Tel.: +420 724 639 013 Tel.: +420 775 292 729
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