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LICZBY!
FESTIWAL ODBYŁ SIĘ DZIĘKI WSPÓŁPRACY M.IN. Z:
URZĘDEM MIASTA ŁODZI – WSPÓŁORGANIZATOR,
CERAMIKĄ PARADYŻ – MECENAS ORAZ PONAD 80 PARTNERAMI.

ponad 45 000 zwiedzających

ponad 520 projektantów, kuratorów, panelistów i ekspertów z całego świata

10 000 m2 – powierzchnia ekspozycji Centrum Festiwalowego

w ramach Edukreacji odwiedziło nas niemalże 1000 najmłodszych uczestników festiwalu

ponad 40 lokalizacji w całej Łodzi

ponad 300 zaakredytowanych dziennikarzy

ponad 1 400 prezentowanych obiektów
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tv

Prasa

W związku z 7. edycją Łódź Design Festival, w okresie
1.1-31.10.2013 r, w mediach (rtv, internet, prasa)
na jego temat pojawiło się przeszło 2034 publikacji
(dane Press Service).

Design Alive / Wallpaper / Eksklusiv / Kikimora / Przekrój /
Metro (cała Polska) / Gazeta Wyborcza (Wysokie Obcasy) /
Elle-Decoration / Architektura-murator / Czas na wnętrze

Wydarzenia (Polsat, Polsat News) / Informacje (Polsat, Polsat
News) / Łódzkie Wiadomości Dnia (TVP Łódź) / Informacje
Kulturalne (TVP Kultura) / Hala Odlotów (TVP Kultura)
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LAYOTU TEGOROCZNEJ EDYCJI FESTIWALU ZOSTAŁ STWORZONY
PRZEZ STUDIO PROJEKTOWE ORTOGRAFIKA

Najważniejsze materiały
promocyjne:
01 KAMPANIA TEASEROWA
naklejki z 18 hasłami
zapałki reklamowe (z hasłem „zapal się do designu”)
podkładki pod napoje
plakaty do przestrzeni publicznych promujące aplikację
„Quiz wiedzy o polskim designie”

02 PLAKATY / nakład 1 650 szt.

03 ULOTKI PROGRAMOWE / nakład 22 000 szt.

04 DODATEK do Dobrego Wnętrza /
nr 10/2013 (16 stron) nakład 37 000 egz.

05 DODATEK do Architektury-murator /
nr 10/2013 (12 stron) nakład 15 000 egz.
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06 OUTDOOR
105 nośników typu BB (billboardy), CLP (citylighty), MPP (małe panele
podświetlane), PBP (panele bez podświetlenia) w 5 miastach:
Łódź, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław
siatka wielkoformatowa (format 17,5 x 20 m) w centrum Łodzi
przy ul. Piłsudskiego/Targowa
siatka wielkoformatowa (format 6,1x8,5) w centrum Łodzi
przy ul. Kościuszki/Struga

07 WYBRANE GADŻETY
koszulki projektu Agaty Wojtkiewicz
torby projektu Kafti
kubki z Ćmielowa
naklejki (18 rodzajów)
zawieszki na drzwi
piny (3 rodzaje)

08 DYSTRYBUCJA
galerie, muzea, teatry, kina, filharmonie, kluby, biblioteki, księgarnie, puby, restauracje,
urzędy, centra handlowe, centra informacji kulturalnej i turystycznej, showroomy,
uczelnie techniczne i artystyczne, hotele i hostele, targi, parki naukowo-technologiczne
i słupy reklamowe w następujących miastach: Łódź wraz z regionem, Warszawa,
Poznań, Częstochowa, Bytom, Katowice, Bielsko-Biała, Gliwice, Opole, Tarnowskie
Góry, Wrocław, Cieszyn, Raszyn, Szczecin, Toruń, Frankfurt, Sztokholm, Offenbach.
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Wybrane działania reklamowe
ANIMACJA REKLAMOWA
Na początku października w internecie pojawiła się animacja reklamowa.

Liczba fanów Łódź Design na Facebook’u to
stan na dzień 22.11.2013 r.

30 062 osób
STWÓRZ SWÓJ PLAKAT

REDESIGN YOUR PHOTO
Aplikacja na Facebooka polegająca na wkomponowaniu
w wybrane własne zdjęcie grafiki festiwalu: geometrycznych
elementów layoutu w wybranym kolorze i/lub jednej
z 6 naklejek z hasłem festiwalu i adresem www.

Aplikacja, dzięki której odpowiadając na proste pytania związane
z programem festiwalu uzytkownik może wygenerować spersonalizowany
plakat z użyciem grafiki festiwalowej

Q ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL
Aplikacja - quiz, stworzona we współpracy z ASP Łódź, która
wprowadza użytkownika w świat polskiego designu. Zabawie
towarzyszy baza artykułów pozwalająca na poszerzenie
swojej wiedzy.
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Program Główny
I’t all about humanity

Blok SPOŻYWANIE
Food I Design I Humanity
kuratorzy:
Sonja Stummerer i Martin Hablesreiter
W ramach wystawy kuratorzy pokazali własne interpretacje procesów
projektowych z zakresu żywności, konsumpcji oraz kulturowego tła pokarmów.
Wystawie towarzyszyły:
_światowa premiera książki „eat design”
_oprowadzania kuratorskie
_konferencja Food I Design I Humanity
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Program Główny
I’t all about humanity

Blok EMPATIA
DEEP NEED I empatia i projektowanie
kuratorzy:
Magda Kochanowska i Aga Szóstek
Przedmioty i aplikacje zebrane w ramach tej wystawy powstały w wyniku
empatycznego podejścia projektanta do użytkownika i jego potrzeb. Pomagają one
i podnoszą jakość codziennego życia.
Projekt ekspozycji:
Magda Piwowar, Anna Piwowar
Wystawie towarzyszyły:
_oprowadzania kuratorskie
_możliwość testowania obiektów
_warsztaty
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Program Główny
I’t all about humanity

Blok ZAMIESZKIWANIE
Za-mieszkanie. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń
kurator:
Instytut Architektury
Na przykładzie Krakowa i Łodzi można było zobaczyć, gdzie mieszkają Polacy oraz
jak kształtują własne otoczenie, odgradzając się od innych i zmieniając oblicze
przydomowych ogródków.
Projekt ekspozycji: Medusa Group
Wystawie towarzyszyły:
_oprowadzania kuratorskie
_katalog
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Wystawy
towarzyszące

To prezentacja najlepszych projektów zaproszonych do współpracy
lub wyłonione z naboru otwartego.
zaprezentowaliśmy 29 wystaw, m.in:
Operacja Książ, Monika Patuszyńska
Drzewo, kurator: Jarosław Hulbój
Art Food, kurator: Marek Cecuła
Wokół Stołu, kurator: kolektyw studencki ASP w Gdańsku
Współczesne improwizacje, kurator: Grupa TABANDA
The Wishing Table, kurator: Michael Vasku
Nowoczesność – Tradycja – Proces – Kreacja, ASP Łódź
Handle with care, Flowers for Slovakia
Hungry Planet, Peter Menzel, Faith D’Aluisio
OperaLab, organizator: Teatr Wielki – Opera Narodowa, kurator:
Igor Gałązkiewicz/ Centrum Architekturyi Wzornictwa
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must have / make me!
Te dwa projekty skupiają się na odkrywaniu
talentów – make me! nagradza młodych, zdolnych
projektantów z całego świata za kreatywne pomysły;
plebiscyt must have natomiast pokazuje potencjał
jaki tkwi we współpracy pomiędzy producentami
i dizajnerami oraz najlepsze przykłady wdrożeń
w rodzimych firmach.

must have
Po raz trzeci zaprezentowaliśmy najciekawsze polskie wdrożenia, które zostały
wyróżnione znakiem must have. Rada Ekspertów dokonała wyboru 66 spośród
ponad 300 nominowanych produktów. Wyróżnienia zostały wręczone podczas
uroczystej gali w Centrum Festiwalowym.

make me!
Wystawa objęła 20 projektów wyróżnionych przez międzynarodowe jury spośród
300 zgłoszonych do konkursu. Laureatem nagrody głównej w wysokości 20.000 zł
ufundowanej przez Mecenasa Głównego, firmę Ceramika Paradyż, zostało studio
BEZA Projekt za projekt kątowników w formie plastrów „Beza Elementy – Plastry”.
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Edukreacja.
Spotkanie dzieci z dizajnem
Zaprosiliśmy dzieci na interaktywne warsztaty twórcze i edukacyjne spacery po
wystawach. Udostępniliśmy im Bawialnię Edukacyjną wyposażoną w kreatywne
zabawki zaprojektowane przez najlepszych projektantów .
Przez 10 dni imprezy odwiedziło nas przeszło 1000 najmłodszych uczestników
festiwalu, w tym ponad 700 wzięło udział w warsztatach i spacerach.
Projekt Edukreacja. Spotkanie dzieci z dizajnem dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Strefa dla
Projektanta
W Strefie dla Projektanta już po raz drugi zaprezentowaliśmy innowacyjne
narzędzia oraz rozwiązania przydatne w pracy projektanta oraz architekta.
Prezentowane firmy:
_CAD Projekt K&A - Inicjator Strefy dla Projektanta
_Tikkurila
_Hewlett Packard
_Porta Cad
_Wydawnictwo Murator
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Konferencja Food | Design | Humanity
Grono międzynarodowych ekspertów zaprezentowało wyniki swoich badań, prace
oraz interpretacje aktualnej i prognozowanej sytuacji związanej z żywieniem oraz
jego projektowaniem.
Kuratorami i moderatorami konferencji byli Sonja Stummerer i Martin Hablesreiter
Zaproszeni prelegenci: prof. Peter Barham (WB) , Marc Bretillot (F), Eugenio
Butelli (I), Earlwyn Covington (USA), Katarzyna Gliszczyńska (PL), Beate Koller (A),
Joanna Mroczkowska (PL), Peter Raspor (SLO), Prof. Dr. Vijai K. S. Shukla (DK),
Gabriele Sorgo (A)
Partnerem wydarzenia był Instytut Adama Mickiewicza

Konferencja Biznes Up!
Konferencja BiznesUp! to pionierskie wydarzenie, podczas którego można było
dowiedzieć się, jakie korzyści może przynieść firmom współpraca z projektantami
oraz ekspertami zarządzania designem oraz jak taka współpraca przyczyni się
do podniesienia efektywności działania firmy a także do budowania przewagi
konkurencyjnej na rynku.
Konferencja BiznesUp! była także okazją do poznania najlepszych specjalistów
zajmujących się budowaniem strategii w oparciu o design, projektowaniem
doświadczeń (user experience), czy opracowywaniem usług (service design).
Mecenasem wydarzenia była Grupa Paradyż.
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Warsztaty
Udział w warsztatach to dla uczestników unikalna możliwość twórczej pracy
konceptualnej i praktycznego zapoznania się z różnymi technikami tworzenia
projektu. Do ich poprowadzenia zaprosiliśmy niezwykłe osobistości
i partnerów, m.in.: Grzegorza Łapanowskiego, Centrum Dziedzictwa
Szkła Krosno, Orange Labs, ASP Łódź, RWSL Architekci.
Wspólnie zorganizowaliśmy 32 warsztaty, w których udział
wzięło ponad 800 osób.

Remade market
W 2013 roku po raz czwarty wybrani projektanci sztuki użytkowej i mody zaprezentowali swoje prace i umożliwili odwiedzającym festiwal bezpośrednie spotkanie
i rozmowę z twórcą oraz zakup przedmiotów i ubrań po atrakcyjnych cenach.
Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy 38 znanych i cenionych projektantów, jak
i tych, którzy swoją karierę dopiero rozpoczynają: m.in. Saffa, Recycled by Lenka,
Pociąg do Łodzi, Shop of Form, Mamapiki, wydawnictwo Ładne Halo.
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Strefa Miasto
Noce otwartych pracowni:
_OFF Piotrkowska – drzwi otwarte do pracowni artystów
i kreatywnych przedsiębiorców,
_WI-MA – noc w strefie działań alternatywnych,
_Księży Młyn – spotkanie z kreatywnymi łodzianami w kompleksie farbycznym.
Spotkania z projektantami i organizatorami, m.in:
_PechaKucha o brytyjskim projektowaniu,
_Raptor na pustyni - Sotyrys i Aleksander Panopulos,
Warsztaty, m.in. TUTKI-rurki z gazet do wyplatania,
Wystawy, m.in. Polskie Red Doty,
Imprezy w łódzkich klubach przy akompaniamencie dobrej muzyki.
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Goście specjalni
Na festiwalu publiczność miała okazję wysłuchać znawców designu – projektantów,
producentów i kuratorów. W tym roku zaprosiliśmy wybitne nazwiska, do których
należą m. in:

Gian Luca Amadei, Katarzyna Baług, Jurgen Bey, Czesława Frejlich,
Sonja Stummerer i Martin Hablesreiter, Kasia Jeżowska,
Oscar Lhermitte, Grzegorz Łapanowski, Joanna Rajkowska.
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Organizatorzy

Michał Piernikowski
Dyrektor

Małgorzata Żmijska
Dyrektor Programowy

Aleksandra Kietla
Dyrektor Działu Promocji, Rzecznik Prasowy

Zespół ŁDF 2013:

Emilia Kołowacik
Dyrektor ds. Rozwoju

Olga Łosiak
Koordynator ds. Współpracy z Partnerami

Michał Białas, Katarzyna Brodowicz,
Michał Chojnacki, Katarzyna Dubik,
Szczepan Dyszewski, Anna Gacka,
Agnieszka Gernand, Katarzyna Jaszewska,
Maciej Kobalczyk, Tomasz Krukowski,
Rafał Kupiński, Kuba Malenta, Michał
Nowakowski, Marysia Nowicka, Marcin
Pajchert, Ewa Pakos, Agata Połeć,
Karolina Radwańska, Marta Szymańska,
Ola Wietecha, Tomasz Włodarczyk.
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Działania
Mecenasa ŁDF
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Działania
Partnerów ŁDF
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Działania
Partnerów ŁDF
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Łódź Design Festival Partnerzy
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