DESIGN LIVING TENDENCY-2015: кращі інтер'єрні тренди українського ринку
Прес-реліз
З 30 вересня по 3 жовтня 2015 у виставковому центрі КиївЕкспоПлаза
відбудеться проект Design. Living Tendency - інтер'єрна виставка в Україні. Виставка є унікальною спеціалізованою платформою комунікації між
виробниками, байєрами, дистриб'юторами, дизайнерами та споживачами.
Традиційно на виставці будуть представлені останні тенденції облаштування житлового простору, нові колекції осіннього сезону: меблі для
дому, громадських приміщень і сектору outdoor, освітлення,
покриття для підлоги, декор та подарунки, а також широкий асортимент домашнього текстилю та декору вікна - штор, карнизів і сонцезахисних систем. При цьому виставка домашнього текстилю та декору
вікна є найбільшою виставкою текстилю в Україні, яка незмінно збирає
компанії-лідерів ринку.
Design Living Tendency вже стала своєрідним законодавцем моди інтер'єрного ринку, оскільки
акумулює в собі нові підходи в дизайні інтер'єру. Своїм учасникам і гостям виставка надає актуальну
інформацію у вигляді рекомендацій та готових рішень для розвитку бізнесу, збільшення обороту і прибутковості, будучи не тільки центральним заходом у сфері дизайну інтер'єру, але і важливою
бізнес-подією.
Широка географія учасників і користування попитом серед професійної аудиторії - зайвий тому доказ.
У 2014 році у виставках Design Living Tendency і Меблеві технології, комплектуючі, текстиль взяли
участь більше 250 компаній з Італії, Німеччини, Туреччини, Малайзії, Китаю та практично з усіх
регіонів України, які представили свої експозиції на 10 000 м2. Незважаючи на непросту ситуацію в
Україні, інтер'єрний ринок розвивається, а компанії освоюють нові напрямки і отримують нові можливості, надані виставкою. Тому, за прогнозами, в 2015 році виставки поповняться новими тематиками,
учасниками та проектами, а відвідають їх близько
18 тисяч фахівців.
Виставка передбачає насичену бізнес-програму.
Так, спеціально для залучення байєрів із зарубіжних країн і регіонів України, розроблена
спеціальна програма BUYER BRING, яка дозволяє
збирати на виставці не просто відвідувачів, а
цільових покупців - як роздрібних, так і оптових
(досягнуті домовленості з готелями, розроблена
ділова програма, організовуються В2В -зустрічі).

Також величезний інтерес відвідувачів
викликає ділова програма виставки проект Театр Сучасного Дизайну,
конференції, семінари та майстер-класи, присвячені питанням побудови
ефективного бізнесу в меблевій та
інтер'єрній галузі. В цілому програма
виставки підібрана так, щоб охопити
всі інтер'єрні та меблеві тематики, а
також суміжні з ними (будівництво,
енергозбереження, готельний бізнес).
Паралельно
з
Design
Living
Tendency традиційно проходить
виставка Меблеві технології, комплектуючі, текстиль - проект, де демонструються сучасні технології виробництва меблів і презентуються найактуальніші новинки з точки зору як функціональності, так
і дизайну моделей, матеріалів, фактур і забарвлень. Це також вдала платформа для розвитку бізнесу,
оскільки аудиторія Design Living Tendency - дизайнери, архітектори, виробники меблів - зацікавлена
в інформації про нові тенденції у виробництві меблів. Цінність виставки Меблеві технології, комплектуючі, текстиль полягає ще й у тому, що це місце, де виробники матеріалів в тандемі з дизайнерами та архітекторами пропонують оригінальні ідеї для створення меблів і предметів інтер'єру.
Про масштабність та ефективність
виставок
свідчить
розгорнута
рекламна і PR кампанія: більше 400
публікацій у провідних ЗМІ України,
Європи, країн СНД, обширна зовнішня
реклама по Києву, рекламні ролики на
провідних телеканалах і топ-радіостанціях України, пряма поштова
розсилка запрошень бізнес-покупцям,
реклама на провідних інтернет-порталах, профільних сайтах і в соцмережах.
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