Dutch Design Lounge op de
Biënnale Interieur Kortrijk 2020
Vooraankondiging
Oproep aan Nederlandse designers:
Unieke profilering van Dutch Design!

Kortrijk Xpo, Kortrijk België

De creatieve sector behoort tot de topsectoren waarin Nederland zich
internationaal onderscheidt. Om deze reden maakt de NEC zich hard
om Dutch Design onder de aandacht te brengen in België. De Dutch
Design Lounge op de Biënnale Interieur Kortrijk biedt de kans om
Dutch Design te profileren en het netwerk uit te breiden binnen de
Belgische en internationale creatieve sector.

22 t/m 26 oktober 2020

BIËNNALE INTERIEUR KORTRIJK
De beurs bestaat al sinds 1968 en sinds 1970 worden de interior awards uitgereikt aan startende designers
wereldwijd. De beurs krijgt internationaal veel aandacht met ruim 70.000 bezoekers (professionele handelaren,
interieursdesigners, particulieren en media) tijdens de laatste editie en de verwachting is dat tijdens deze 26e
editie van de Biënnale Kortrijk dit aantal nog hoger zal zijn. De beurs biedt dan ook een groot internationaal
podium voor Dutch Design en startende Nederlandse designers en bedrijven.

DEELNAME
Producten die getoond worden moeten goedgekeurd worden door de beursorganisatie en de NEC.
Deze selectie is bindend. Deelname aan het paviljoen is mogelijk met een minimale stand van 6
m2. Deelname, de wensen en mogelijkheden voor het aantal m2 gaan in overleg met de NEC en
op volgorde van aanmelding.
Wat wordt geboden
- Beursdeelname aan collectief Holland Paviljoen met eigen stand,
- Opname in promotie publicatie,
- Ondersteuning van een internationaal expert tijdens de start van de beurs,
- Collectieve publiciteit van het Paviljoen,
- Standaard inrichting stand (wand(en), vloerbedekking, verlichting)
- Combinatie met een individueel SIB-adviestraject is mogelijk.

KOSTEN
De kosten voor deelname worden nog bekend gemaakt, maar zullen inclusief stand, standbouw & design ls
ook registratie bij de beurs zijn en vermelding in catalogus.
Mogelijk komt u in aanmerking voor een missievoucher van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland t.w.v. maximaal €1500, die als korting gebruikt kan worden. Meer informatie hierover
is op te vragen bij NEC.
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