
Do Zlína za inspirací? Přijeďte na 
Konferenci design & marketing!
20. duben, Zlín

Konference design & marketing se letos koná již po čtvrté  
v řadě jako jeden z hlavních bodů programu Zlin Design Weeku. 
Městské divadlo ve Zlíně bude 9. května plné inspirativních 
řečníků, odborníků na design a marketing a také nadšených 
návštěvníků. Budete mezi nimi?

Letos se můžete těšit na 8 řečníků. Promluví designérka Lucie Koldová, marketingo-
vý ředitel společnosti Tchibo Steffen Saemann, talentovaný Jaroslav Beck, který se  
v LA věnuje sound designu, grafický designér Mehdi Saeedi, nebo Ondřej Krátký se 
start-upem Liftago. Do Zlína se podívá i Ola Mirecka, designérka, která pracuje v Dán-
sku pro LEGO, nebo  strategy director z Ogilvy Stefan Siedentopf. Posledním řeční-
kem bude Michal Pastier, kreativní ředitel reklamní agentury ZARAGUZA, talentovaný  
slovenský marketér se spoustou ocenění.

V rámci vstupenky vás ale nečeká jen vlna inspirativních myšlenek od přítomných 
řečníků. 
Můžete se těšit na nekonečný přísun kávy a jídla. V tašce, kterou si odnesete darem, 
najdete i další „drink” na restart po náročném dni. Podobné drinky naleznete i na  
afterparty na nádvoří Zlínského zámku, kde čeká nejen open bar, ale také výstavy, 
které jsou zde instalovány po celou dobu Zlin Design Weeku.

Každoročně do Zlína přivážíme řečníky, kteří patří ke špičkám nejrůznějších oblastí 
designu i marketingu. V minulosti byli našimi řečníky například designéři Maxim Vel-
čovský nebo UX designér Jerry Tvrdek. Z marketérů promluvili např. Karel Mindless 
Novotný či Marian Fury ze Zaraguzy. Mezi zahraniční řečníky loni patřil například de-
signér Lex Pott nebo londýnské Studio Swine. A letos tomu nebude jinak. Kdo ještě 
váhá, může se podívat na to, jakou atmosféru měl loňský ročník  – zde. 

Tak co, přijedete se mrknout, inspirovat a pobavit do Zlína? Lístky koupíte tady, infor-
mace o celém programu sledujte na našem webu a na Facebookové události. 

Těšíme se na všechny! 
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public relations | manager
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLVUs93axCXY
https://www.zlindesignweek.com/vstupenky
https://www.zlindesignweek.com/konference
https://www.facebook.com/events/562216030792579/

