
Design, eventy, světové příleži
tosti a splněné sny – o tom všem 
bude další ročník Konference 
design & marketing

7. května 2019 si přijďte do Kongresového centra ve Zlíně pro inspir
aci a motivaci na Konferenci design & marketing, která už po páté 
bude součástí Zlin Design Weeku. Ta pozve na jedno pódium odborníky 
z dvou oborů, které na první pohled leží na opačných pólech, ale při 
jejich propojení společně budují ty nejdůležitější hodnoty celé značky, 
produktu i společnosti. Čekají vás inspirující přednášky zástupců obou 
světů, zapálené diskuze, předávání zkušeností i kontaktů. 

,,Vlastně bych chtěl být účastník. Letos se totiž zaměřujeme na inspirativní příběhy Čechoslováků, kteří 
prorazili – mnozí z nich dokonce v cizině. Pokud se nic nezmění, pětičlenné slovanské zastoupení 
doplní řečníci z Rakouska, Německa a Itálie a dva našinci přiletí ze Spojených států,’’ těší se na kon-
ferenci její manažer Ondra Běnek.

V elegantních prostorách zlínského Kongresového centra se setkáte celkem s osmi řečníky, 
kteří během třicetiminutových přednášek předají publiku své zkušenosti, příběhy a know-how. 
Letošní novinkou je také panelová diskuze, na které bude spousta místa pro všechny dotazy. 
Mezi potvrzenými řečníky jsou Michal Šmída (Founder of Twisto), Pavel Kacerle (Visual Effects 
Director), Klára Honzíková (Global Event Manager, Socialbakers) nebo Kai Stania (Product De-
signer). Na další čtyři jména vás nenecháme dlouho čekat. V minulých ročnících vystoupili např. 
Otto Fabri, Lucie Koldová, Jakub Mařík nebo Jaroslav Beck.

Kromě celodenního návalu inspirace dostanete také přísun energie v podobě občerstvení a kávy. 
Celý den bude zakončen na afterparty na nádvoří Zlínského zámku. K networkingu s dalšími 
návštěvníky i řečníky zahraje dvojice Killiekrankie. 

Vstupenky  na Konferenci design & marketing zakoupíte na webu Zlin Design Weeku. Jména 
dalších řečníků budeme postupně odhalovat nejen na našich stránkách, ale také na  Facebook-
ové události, a Instagramu, kde můžete sledovat i přípravy a získat další informace. Konference je 
součástí festivalu Zlin Design Week, který se uskuteční v týdnu od 3. do 10. května 2019. Projekt 
pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
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