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KVIETIMAS TAPTI PARTNERIU

APIE
Lietuvos dizaino prizas „Geras dizainas“ – tai
nacionalinis konkursas, skirtas geriausiam dizainui
šalyje atrasti ir paminėti. Konkursą nuo 2012 m.
organizuoja asociacija „Dizaino forumas“.
Kasmet konkursui teikti paraiškas kviečiami
Lietuvoje dirbantys dizaineriai (bet kurios šalies
piliečiai) ir veikiančios įmonės. Vertinti priimami per
dvejus metus iki konkurso užbaigti (sukurti arba
išleisti į rinką) darbai. Dalyvavimas konkurse yra
nemokamas. Siekiant nešališkumo, pateiktus darbus
vertina užsienio dizaino srities profesionalų komisija.

APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA:

Rugsėjo 22d.
NUGALĖTOJŲ DARBŲ PARODA:

Rugsėjo 22d. - spalio 22d.

KATEGORIJOS

BALDAI IR ŠVIESTUVAI

MADA

VIZUALINĖ KOMUNIKACIJA

PRODUKTO / INDUSTRINIS DIZAINAS

LEIDINYS

MULTIMEDIJOS DIZAINAS

Konkurse skiriama 10 pagrindinių kategorijų.
Kiekvienoje kategorijoje renkami trys nominantai,
kurių vienas apdovanojamas konkurso prizu, o kiti du
– diplomais.
Konkurso rėmėjams siūlome galimybę apdovanoti jau
esamas kategorijas arba skirti papildomus prizus už
tam tikrą sutartą idėją – projekto tvarumas,
tarpdiscipliniškumas, sėkmingas bendradarbiavimas
ar pan.

INTERJERO DIZAINAS

SOCIALINIS DIZAINAS IR EDUKACIJA

RĖMĖJO
ĮSTEIGTAS PRIZAS

INTERJERO ELEMENTAI

KONCEPCIJA

RĖMĖJO
ĮSTEIGTAS PRIZAS

APDOVANOJIMŲ
CEREMONIJA
Komisijos išrinkti nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami iškilmingos ceremonijos metu Vilniuje.
Apdovanojimų ceremonijos iki šiol jau vyko:
• 2012, 2013 m. – Energetikos ir technikos muziejuje
• 2014 m. – LR prezidentūroje
• 2015 m. – Vilniaus Rotušėje
• 2016 m. – LR Kultūros ministerijoje
• 2017 m. – Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje
• 2018 m. – Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje
• 2019 m. – Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
• 2020 m. – Taikomosios dailės ir dizaino muziejus

NUGALĖTOJŲ DARBŲ
PARODA
Iš karto po apdovanojimų ceremonijos duris atveria
nugalėtojų darbų paroda. Ekspozicija siekiama
supažindinti įvairias socialines grupes su svarbiausiais
Lietuvos pramonės ir dizaino industrijos pasiekimais.
Esant progai, nugalėtojų darbų paroda iš Vilniaus
perkeliama į kitus Lietuvos miestus.
Taip pat, konkurso nugalėtojų pagrindu vėliau
formuojamos ir keliaujančios lietuviško dizaino
parodos DESIGN LITHUANIA.

NUGALĖTOJŲ DARBŲ
KATALOGAS
Siekiant didinti nugalėjusių produktų, dizainerių bei
įmonių žinomumą, leidžiamas ir konkurso nugalėtojus
bei jų darbus pristatantis leidinys.
Katalogas yra dvikalbis – lietuvių ir anglų kalbomis.
Nemokamai platinama tiek spausdinta, tiek
elektroninė leidinio versija.
Taip pat, organizuojamas atskiras leidinio pristatymo
renginys.

TIKSLINĖ AUDITORIJA

Konkursui teikti paraiškas kviečiami Lietuvoje dirbantys dizaineriai (bet kurios šalies piliečiai) ir veikiančios įmonės.
Didelę dalį konkurso paraiškų kasmet sudaro akademinės bendruomenės darbai, reklamos agentūrų, dizaino studijų projektai,
verslo įmonių ir dizainerių bendradarbiavimo rezultatai, pavienių kūrėjų naujausi darbai, pasiskirstantys dešimtyje
tematinių kategorijų.

Apdovanojimų ceremonija suburia per 100 kviestinių svečių, tarp kurių – nugalėtojų atstovai, konkurso partneriai, asociacijos
„Dizaino forumas“ nariai, žiniasklaidos atstovai, Lietuvos kultūros ir dizaino lauko atstovai.

Nugalėtojų darbų paroda – atvira plačiajai visuomenei. Kasmet parodas aktyviai lanko ir moksleivių ekskursijos, turistai.

STATISTIKA
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5500 PARODOS LANKYTOJŲ

1336 PARAIŠKOS

5900 PARODOS LANKYTOJŲ

45 VERTINTOJAI

100+ CEREMONIJOS DALYVIŲ (KVIESTINIŲ SVEČIŲ)

100+ CEREMONIJOS DALYVIŲ (KVIESTINIŲ SVEČIŲ)

239 NUGALĖTOJAI

5 UŽSIENIO EKSPERTAI

5 UŽSIENIO EKSPERTAI

KODĖL TAPTI GERAS DIZAINAS 2020 PARTNERIU?
Skatindami šalies dizainerių ir verslo atstovų
dialogą, siekiame atrasti strateginius partnerius,
palaikančius konkurso idėją bei prisidėsiančius prie
projekto
gyvavimo.
Pasitelkdami
ilgametę
asociacijos veiklos patirtį, tikime, jog drauge
galėtume pasiekti ženklių rezultatų bei atkreipti dar
daugiau dėmesio į Lietuvos dizaino kuriamą
pridėtinę vertę. Suteikdami įvairias reklamos bei
sklaidos galimybes šio projekto rėmuose, kviečiame
tapti nacionalinio konkurso GERAS DIZAINAS
partneriu.
Esame atviri Jūsų pasiūlytoms bendradarbiavimo
idėjoms - siekiame atrasti abiems pusėms
tinkamiausią viešinimo formatą.

Jums tapus GERAS DIZAINAS 2020 partneriu mes siūlome:
• Partnerio prisistatymas žodžiu ceremonijos metu - įžanginė
partnerio kalba, prizų įteikimas ant scenos ir pan.
• Partnerio minėjimas įrašuose socialiniuose tinkluose.
• Partnerio logotipas / vizualas įtraukiamas į apdovanojimų
ceremonijos skaidres, talpinamas konkurso tinklapyje, nugalėtojų darbų kataloge, kvietimuose, diplomuose bei kitoje
vizualioje konkurso komunikacijoje.
• Partnerio atributikos / produkcijos sklaida apdovanojimų
ceremonijos metu – dovanos svečiams, reklaminiai lankstinukai, atributikos ekspozicija, produktų pristatymai ir pan.
• Partnerio atributikos / produkcijos integracija parodoje.
• Galimybė įsteigti prizus konkurso nugalėtojams.

BENDRADARBIAVIMO TĘSTINUMAS
Asociacija „Dizaino forumas“ lietuviško dizaino sklaida rūpinasi visus metus - skatiname
Lietuvos dizainerių ir įmonių tinklaveiką bei aktualios informacijos sklaidą.
Užmezgus ilgalaikę partnerystę, galėtume pasiūlyti įvairią prekės ženklo integraciją šiose
asociacijos veiklose.
LDF 2020-2021m. veiklos:
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2020
PARODA DESIGN LITHUANIA
PARODOS
2020M. AUSTRIJOJE
STOCKHOLM FURNITURE FAIR
MUSEUMQUARTIER
IR IMM COLOGNE’20
DESIGNAUSTRIA

LIETUVOS DIZAINO PRIZAS
GERAS DIZAINAS
FESTIVALIS
DIZAINO SAVAITĖ

PARODA DESIGN LITHUANIA
GRASSIMESSE, LEIPCIGAS

PAGRINDINIAI RENGINIAI.
TINKLAVEIKOS SKATINIMAS, KULTŪROS TYRIMAI,
NAUJOS VEIKLOS IR PROJEKTAI
BALTIC FUND PROJEKTAS - LONDONO DIZAINO FESTIVALYJE
BALTIŠKO DIZAINO PAVIJLONAS
KAUNAS2022 PROJEKTAI
DESIGNLITHUANIA PROJEKTAI VOKIETIJOJE
KOMERCINĖS PARODOS

2021

SUSISIEKITE
Vykdančioji Lietuvos dizaino forumo direktorė
bockute@dizainoforumas.lt
8 6 53 57345

