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T rzy dotychczasowe edycje „War-
saw Home” dowiod y, e równie  
w naszej cz ci Europy mo na or-

ganizowa  imprezy przyci gaj ce zarów-
no najwi ksze wiatowe gwiazdy designu, 
przedstawicieli najlepszych mi dzynaro-
dowych  rm, polskich producentów oraz 
kreatywnych pocz tkuj cych w bran y.

Targi zyska y na znaczeniu i popularno-
ci, kreuj c niepowtarzalne miejsce dla biz-

nesu. W 2018 r. na 120 tys. m² powierzchni 
wystawienniczej ofert  zaprezentowa o 623 
wystawców. Wydarzenie bran owe sta o si  
coraz popularniejsze w ród zagranicznych 
go ci poszukuj cych nowych szans kon-
traktacji. Konsekwentnie budowan  pozy-
cj  „Warsaw Home” doceniaj  projektanci 
wn trz, architekci, w a ciciele  rm, sklepów 
oraz klienci indywidualni.

Organizatorzy wydarzenia, na czele 
z pomys odawczyni  i CEO targów, Kasi  
Ptak, odpowiadaj  na wzrastaj ce zaintere-
sowanie imprez . W tym roku spodziewaj  
si  ju  oko o 1 tys. wystawców, dla których 
przygotowano 150 tys. m² powierzchni wy-
stawienniczej. Sprzeda  miejsc wystawien-
niczych na tegoroczn  edycj  trwa, ich licz-
ba jest coraz mniejsza.

„JESTEM” – HAS O PRZEWODNIE 
TEGOROCZNYCH TARGÓW

Targi to nie tylko doskona a platforma 
biznesowa dla mi dzynarodowych kon-
traktacji, ale tak e miejsce, które czy lu-
dzi. Motto tegorocznej edycji wydobywa 
i podkre la ten fakt. „Jestem” to zapro-
szenie do czynnego uczestnictwa, podj -
cia dialogu, podzielenia si  w asn  wizj  
postrzegania designu. Kim jestem jako pro-
jektant? Kim jestem jako producent? – to 
tylko niektóre z pyta , jakie mog  pa  ze 
sceny Design Forum, przestrzeni spotka-
nia z designerami i architektami, otwarte-
go dla publiczno ci. W zesz ym roku mo -
na by o wys ucha  takich osobisto ci, jak 
Stefano Giovannoni, Nika Zupanc, Tom 
Dixon czy Giulio Cappellini.

Nazwiska tegorocznych go ci wci  
pozostaj  niespodziank , jest jednak 
pewne, e ju  nied ugo mo emy oczeki-
wa  informacji na temat wiatowej s awy 
ekspertów i wizjonerów designu maj -
cych pojawi  si  na targach. Ka da kolej-
na edycja przynosi nowe inspiracje, ale 
 lary wydarzenia – profesjonalizm, inno-

wacyjno  oraz wysoka jako  – pozosta-
j  bez zmian. q

„Warsaw Home”: 
kolejne rekordy
Mi dzynarodowe Targi 
Wyposa enia Wn trz 
„Warsaw Home” to impreza 
o niepodwa alnej randze w Europie 

rodkowo-Wschodniej. Pomys  
po czenia przestrzeni biznesowej 
z kreatywnym obszarem spotkania 
pasjonatów designu sprawi , 
e wydarzenie przyci ga coraz 

wi ksz  liczb  odbiorców. IV edycja 
targów „Warsaw Home” oraz 
wydarzenia towarzysz ce odb d  
si  3-6 pa dziernika 2019 r. w Ptak 
Warsaw Expo.
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