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Konferencja organizowana jest przez
Klaster Branży Meblarskiej i Architektonicznej
Akademia Architekta

Dwa dni spotkań, wykładów, zajęć i rozmów. Dni wypełnione od rana do wieczora. Konferencja „Od kreacji
do realizacji – obiektywnie o pracy architekta” organizowana przez Klaster Branży Meblarskiej i Architektonicznej Akademia Architekta to czas dla architektów,
by mogli pogłębiać wiedzę, rozwijać siebie i swoje firmy.

Członkowie
Akademii Architekta

Zajęcia prowadzą wybitni architekci, projektanci, psycholodzy, socjolodzy, ekonomiści i prawnicy, doświadczeni handlowcy i projektanci z firm produkujących
wyposażenie wnętrz, a także elementy budowlane. Sesjom wykładowym towarzyszą warsztaty poświęcone
tematyce ekoinnowacji, CSR, innowacji produktowej
i materiałowej.

W sali Lumina można obejrzeć nietypową wystawę
pt. „Kreacja-Realizacja” przygotowaną przez architekt
wnętrz Katarzynę Juszczak. Znane przedmioty w nowych
rolach, które każdy będzie mógł modyfikować po swojemu.
„Od kreacji do realizacji – obiektywnie o pracy
architekta” w liczbach:
2 bloki tematyczne
3 tematy warsztatowe (łącznie 6 spotkań)
21 znakomitych i doświadczonych wykładowców
68 wykładów
9 sal, w których odbywają się zajęcia
112 godzin wykładów i zajęć

Czytaj na str. 3-5

O działaniach Klastra Akademia Architekta będziemy mówić również na Łódź Design Festival. Zapraszamy na nasze
stoisko w dniach 9-19 października 2014 r., w przestrzeni House of Tomorrow, Centrum Festiwalowe 2.

Gdzie sztuka łączy się
z codziennością
Czytaj na str. 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU
INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”.

Od kreacji do realizacji, czyli
miejsce, gdzie sztuka łączy się
z codziennością
// Rozmowa z Tomaszem
Desko, Przewodniczącym
Rady Klastra Branży
Meblarskiej i Architektonicznej Akademia
Architekta //

Kilka miesięcy temu powołany został
do życia Klaster Branży Meblarskiej
i Architektonicznej Akademia Architekta. Jaki jest cel jego działalności?
– Wiele firm współpracuje z architektami, projektantami wnętrz i architektami
terenów zieleni, starając się wspierać ich
w działaniach zawodowych. Połączyliśmy
siły, by wymieniać się doświadczeniami
i organizować wspólne przedsięwzięcia
skierowane do architektów i projektantów, których realizacja nie byłaby w zasięgu jednej, nawet największej firmy. Zależy
nam również na tym, żeby uczyć się od
architektów oraz poznawać ich zmieniające się oczekiwania i potrzeby. Wierzymy,
że dzięki takim działaniom mieszkania,
domy, budynki i ich otoczenie będą piękniejsze i bardziej użyteczne dla wszystkich. Kluczem do tego jest wiedza i ścisła współpraca specjalistów. Zależy nam
także, by współpraca z tą wymagającą
grupą przebiegała w atmosferze zrozumienia, szacunku i sprawiała przyjemność wszystkim stronom tego trudnego
procesu. Nigdy nie postrzegamy architekta czy projektanta jako klienta, a zawsze
jako partnera, z którym tworzymy na rzecz
inwestora, i to nieważne czy indywidualnego, czy instytucjonalnego.

Firmy – członkowie Klastra współdziałają na wielu polach. Także naukowym i badawczym.

Najnowszym projektem Klastra jest
konferencja „Od kreacji do realizacji
– obiektywnie o pracy architekta”.

– Do Klastra należą firmy z Wielkopolski z branży budowlanej i wykończenia
wnętrz – od kostki brukowej, materiałów
budowlanych poprzez ceramikę, meble,
wykładziny, stolarkę drzwiową. Wszystkie
oferują produkty najwyższej jakości, według unikatowych wzorów, tworzone przez
profesjonalistów i artystów. Klaster wspiera innowacyjność w branży poprzez wprowadzanie nowoczesnych, rozwojowych
technologii zarówno produkcyjnych, jak
i w sferze zarządzania i marketingu. Przy
współpracy wszystkich biorących udział
w przedsięwzięciu podmiotów realizowane są również projekty badawcze. Firmy
należące do Klastra to nie tylko producenci i dystrybutorzy, to także ci, którzy
tworzą nowe trendy na rynku, prowadzą
badania, wprowadzają innowacyjne
rozwiązania. Ale nie tylko. Jesteśmy organizatorem wielu spotkań, warsztatów,
konferencji, podczas których architekci
podnoszą kwalifikacje oraz poznają na
bieżąco trendy w projektowaniu nowoczesnego budownictwa i wyposażeniu
wnętrz. Klaster to miejsce, gdzie sztuka
łączy się z codziennością.

– Klaster ma też zadanie, by edukować
i pomagać architektom, projektantom
wnętrz i architektom terenów zieleni. Znamy ich pracę i wiemy, z jakimi problemami borykają się na co dzień. Stąd pomysł
na zorganizowanie takiego spotkania,
podczas którego mogliby poznać metody ich rozwiązywania. Jednocześnie
podczas konferencji odbędą się zajęcia
dotyczące np. nowych trendów na rynku.
W czasie dwóch dni jej trwania odbędą
się wykłady i warsztaty z psychologami,
socjologami, ekonomistami i prawnikami,
doświadczonymi handlowcami i projektantami z firm produkujących wyposażenie wnętrz, a także elementy budowlane.
Sesjom wykładowym i warsztatowym towarzyszyć będą prace grup roboczych
poświęcone tematyce ekoinnowacji, CSR,
innowacji produktowej i materiałowej.

Rozmawiała: Elżbieta Podolska

Fot.: Archiwum Tomasz Desko

Firmy zrzeszone w Klastrze to ogromny
potencjał ludzki (zatrudniają kilka tysięcy pracowników), ale także intelektualny,
bowiem pracuje w nich wielu specjalistów z różnych dziedzin. Posiadają też
duże zaplecze kapitałowe, naukowe, know-how na światowym poziomie, doświadczenie na międzynarodowych rynkach,
doświadczenie w pracy z designerami. To
naprawdę doborowe grono partnerów,
którzy chcą ze sobą pracować i wspólnie
się rozwijać.

Architekt – jeden człowiek,
wiele funkcji
// Rozmowa z Anną Brodziak, architektem //

Architekt to znaczy kto?
– Dzisiaj architekt to już nie tylko artysta,
który projektuje i wymyśla. Niektórzy nadal mają taki obraz, że to człowiek, który
siada przed białą kartką i za chwilę pojawiają się na niej projekty, rysunki, wykresy.
Powstaje dom, ogród czy wnętrze. Te czasy dawno już minęły. Obecnie architekt
to... i tu można zacząć wymieniać, kim
jeszcze musi być, żeby móc funkcjonować w dzisiejszym świecie, projektować
i zarabiać. Musi być nie tylko artystą,
ale też, a czasem może przede wszystkim przedsiębiorcą, bo zwykle pracuje
w swojej firmie na swój użytek. Często ma
też pracowników, więc musi nauczyć się
roli szefa i to szefa ludzi, którzy są artystami i nie mają łatwego charakteru. Musi
być biznesmenem – załatwiać sprawy
urzędowe. Oczywiście musi też negocjować kontrakty, zdobywać klientów. Bywa
psychologiem, bo musi dobrze poznać
nie tylko swoich pracowników, ale też ludzi, dla których projektuje, by to, co robi,
było odzwierciedleniem ich charakteru
i potrzeb. Musi być też windykatorem,
bo niestety zdarzają się sytuacje, kiedy
klient opóźnia się z zapłatą. I tak jeszcze
można by wymieniać i wymieniać…

Ale przecież żadne studia, żadna
uczelnia nie przygotowuje architekta
do takiej roli, czyli musi uczyć się
wszystkiego w praktyce.
– A nie jest to łatwe, bo wtedy musi uczyć
się najczęściej na własnych błędach. Dzisiaj nie da się być jedynie architektem,
projektantem wnętrz czy architektem
terenów zieleni. Trzeba mieć też wiele
innych umiejętności. Dlatego tak bardzo
mogą przydać się wykłady i zajęcia, które proponowane są podczas dwudniowej
konferencji organizowanej przez Klaster
Branży Meblarskiej i Architektonicznej
Akademia Architekta.

To niesamowicie dużo funkcji, jak na
jednego człowieka, więc jeszcze raz
zapytam: architekt, czyli kto?
– Człowiek, który się rozwija, cały czas
kształci w różnych dziedzinach i aspektach życia, który jest ciekawy i lubi drążyć
temat, który chce się uczyć. Dlatego ta
konferencja, a w zasadzie spotkanie ze
znakomitymi kolegami i fachowcami, jest
nam tak potrzebna.

Będzie można nauczyć się wielu bardzo potrzebnych rzeczy i to w praktyce.
– Tak, od nowych trendów i produktów,
czyli tego, co jest potrzebne każdemu
architektowi do tworzenia, poprzez np.
wykład o odzyskiwaniu pieniędzy od
dłużników, do tak ciekawego zagadnienia, jak zajęcia z senselierem o przestrzeni kreowanej zapachem. To wszystko są
rzeczy, których potrzebujemy na co dzień
i przydadzą się każdemu z nas.
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Dzisiaj architekt
to... i tu można
zacząć wymieniać,
kim jeszcze musi
być, żeby móc
funkcjonować
w dzisiejszym
świecie, projektować i zarabiać.
Rozmawiała: Elżbieta Podolska
Fot.: Archiwum Anna Brodziak

Razem znaczy
więcej, mądrzej,
nowocześniej

Fabryka Mebli BALMA S.A.

Fundacja Twórców Architektury (FTA)

Producent wysokiej jakości mebli biurowych: gabinetowych, pracowniczych,
systemów szaf, ścianek działowych oraz systemów lad recepcyjnych. Początki
produkcji sięgają roku 1988, kiedy zaprezentowane zostały pierwsze biurka
oraz stanowiska komputerowe.

Została powołana do życia w 2003 roku w Poznaniu. W latach 2006-2009
pod marką Consultingowy prowadziła działalność szkoleniową adresowaną
do firm chcących nawiązać i utrzymać kontakty zawodowe w polskich pracowniach architektonicznych.

Produkty FM BALMA obecne są na rynkach Europy, Stanów Zjednoczonych
oraz Bliskiego Wschodu. Sprzedaż produktów odbywa się w sieci Salonów
Firmowych, które kapitałowo powiązane są z BALMĄ oraz poprzez Autoryzowanych Przedstawicieli Handlowych, zlokalizowanych na terenie całego kraju
oraz za granicą. Pod wspólnym logiem BALMY działają Salony Firmowe w Poznaniu, Warszawie, Niemczech, Holandii oraz Wielkiej Brytanii.

Od 2010 roku działalność FTA koncentruje się na doradztwie, patronatach,
współorganizacji ogólnopolskich wydarzeń związanych z architekturą. Specjalnością firmy jest organizacja wykładów i konferencji o architekturze oraz
urbanistyce.

W firmie realizowane są stale nowe inwestycje oraz wprowadzane nowoczesne technologie. W 2013 roku uruchomiono system wspomagający zarządzanie – SAP pozwalający na zintegrowane zarządzanie logistyką, planowaniem
produkcji, magazynem z wykorzystaniem kodów kreskowych, sprzedażą i dystrybucją, kadrami oraz obszarem finansów i kontrolingu.
Meble BALMY produkowane są w oparciu o nowoczesny park maszynowy
sterowany numerycznie. Nowoczesne urządzenia pozwalają na wykonywanie
mebli w okleinach naturalnych, lakierowanych na wysoki połysk, z płyty wiórowej melaminowanej oraz z płyty mdf opłaszczowanej wysokoodporną na
ścieranie folią PCV.
BALMA posiada własny wydział produkcji metalowej oraz nowoczesną lakiernię. Każdy etap, począwszy od konstrukcji wyrobu poprzez produkcję
oraz serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu zarządzania jakością
ISO 9001:2000.

dr inż. arch. Anna Brodziak
Projektuje wnętrza prywatne oraz obiekty użyteczności publicznej, interesuję
się architekturą mobilną i tymczasową. Od 2008 roku, wraz z zespołem firmy
Cermag kreuje przestrzeń salonów sprzedaży całej sieci Cermag. W duecie,
z Architekt Karoliną Rogalską-Niemczal tworzy galerię Room-Service, selektor
sztuki współczesnej. – Rozpowszechniając i wprowadzając sztukę do wnętrz
– pomagamy nabywcy znaleźć odpowiedni dla jego wrażliwości obiekt:
obraz, grafikę, fotografię, rzeźbę czy instalację – mówi Anna Brodziak.

Cermag Poznań
Historia firmy Cermag sięga roku 1979, kiedy Zakład Płytek Ceramicznych
podjął produkcję płytek i dekoracji ceramicznych w oparciu o własną technologię, a także o własne, niepowtarzalne wzory opracowane przez absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i współwłaścicielkę firmy – Martę
Kaczkowską.
Lata 90. to okres intensywnego rozwoju firmy. Nawiązanie współpracy z renomowanymi producentami z Hiszpanii, Włoch, Czech i Niemiec doprowadziło
do przekształcenia w spółkę handlową ze 100% udziałem polskiego kapitału.
W 1995 roku podzielono firmę na dwa niezależne podmioty gospodarcze:
Cermag Poznań i Cermag Wrocław. Poznańska spółka dysponuje sześcioma specjalistycznymi salonami sprzedaży w Poznaniu, Lesznie, Bydgoszczy,
Ostrowie Wielkopolskim, Kołobrzegu i Sopocie (Oddział Agena), a także salonami franczyzowymi w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Koninie, Kaliszu,
Koszalinie i Rzeszowie.
Cermag Poznań specjalizuje się w urządzaniu wnętrz mieszkalnych, rezydencji, apartamentów, a także biur, restauracji, hoteli, szpitali, obiektów sportowych i rekreacyjnych, jak również w starannie dobranej strategii współpracy
z Architektami. Pełen asortyment obejmuje: płytki, ceramikę, armaturę, meble, grzejniki, oświetlenie, tapety oraz chemię budowlaną.
Standardem i wyróżnikiem wszystkich salonów sprzedaży są nowoczesne systemy prezentacji produktów, przemyślana ekspozycja oraz wydzielone strefy
do pracy Architektów z Klientami. W salonach znajdują się także dedykowane najmłodszym specjalne kąciki dziecięce, które zapewniają im szereg
atrakcji, a rodzicom dają poczucie bezpieczeństwa.

Fundacja jest pozytywnie postrzegana przez środowiska architektoniczne,
a szczególnie przez młodsze pokolenie. Działa niezależnie od sympatii i antypatii środowiskowych. Charakteryzuje ją szybkość podejmowania decyzji
i działania, a także interdyscyplinarne podejście do architektury i urbanistyki
– otwartość na podejmowanie nowych, kontrowersyjnych tematów.
Fundacja działa w oparciu o nowoczesne technologie pomagające
w działalności firmy: prezentacje multimedialne, płytotekę, badania, innowacyjność. FTA wykorzystuje także nowoczesne formy komunikacji – internet,
portale społecznościowe. Podczas organizowanych wydarzeń obligatoryjnie
pokazywane są prezentacje multimedialne przygotowane przez uczestników.

Marmorin
Firma powstała w 1985 roku, a za jej powodzeniem na polskim i europejskim rynku kryje się wiedza, doświadczenie i umiejętność słuchania Klientów. Początkowo firma zajmowała się wytwarzaniem blatów z tzw. sztucznego
marmuru. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na rozpoczęcie eksperymentalnej produkcji. Najpierw umywalki, potem zlewozmywaki i brodziki stały się
wyrobami spełniającymi najwyższe normy i wymagania odbiorców, głównie
z Europy Zachodniej.
Do swojej oferty technologicznej firma wprowadziła solid surface – materiał
stosowany przy produkcji umywalek i brodzików, niezwykle ceniony w Europie
i Stanach Zjednoczonych ze względu na unikatowe cechy: dowolność i precyzję formy, kolorystykę, ekskluzywność wyglądu.
W 1998 roku umywalkę firmy Marmorin nagrodzono medalem Budmy. Prestiżowe wyróżnienie przyczyniło się do pozyskania nowych rynków zbytu
i zamówień. Aby sprostać zapotrzebowaniu, Marmorin rozpoczął produkcję
także w zakładzie we Wschowie. Niezbędnym wymogiem stało się wdrożenie
systemu zapewnienia jakości ISO 9001, a w trosce o ekologię – systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Kwalifikacje kadry i nowoczesny park
technologiczny pozwalają na szybkość wdrażania innowacyjnych wzorów
i powtarzalną jakość produktów.

Meble VOX
Firma istnieje od 1989 roku. Należą do niej marki: Meble VOX oraz Baby VOX
– meble do pokojów dziecięcych. Marka jest pionierem w wykorzystaniu myślenia projektowego przy produkcji mebli, tzw. design thinking.
Innowacyjnością Meble VOX jest wdrażanie w proces twórczy m.in. wiedzy
humanistycznej. We współpracy z socjologami, etnografami, psychologami
i samymi użytkownikami, tworzone są meble, które dostosowują się do potrzeb „nowoczesnego człowieka”. Strategia marki Meble VOX skierowana jest
na uzyskanie pozycji najbardziej innowacyjnej polskiej firmy w branży meblarskiej.
Celem Meble VOX jest stworzenie oferty dla możliwie dużej grupy z segmentu
Klientów o średnich dochodach, także dla tych, dla których cena jest decydującym kryterium zakupu. Oferta poszerzona będzie o produkty kierowane
do osób z zasobniejszym portfelem i gotowych zapłacić więcej za unikalne
produkty wykonane z materiałów najwyższej jakości.
Firma Meble VOX stworzyła VOXBOX – pierwszy w Polsce program do aranżacji wnętrz, który dostępny jest online. Niewymagający żadnej instalacji
program, jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Umożliwia stworzenie dowolnej
aranżacji, zapisanie skończonego projektu i wygenerowanie wysokiej jakości
zdjęć oraz udostępnianie w kanałach społecznościowych i innych.
Firma współtworzy największy w Polsce niezależny program edukacji poświęcony procesowi tworzenia razem ze szkołami WSNHiD i School of Form
w Poznaniu oraz SWPS w Warszawie. Wspiera centrum designu i kreatywności
Concordia Design. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce wyróżniona została
prestiżowym tytułem Design Management Europe Award. Firma posiada ponad 100 salonów w kraju i za granicą.
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Noti
Design to dla Noti przemyślany proces projektowania, w którym łączy dążenie do najwyższej jakości produktów z talentem najlepszych polskich projektantów. Z firmą współpracują m.in.: dwukrotny zdobywca nagrody Red Dot
Piotr Kuchciński, Tomek Rygalik, Tomasz Augustyniak, Renata Kalarus, Jerzy
Langier, Grzegorz Niwiński, Jerzy Porębski, Dorota Koziara oraz Mikołaj Wierszyłłowski.
Noti tworzy meble o prostej i eleganckiej formie, funkcjonalne, wygodne
i trwałe, inspirujące do kreowania nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych,
biurowych i hotelowych. Wielofunkcyjne systemy mebli oraz szeroka oferta
wysokiej jakości tkanin obiciowych pozwalają Klientom zaprojektować zindywidualizowaną przestrzeń – dostosowaną do ich potrzeb, gustu i stylu życia.
Design wciąż się zmienia, dlatego firma nieustannie szuka nowych idei, talentów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wspiera rozwój polskiego wzornictwa. Współpracuje z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, organizując warsztaty i konkursy dla młodych projektantów. Zwycięskie projekty
mają szansę na wdrożenie do produkcji. Noti bierze udział w imprezach promujących design – Arena Design, Łódź Design Festival, Gdynia Design Days.
Wysoką jakość designu firmy Noti potwierdzają nagrody, m.in.: najnowsza
dla kolekcji Clapp która zwyciężyła w prestiżowym konkursie Red Dot Design
Award, wyróżnienie Niemieckiego Instytutu Wzornictwa Interior Innovation
Award Selection 2014 oraz Top Design 2013 dla Teddy Bear, a także seria
nagród Must Have 2011, 2012 i 2013.

Mobile Design Katarzyna Juszczak
architekt wnętrz
Autorska pracownia Katarzyny Juszczak specjalizuje się w kompleksowym
projektowaniu wnętrz mieszkalnych, usługowych, biurowych, handlowych,
mebli oraz detali. Projektowanie wnętrz dla Katarzyny Juszczak to budowanie relacji pomiędzy ludźmi i produktami, kolorami i materiałami, funkcjami
i przestrzenią, światłem i nastrojem, ciszą i muzyką, indywidualną dla każdego drogą. Pracownia jest dla niej pasją tworzenia przestrzeni do życia dla
innych ludzi.
Podstawą jej realizacji jest umiejętna selekcja i świadomy dobór rozwiązań,
materiałów i wyposażenia w zależności od charakteru, oczekiwań i możliwości finansowych inwestora.
Zapewnia kontakt z profesjonalnymi wykonawcami, dostawcami, specjalistami, organizację logistyki oraz nadzór autorski nad realizacją projektu.
W pracy wyznaje filozofię Dentsu, która zawiera się w trzech hasłach: „Pomysły, które sięgają poza to, co wyobrażalne. Technologia, która przekracza
istniejące granice. Przedsiębiorczość, która przewyższa to, co oczekiwane”.
Ideał, do którego dążę, to projekt ściśle dopasowany do potrzeb, wymagań
i możliwości finansowych Klienta. Każdy projekt jest dla Katarzyny Juszczak
wyzwaniem.

mode:lina

Polflor Polska

„Pokaż nam swoje śniadanie, a my pokażemy Twoją kuchnię”, a także „Każdy projekt zaczynamy od tego, czego potrzebujesz” – mówią o swojej pracy Paweł Garus i Jerzy Woźniak, założyciele i główni projektanci pracowni
mode:lina architekci, absolwenci Architektury i Urbanistyki na Wydziale
Architektury i Wnętrz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Obaj wspólnicy
byli wcześniej częścią holenderskiego biura Liong Lie /123DV w Rotterdamie.
Wymieniani przez portal culture.pl jako jedni z najlepszych polskich architektów przed czterdziestką.

Firma powstała w 1994 roku. W 2012 roku nazwa zmieniła nazwę na Polflor.
Początkowo oferta firmy koncentrowała się na wykładzinach PCV. W miarę
rozwoju do oferty wprowadzano kolejne rozwiązania: wykładziny dywanowe
oraz kauczukowe.

Realizacje pracowni mode:lina cieszą się sporym zainteresowaniem mediów
polskich oraz zagranicznych – architekci mają na koncie ponad 50 publikacji
w magazynach branżowych z całego świata.

Polflor na rynku polskim wyróżnia przede wszystkim kompleksowość oferty,
dzięki czemu może zapewnić produkty w dobrej jakości i dobrej cenie, dostępne dla każdego rodzaju inwestora, Klienta. Kompleksowość oferty związanej z posadzkami, obszerne zapasy magazynowe w Polsce, profesjonalne
doradztwo, sprawna obsługa, duża otwartość i pomysłowość, ukierunkowanie
na ciągły rozwój, badanie rynku i odpowiedź na jego potrzeby – to główne
atuty firmy.

Rozgłosu przysporzyły firmie również liczne sukcesy w konkursach, m.in.:
I miejsce w VII edycji konkursu im. Macieja Nowickiego „Architektura Innowacyjna” (2013), I miejsce w konkursie ReVita Wielkopolsko za koncepcję
Hydroponicznej Przepompowni w Pile (2012), I miejsce w konkursie FOORNI
FEST 2012 w kategorii „Wnętrze Dla Kowalskiego” za Bookbox Loft, I nagroda
w kategorii „Nowy Budynek Powyżej 1000 m2” w konkursie Fasada Roku 2011
organizowanym przez firmę BAUMIT za projekt elewacji budynku Os. Leśne w
Koziegłowach realizowany wraz z pracownią architektoniczną Poznań_Projekt,
Grand Prix w konkursie im. Marii Dokowicz za dyplomowy projekt Pawła Garusa „Pawilon Wody” 2010, zwycięstwo w poznańskiej edycji „Akcja Kreacja
– Projektowanie na Żywo” 2010.

Polflor opiera sprzedaż na dystrybucji produktów przez sieć Partnerów Handlowych. Są to starannie wyselekcjonowane, wyspecjalizowane firmy handlowo-usługowe z terenu całej Polski. Firma dysponuje szerokim portfolio prezentacji multimedialnych swoich obiektów referencyjnych. Na bieżące potrzeby
przygotowywane są oferty i prezentacje dla konkretnych inwestorów. Dla każdego producenta działa polska strona internetowa, dla wybranych kolekcji
dostępne są strony w internecie i na urządzenia mobilne. Firma prowadzi
promocję poprzez portal Facebook oraz blogi firmowe. Część oferty dostępna jest w prezentacjach przygotowanych pod IPady. Firma Polflor organizuje
regularne szkolenia wewnętrzne dla Doradców i Dystrybutorów z nowoczesnych technik sprzedaży.
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SITAG Formy Siedzenia

Pozbruk
Firma wywodzi się z niewielkiej betoniarni. Przez ponad 20 lat działalności
zdominowała rynek kostki brukowej w Wielkopolsce, gdzie obecnie produkt
ten nazywa się potocznie… „pozbrukiem”.
Upór i konsekwencja zaowocowały powstaniem ponadregionalnego przedsiębiorstwa o charakterze rodzinnym, z całkowicie polskim kapitałem. Początki firmy sięgają 1985 roku i rozpoczęcia produkcji bloczków betonowych na
stołach wibracyjnych. Kamieniem milowym w rozwoju firmy była produkcja
rur betonowych przy pomocy specjalnej maszyny.
Na przełomie lat 80. i 90. podjęto decyzję o zakupie nowoczesnych linii do
produkcji betonowej kostki brukowej, co doprowadziło do powstania pierwszego zautomatyzowanego zakładu w Janikowie koło Poznania. Asortyment
produktów poszerzał się o nowe wzory, grubości i kolory. Popularność kostki brukowej spowodowała, że w 1997 roku otwarto drugi zakład, tym razem
w podpoznańskiej Sobocie, a w 1999 roku w Kaliszu i rok później w Łodzi.
W 2001 roku wprowadzono system MUROTHERM przeznaczony do budowy
obiektów wielokondygnacyjnych, złożony z wykonywanych w technologii strunobetonów nadproży i belek stropowych oraz powstających z granulatów ceramicznych pustaków ściennych i stropowych.
W 2002 roku powstał zakład w Szczecinie oraz skład fabryczny w Gorzowie.
W 2007 r. w Poznaniu otwarto nowoczesne centrum logistyczne POZ-LOGIS.
W latach 2008-2009 firma rozbudowała swoją logistykę oraz rozszerzyła działalność o wydobycie surowców. W Prusimiu, Turku oraz Pieńsku powstały trzy
kopalnie kruszyw. W tym samym okresie otwarta została galeria GREEN POINT
w Poznaniu, mieszcząca biura, apartamenty oraz część handlową.

Producent wysokiej klasy krzeseł i foteli biurowych marki SITAG ze Swarzędza
koło Poznania. Firma powstała w 1994 roku, a w 1997 roku zakupiła licencję
na produkcję krzeseł SITAG AG+ szwajcarskiego producenta z 30-letnim doświadczeniem w produkcji siedzisk biurowych. Produkty marki SITAG wyznaczają nowe kierunki we współczesnym designie. Unikatowe siedziska będące
częścią oferty SITAG Formy Siedzenia to efekt międzynarodowej współpracy,
która gwarantuje obustronny sukces i design na najwyższym światowym poziomie.
Od 2011 roku część portfolio firmy stanowią własne wzory, powstałe dzięki
pracy i zaangażowaniu polskich projektantów, konstruktorów i technologów.
Unikatowe siedziska to efekt międzynarodowej współpracy projektantów
z różnych środowisk. Są to: Uli Witzig (Szwajcaria), Daniel Figueroa (Niemcy),
dr Anna Vonhausen (Polska). Specjalnością firmy jest produkcja foteli biurowych będąca synonimem doskonałych rozwiązań ergonomicznych i technicznych, nowoczesnego designu i wysokiej jakości materiałów.
Dobry design to nieodzowny element foteli SITAG. W roku 2012 fotel WOODI
zaprojektowany przez Annę Vonhausen, Dyrektora Kreatywnego SITAG Formy
Siedzenia otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot Design Award 2012. Jest to
trzecie wyróżnienie Red Dot Design Award dla produktów SITAG. W 2010 roku
doceniono fotel SITAGEGO, a w 2009 roku fotel SITAGWAVE. Wyróżniające się
wzornictwo, dbałość o jakość i ergonomię produktów pozwoliły firmie SITAG
Formy Siedzenia osiągnąć wysoką pozycję na polskim rynku mebli biurowych.

Schattdecor Sp. z o.o.
Producent zadrukowanych papierów dekoracyjnych oraz folii preimpregnat
(Smartfoil), który działa na rynku polskim w Tarnowie Podgórnym oraz w Głuchołazach. Firma należy do grupy Schattdecor AG, w skład której wchodzą
zakłady produkcyjne w Niemczech, w Polsce (2), we Włoszech, w Rosji (3),
w Szwajcarii, w Chinach (2), w Brazylii (2), w Turcji oraz w USA.
Produkty powstające w Polsce to zadrukowany papier dekoracyjny oraz folie
preimpregnat (Smartfoil) zadrukowane wzorami drewno- i kamieniopodobnymi oraz fantazyjnymi. Wykorzystuje się je w przemyśle uszlachetniania
powierzchni płyt drewnopochodnych, w przemyśle meblarskim, w produkcji
paneli podłogowych, paneli ściennych, drzwi, obrzeży i innych elementów
wyposażenia wnętrz. Firma wyprodukowała na rynek w Polsce wiele hitów
wzorniczych, wśród których należy wymienić Buk Bawarię, Jabłoń Locarno,
Wiśnię Oxford, Olchę Górską, Orzech Virginię, Oliwkę Sewillę, Śliwę Wallis,
Coimbrę czy Dąb Sonomę.
Od dwóch lat w ofercie firmy znajdują się wzory cyfrowe zebrane w ramach
kolekcji digital VISIONS. Schattdecor tworzy je, dostosowując do indywidualnych potrzeb odbiorców. Kolekcja digital VISIONS by Schattdecor znajduje
zastosowanie w architekturze, przy aranżacji wnętrz mieszkalnych, powierzchni sklepowych i targowych.
Dekory z kolekcji Schattdecor były wielokrotnie nagradzane branżowymi nagrodami takimi jak Hit Produkcji Mebli, Diament Meblarstwa, Złoty Medal
MTP.

Drzwi i podłogi VOX
Na rynku wykończenia wnętrz firma działa już od 1991 roku, a zlokalizowane
w całej Polsce salony współpracują z ponad 200 producentami materiałów
wykończeniowych i budowlanych. To oferta aż 50 tys. produktów. W salonach
Drzwi i podłogi VOX doradcy służą swoją wiedzą, przygotują ofertę, zaproponują najlepsze rozwiązania. Każdy salon współpracuje z Certyfikowanymi
Ekipami Montażowymi. Daje to pewność, że zakupiony produkt zostanie zamontowany profesjonalnie.
Współpracującym z salonami Architektom firma zapewnia dostęp do cyklicznie organizowanych szkoleń, wykładów, wydarzeń kulturalnych oraz spotkań
z ciekawymi ludźmi. Drzwi i podłogi VOX korzystają z technologii wielu fabryk,
a dostawcy są gotowi na niestandardowe rozwiązania w projektach architektonicznych.
Sieć obsługuje Klientów indywidualnych i inwestycyjnych. Architektom zaangażowanym w inwestycje firma zapewnia opiekę przedstawiciela, od momentu złożenia oferty poprzez dostawy materiałów, ich montaż, doradztwo,
nadzór, kończąc na kompleksowym serwisie posprzedażowym. Siłą marki są
innowacje. Widać to między innymi na przykładzie kolekcji Drzwi VOX, w której to sami Klienci tworzą drzwi idealnie dopasowane do potrzeb.
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AKADEMIA ARCHITEKTA
Platforma wiedzy niezbędnej dla każdego architekta w codziennej pracy

Wykłady gwiazd

Wykłady firmowe

Robert Majkut

Unifikacja vs indywidualizacja. Każdy z nas jest inny… Style pracy w biurze /
Anna Śmieszek-Markuszewska, BALMA

Podczas wykładu inaugurującego konferencję Robert Majkut podzieli się swoim bogatym doświadczeniem, obejmującym obszary związane z projektowaniem, z kreacją marek i tworzeniem zintegrowanych
narzędzi zarządzania ich wizerunkiem oraz z rynkiem dóbr luksusowych. Od 1994 roku Robert Majkut
związany jest z projektowaniem: w latach 1994-1996 jako Dyrektor Artystyczny i Projektant w agencji
reklamowej Signum oraz Perfect Studio; od 1996 zarządza własną firmą Robert Majkut Design, jednej z
najbardziej cenionych firm branży kreatywnej w Polsce, kierując zespołem projektantów i architektów w
zakresie projektów architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego i identyfikacji wizualnej.
Wtorek, 7 października, godz. 9:30, Aula Lumina

Żyjemy w czasach ciągłych zmian. Niezwykle szybki postęp technologiczny daje nam nowe możliwości,
ale wciąż najważniejszym elementem każdej firmy są ludzie. W czasie spotkania zastanowimy się, jak
dzięki wiedzy o pracy mózgu możemy lepiej i skuteczniej zarządzać zespołem, ale także projektować
przestrzeń, w której pracuje się efektywniej.
Wtorek, 7 października, godz. 11:00, Sala Congresia 1
Środa, 8 października, godz. 15:30, Sala Congresia 3

Mebel ubrany w tkaninę – właściwości i zastosowania tkanin na meblach
tapicerowanych / Katarzyna Kosim-Mroczkiewicz, Noti

Łukasz Zagała
Doświadczenia zawodowe, czyli praktyka architekta, codzienne zmagania i wyzwania projektowe. Od
1997 roku Łukasz Zagała prowadzi z Przemo Łukasikiem autorską pracownię architektoniczną medusa
group, która rozpoznawana jest dzięki bezpretensjonalnemu, a zarazem oryginalnemu podejściu do
projektowania, integrującemu architekturę, rzeźbę, grafikę oraz sztuki wizualne.

Prezentacja ma na celu przybliżenie właściwości różnych materiałów pod kątem wykorzystania ich
we wnętrzach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Podczas wykładu uczestnicy będą mieli okazję
dotknąć różnych rodzajów tkanin, a także posłuchać o ich parametrach i najlepszych sposobach ich
zastosowania.

Środa, 8 października, godz. 9:30, Aula Lumina

Wtorek, 7 października, godz. 15:30, Sala Congresia 3
Środa, 8 października, godz. 11:00, Sala Congresia 1

Warsztaty

Projektant wewnątrz firmy / Magdalena Musiał, Marmorin

Hydroforma / CSR i ekoinnowacje / Cermag / Marmorin / Pozbruk
Warsztaty dla tych, którzy nie boją się ciężkiej fizycznej pracy i lubią się brudzić. Będą kombinezony,
rękawice, okulary, ciężki sprzęt, glina, odpady produkcyjne i ceramika do ponownej obróbki materiałowej. Planowanym efektem wspólnych działań ma być wodna instalacja zewnętrzna, miejsce użyteczności publicznej służące do odświeżenia się z elementami sztuki z pogranicza street art.
Środa, 8 października, godz. 11:00 – 16:30, Creative Room

Jaką rolę pełni projektant wewnątrz firmy. Z jakimi wyzwaniami ma do czynienia. Co jest najtrudniejsze w jego pracy. Magdalena Musiał opowie, bazując na swoich doświadczeniach zawodowych,
o wpływie wzornictwa na efektywność firm, udziale wzornictwa w zarządzaniu firmą, celach projektanta
w firmie, określeniu potrzeb i zadań (żądaj briefu!), współpracy pomiędzy projektantem wewnętrznym
a zewnętrznym, organizacji pracy projektanta wewnątrz firmy i o tym, aby nie dać się zwariować!
Wtorek, 7 października, godz. 11:00, Sala Congresia 5
Środa, 8 października, godz. 11:00, Sala Congresia 5

Rola betonu we współczesnej architekturze / dr inż. arch. Sławomir Rosolski
oraz inż. arch. Piotr Barełkowski, Pozbruk

Home office współczesnego architekta / prototyp / BALMA / SITAG /
Schattdecor
Celem warsztatów jest stworzenie briefu i dalsze prototypowanie wspólnego produktu dla producentów będących członkami Klastra, którym będzie modułowa kolekcja mebli jako home office współczesnego architekta. Architekci i projektanci wnętrz zostaną zaproszeni do opracowania propozycji
wspólnego produktu.

Jaką rolę pełni beton w kreowaniu przestrzeni, co można stworzyć z tego uniwersalnego materiału,
jakie niesamowite formy i rozwiązania oferuje. O praktycznych zastosowaniach betonu, kolorystyce,
różnorodnych odcieniach szarości, tworzących doskonałe tło dla innych materiałów i detali architektonicznych.

Wtorek, 7 października, godz. 11:00 – 13:30, Sala Congresia 4

Wtorek, 7 października, godz. 11:00, Sala Congresia 6
Środa, 8 października, godz. 15:45, Sala Congresia 1

Płytka dywanowa w systemie NSP / prototyp / Adam Nizio, Polflor /
Wesley Reid, Shaw Contract Group

Współczesne rozwiązania architektoniczne / dr inż. arch. Sławomir Rosolski
oraz inż. arch. Piotr Barełkowski, Pozbruk

Shaw Contract Group to światowy potentat w produkcji wykładzin dywanowych. Przedstawiciele firmy
Polflor oraz Wesley Reid, Senior Technical Manager w Shaw NSP Department przeprowadzą polskich
architektów przez tajemnice projektu wykładziny pod indywidualne zamówienie oraz poddadzą konsultacji aktualnie przygotowywane kolekcje, które zostaną wprowadzone do produkcji w 2015 roku.

Wtorek, 7 października, godz. 15:45, Sala Congresia 1
Środa, 8 października, godz. 11:00, Sala Congresia 6

Wtorek, 7 października, godz. 14:00 – 16:00, Sala Congresia 4
Środa, 8 października, godz. 11:00 – 13:00, Sala Congresia 4

Akustyka wnętrza / Adam Nizio, Polflor

Baw się z nami… drzwiami / prototyp / VOX
Niewątpliwie wiedza zabija wyobraźnię, dlatego na przestrzeni 3- godzinnego spotkania warsztatowego uczestnicy zostaną poproszeni o stan świadomej amnezji, podczas którego będą pracować nad
projektem ,,przesłony otworu w murze’’. Zapominamy co to są drzwi, jak wyglądają… z potrzeby przejścia na drugą stronę wyklarują się pomysły na obranie funkcji w formę. Kolejnym etapem warsztatów
będzie skonfrontowanie powstałych pomysłów z tym, co już istnieje. Tylko od kreatywności uczestników
zależy co powstanie ze skrzydeł drzwiowych, które będą poddane modyfikacji. Celem warsztatu jest
wyłonienie nowych funkcji drzwiowych w oparciu o personalizację, a nade wszystko dobra zabawa
plastyczno- konceptualna, której wyselekcjonowane efekty zostaną wdrożone do produkcji kolekcji
drzwiowych i przedstawione światu na Targach Budma w 2015 roku.
Środa, 8 października, godz. 14:00 – 16:00, Sala Congresia 4

Firma Pozbruk zaprosiła do wystąpienia dwóch wybitnych architektów: dr. inż. arch. Sławomira Rosolskiego oraz inż. arch. Piotra Barełkowskiego. Opowiedzą oni o tym, jakie zaskakujące rozwiązania
materiałowe wykorzystywane są obecnie w architekturze, przestrzeni miejskiej i publicznej.

Akustyka staje się coraz ważniejszym elementem wnętrza. Inwestorzy poszukują już nie tylko ciekawego designu, oryginalnych mebli, ergonomicznego zarządzania przestrzenią. Chcą również ciszy i spokoju, który nawet w trudnych warunkach jest potrzebny do stworzenia komfortowych warunków pracy.
Aby polepszyć akustykę pomieszczenia, można instalować akustyczne wykładziny PCV i dywanowe,
a także, dzięki nowym metodom instalacji, każdą inną wykładzinę.
Wtorek, 7 października, godz. 11:45, Sala Congresia 1
Środa, 8 października, godz.14:45, Sala Congresia 7

Ekologiczne płytki dywanowe – prawda czy marketing? / Adam Nizio, Polflor
Rosnące normy środowiskowe, coraz wyższe wymagania inwestorów i najemców pod względem certyfikacji powierzchni biurowych powodują, że producenci płytek i wykładzin dywanowych stoją przed
wyzwaniem, aby stosowane od ponad pół wieku technologie i materiały zastąpić nowymi, ekologicznymi rozwiązaniami.
Środa, 8 października, godz. 11:45, Sala Congresia 1

Zagadnienia, na których skupiają się działania AKADEMII ARCHITEKTA, związane
są z uwarunkowaniem pracy twórczej na
„rynku klienta”. Przygotowane wykłady
omawiają kwestie związane z szeroko pojętym procesem projektowania, ale również
z budowaniem i utrzymaniem autorytetu
architekta, prawem autorskim, finansami,
umiejętnością balansowania pomiędzy wizją artystyczną a życzeniami inwestorów.

Digital visions and solutions – o nowoczesnym wzornictwie cyfrowym
w HPL-ach / Anna Sternbauer, Schattdecor (wykład po angielsku)
Jakie możliwości daje projektantom wzornictwo cyfrowe. Jak można wykorzystać ten produkt, by zindywidualizować mebel, drzwi, panel ścienny. Czy istnieją ograniczenia materiałowe lub technologiczne w
wykorzystaniu wzornictwa cyfrowego.
Wtorek, 7 października, godz. 11:45, Sala Congresia 5
Środa, 8 października, godz. 11:45, Sala Congresia 5

Jak stworzyć projekt, który stanie się ikoną? / Anna Vonhausen, SITAG
Projekty ponadczasowe, które zyskują miano ikon w dziedzinie wzornictwa. Co zrobić, żeby stworzyć
projekt, który będzie funkcjonował niezależnie od zmieniających się trendów, postępu technologicznego i sytuacji społeczno-kulturowej.
Wtorek, 7 października, godz. 11:45, Sala Congresia 6; godz. 14:00, Sala Congresia 7
Środa, 8 października, godz. 11:45, Sala Congresia 6; godz. 14:00, Sala Congresia 7
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Konspekty wykładów
i warsztatów
Empatia w projektowaniu / Maciej Jaworski, Cermag
Uczestnicy spotkania będą mieli szansę doświadczyć różnych dysfunkcji organizmu dzięki wykorzystaniu specjalnych kombinezonów, okularów, wózków i innych sprzętów. Wszystko po to, by naprawdę
zrozumieć, z jakimi barierami na co dzień stykają się osoby niepełnosprawne i jakie są ich potrzeby.
Wtorek, 7 października, godz. 12:30, Sala Congresia 1
Środa, 8 października, godz. 12:30, Sala Congresia 1

Design thinking. Jak pokochać klienta. O metodologii pracy, która rozwiązuje problemy / Anna Wróblewska, VOX
Design thinking to metodologia pracy, która stawia człowieka w centrum zainteresowania. Daje prawo
do popełniania błędów, czyli eksperymentowania. Jest procesem tworzenia nowych idei w zakresie
rozwoju produktów, usług, komunikacji i strategii działania, dla którego liczy się rozwiązywanie problemów oraz „zdrowy rozsądek.”
Wtorek, 7 października, godz. 12:30, Sala Congresia 5; godz. 14:00, Sala Congresia 3

Autorytet architekta / Agnieszka Woch-Juchacz
Wykład oparty o case study i zagadnienia z tworzenia wizerunku, tożsamości, budowania i utrzymania
autorytetu architekta w ramach realizacji projektu. Archetypy autorytetu i identyfikacja potrzeb. Techniki autoprezentacyjne wspomagające budowanie i utrzymanie autorytetu. Autorytet vs. benchmarking
w pracy projektanta/architekta. Wpływ autorytetu na uzyskanie optymalnych relacji biznesowych.
Wtorek, 7 października, godz. 11:00, Sala Congresia 7; godz. 15:45, Sala Congresia 6
Środa, 8 października, godz. 11:00, Sala Congresia 7; godz. 15:45, Sala Congresia 6

Zapach jako element projektowania wnętrz / Marta Siembab
Niezwykłe spotkanie z prekursorką w dziedzinie wykorzystania zapachu w projektowaniu przestrzeni,
Martą Siembab. Jaką rolę pełni zapach we wnętrzu. Jak wpływa na odbiorcę. Jak istotny jest zapach
w odniesieniu do kwestii społecznych i interkulturowych. Jak zapach tworzy atmosferę miejsca. Jak
podnieść wartość wnętrza działając na zmysły.
Wtorek, 7 października, godz. 12:00, Sala Congresia 2; godz. 14:00, Sala Congresia 2
Środa, 8 października, godz. 12:00, Sala Congresia 2; godz. 14:00, Sala Congresia 2

Masowe, a jednak osobiste. O personalizacji produktów / Małgorzata
Bernady, VOX
O personalizacji produktów jako jednym z głównych trendów rozwojowych w szeroko pojętym przemyśle, poprzez fashion, produkty osobiste i ekskluzywne auta. Temu trendowi ulega VOX z personalizowanymi meblami i drzwiami, których każdy używa na swój sposób. Użytkownik z jego potrzebami jest
w centrum zainteresowań i jest to punkt wyjścia do dalszych rozważań.
Środa, 8 października, godz. 12:30, Sala Congresia 5; godz. 14:00, Sala Congresia 3

Sustainability of Marmorin. Drugie życie produktu / Jakub Junior Hrab,
Marmorin
Niekonwencjonalne spojrzenie na produkty sanitarne firmy Marmorin. Podczas wykładu zaprezentowane zostanie nowe podejście firmy wobec utylizacji swoich wyrobów oraz to, jak ważne jest w procesie
projektowania myślenie o tym, co dzieje się z produktem po zakończeniu jego cyklu życia.
Wtorek, 7 października, godz. 14:45, Sala Congresia 3
Środa, 8 października, godz. 14:45, Sala Congresia 3

Skąd się wzięła popularność paneli i płytek winylowych w Europie Zachodniej? / Adam Nizio, Polflor
Stosując płytki i panele winylowe, dzięki autentycznym reprodukcjom materiałów naturalnych takich
jak drewno czy kamień, a także innowacyjnym metalicznym i betonowym koncepcjom wzorniczym,
można zbudować atmosferę pomieszczenia, dając użytkownikom poczucie wygody i rozpoznawalności. Jak popularny jest ten produkt na zachodzie Europy i jak fantastycznie pomaga stworzyć ciekawe
wnętrze.
Wtorek, 7 października, godz. 14:45, Sala Congresia 5

Wzornicza wieża Babel – dekory meblowe jako znaki naszych czasów
i miejsc / Joanna Misiun, Schattdecor
Wzornictwo meblowe ulega ciągłym modyfikacjom, wpisując się w określone, szeroko pojęte trendy
i globalne mody. Jak zmieniają się meble w kontekście formy, kolorystyki i dekorów, jak ewoluuje wzornictwo na przestrzeni lat, pod wpływem czynników zewnętrznych.
Wtorek, 7 października, godz. 15:00, Sala Congresia 1
Środa, 8 października, godz. 15:00, Sala Congresia 1

Budowanie pozycji architekta w sytuacjach kryzysowych
Do It Development Group
Jak sprawić, żeby sytuacje kryzysowe pojawiające się w trakcie procesu inwestycyjnego (projekt, nadzór) wzmacniały pozycję architekta, a nie prowadziły do kryzysu relacji z inwestorem.
Wtorek, 7 października, godz. 12:00, Sala Congresia 3; godz. 15:00, Sala Congresia 2
Środa, 8 października, godz. 12:00, Sala Congresia 3; godz. 15:00, Sala Congresia 2

Kryzys twórczy / Beata Grudzińska
Granice twórczego potencjału czy ludzkiej odporności? O tym, jakie są uwarunkowania pracy twórczej
na „rynku klienta”. Pomiędzy wizją artystyczną a presją zamawiających. Jak zarządzać zadaniami.
Stres i presja czasu jako źródła poczucia zmęczenia i wypalenia. Techniki i rozwiązania wspomagające
twórczy potencjał. Case study.
Wtorek, 7 października, godz. 12:00, Sala Congresia 7; godz. 14:00, Sala Congresia 5
Środa, 8 października, godz. 12:00, Sala Congresia 7; godz. 14:00, Sala Congresia 5

Zmysł w projektowaniu – wykorzystanie wrażeń zmysłowych do zaprojektowania przestrzeni / Marta Siembab i Maciej Kawecki
O najnowszych trendach związanych z emocjami i zmysłami. Jak projektować przestrzeń, by oddziaływała ona pozytywnie na podświadomość użytkownika? W jaki sposób wrażenia płynące ze zmysłów
wpływają na postrzeganie przestrzeni. W jaki sposób sense branding wykorzystuje się na rynku nieruchomości.
Wtorek, 7 października, godz. 12:30, Sala Congresia 6; godz. 16:15, Sala Congresia 2
Środa, 8 października, godz. 12:30, Sala Congresia 6; godz. 16:15, Sala Congresia 2

Estetyka, ergonomia i ekonomia w biurze / Do It Development Group
Zestaw miękkich umiejętności i argumentów pomagających przekonać klienta do wyboru rozwiązań
wykraczających poza konieczne minimum, często droższych, z pozoru zbędnych w pomieszczeniach
biurowych, a wpływających znacząco na komfort pracy i efektywność pracowników – użytkowników
projektowanych przestrzeni.
Wtorek, 7 października, godz. 13:45, Sala Congresia 1; godz. 16:15, Sala Congresia 5
Środa, 8 października, godz. 13:45, Sala Congresia 1; godz. 16:15, Sala Congresia 5

Między estetyką a świetlną techniką / Adam Kaczała, Cermag
O budowie nowoczesnych opraw ledowych i dogłębnej analizie ich części wtórnych. O tym, jaki wpływ
ma jakość światła na postrzeganie przedmiotów i jak tworzy klimat wnętrza.
Wtorek, 7 października, godz. 15:00, Sala Congresia 6
Środa, 8 października, godz. 15:00, Sala Congresia 6

Sesje miękkie
Windykacja należności / Mateusz Garnuszewski
Prezentacja zestawu miękkich oraz twardych narzędzi windykacji dla architektów. Jak zapobiegać sytuacjom, w których kontrahent próbuje uniknąć zapłaty oraz co zrobić w przypadku, kiedy już do
takiej sytuacji dojdzie. Podstawowe prawne mechanizmy i techniki prowadzenia skutecznej windykacji
należności dla architektów.
Wtorek, 7 października, godz. 11:00, Sala Congresia 2; godz. 15:00, Sala Congresia 5
Środa, 8 października, godz. 11:00, Sala Congresia 2; godz. 15:00, Sala Congresia 5

Prawo autorskie / Aleksandra Nowak-Gruca
O prawie autorskim w praktyce, na licznych przykładach z życia gospodarczego. Warsztaty mają na
celu poszerzenie świadomości prawnej projektantów i architektów poprzez przedstawienie szans
i zagrożeń związanych z ochroną własności intelektualnej w pracy projektowej. Od strony praktycznej
zaprezentowane zostaną korzyści wynikające ze świadomego budowania strategii ochrony własności
intelektualnej oraz zagrożenia, jakie powstają na styku projektowania i prawa.
Wtorek, 7 października, godz. 11:00, Sala Congresia 3; godz. 14:00, Sala Congresia 6
Środa, 8 października, godz. 11:00, Sala Congresia 3; godz. 14:00, Sala Congresia 6
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Program konferencji
9:30
11:00

Wykład gwiazdy / Robert Majkut
Aula Lumina
Unifikacja vs indywidualizacja. Każdy z nas jest inny… Style pracy w biurze
Anna Śmieszek-Markuszewska, BALMA
Sala Congresia 1
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9:30
11:00

Mebel ubrany w tkaninę – właściwości i zastosowania tkanin na meblach
tapicerowanych / Katarzyna Kosim-Mroczkiewicz, Noti
Sala Congresia 1

Prawo autorskie / Aleksandra Nowak-Gruca
Sala Congresia 3

Windykacja należności / Mateusz Garnuszewski
Sala Congresia 2

Warsztaty Home office współczesnego architekta / prototyp / BALMA / SITAG /
Schattdecor
Sala Congresia 4

Prawo autorskie / Aleksandra Nowak-Gruca
Sala Congresia 3
Warsztaty płytka dywanowa w systemie NSP / prototyp / Adam Nizio, Polflor /
Wesley Reid, Shaw Contract Group
Sala Congresia 4

Rola betonu we współczesnej architekturze / inż. arch. Piotr Barełkowski (Studio ADS),
Pozbruk
Sala Congresia 6

Projektant wewnątrz firmy / Magdalena Musiał, Marmorin
Sala Congresia 5
Współczesne rozwiązania architektoniczne / Studio ADS, Pozbruk
Sala Congresia 6

Autorytet architekta / Agnieszka Woch-Juchacz
Sala Congresia 7
Akustyka wnętrza / Adam Nizio, Polflor
Sala Congresia 1
Digital visions and solutions – o nowoczesnym wzornictwie cyfrowym w HPL-ach
Anna Sternbauer, Schattdecor (wykład po angielsku)
Sala Congresia 5

Autorytet architekta / Agnieszka Woch-Juchacz
Sala Congresia 7
11:45

Zapach jako element projektowania wnętrz / Marta Siembab
Sala Congresia 2
Budowanie pozycji architekta w sytuacjach kryzysowych / Do It Development Group
Sala Congresia 3

Jak stworzyć projekt, który stanie się ikoną? / Anna Vonhausen, SITAG
Sala Congresia 6
12:00

Empatia w projektowaniu / Maciej Jaworski, Cermag
Sala Congresia 1
Design thinking. Jak pokochać klienta. O metodologii pracy, która rozwiązuje
problemy / Anna Wróblewska, VOX
Sala Congresia 5

13:00

Zmysł w projektowaniu – wykorzystanie wrażeń zmysłowych do zaprojektowania
przestrzeni / Marta Siembab i Maciej Kawecki
Sala Congresia 6

13:45

Estetyka, ergonomia i ekonomia w biurze / Do It Development Group
Sala Congresia 1

14:00

Zapach jako element projektowania wnętrz / Marta Siembab
Sala Congresia 2
Design thinking. Jak pokochać klienta. O metodologii pracy, która rozwiązuje
problemy / Anna Wróblewska, VOX
Sala Congresia 3

Kryzys twórczy / Beata Grudzińska
Sala Congresia 7
12:30

13:00

13:45

Estetyka, ergonomia i ekonomia w biurze / Do It Development Group
Sala Congresia 1

14:00

Zapach jako element projektowania wnętrz / Marta Siembab
Sala Congresia 2
Masowe a jednak osobiste. O personalizacji produktów / Małgorzata Bernady, VOX
Sala Congresia 3
Kryzys twórczy / Beata Grudzińska
Sala Congresia 5
Prawo autorskie / Aleksandra Nowak-Gruca
Sala Congresia 6

Prawo autorskie / Aleksandra Nowak-Gruca
Sala Congresia 6

Sustainability of Marmorin. Drugie życie produktu / Jakub Junior Hrab, Marmorin
Sala Congresia 3
Skąd się wzięła popularność paneli i płytek winylowych w Europie Zachodniej?
Adam Nizio, Polflor
Sala Congresia 7

15:00

Jak stworzyć projekt, który stanie się ikoną? / Anna Vonhausen, SITAG
Sala Congresia 7
14:45

15:00

Wzornicza wieża Babel – dekory meblowe jako znaki czasów i miejsc
Joanna Misiun, Schattdecor
Sala Congresia 1

Windykacja należności / Mateusz Garnuszewski
Sala Congresia 5
Między estetyką a świetlną techniką / Adam Kaczała, Cermag
Sala Congresia 6

Między estetyką a świetlną techniką / Adam Kaczała, Cermag
Sala Congresia 6

15:30

Mebel ubrany w tkaninę – właściwości i zastosowania tkanin na meblach
tapicerowanych / Katarzyna Kosim-Mroczkiewicz, Noti
Sala Congresia 3

Unifikacja vs indywidualizacja. Każdy z nas jest inny… Style pracy w biurze
Anna Śmieszek-Markuszewska, BALMA
Sala Congresia 3

15:45

Rola betonu we współczesnej architekturze / Autorska Pracownia Projektowa Sławomir
Rosolski, Pozbruk
Sala Congresia 1

Współczesne rozwiązania architektoniczne / dr inż. arch. Sławomir Rosolski (Autorska
Pracownia Projektowa Sławomir Rosolski), Pozbruk
Sala Congresia 1
Autorytet architekta / Agnieszka Woch-Juchacz
Sala Congresia 6

16:15

Wzornicza wieża Babel – dekory meblowe jako znaki czasów i miejsc
Joanna Misiun, Schattdecor
Sala Congresia 1
Budowanie pozycji architekta w sytuacjach kryzysowych / Do It Development Group
Sala Congresia 2

Windykacja należności / Mateusz Garnuszewski
Sala Congresia 5

15:45

Sustainability of Marmorin. Drugie życie produktu / Jakub Junior Hrab, Marmorin
Sala Congresia 3
Akustyka wnętrza / Adam Nizio, Polflor
Sala Congresia 7

Budowanie pozycji architekta w sytuacjach kryzysowych / Do It Development Group
Sala Congresia 2

15:30

Warsztaty Baw się z nami... drzwiami / prototyp / VOX
Sala Congresia 4
Zmysł w projektowaniu – wykorzystanie wrażeń zmysłowych do zaprojektowania
przestrzeni / Marta Siembab i Maciej Kawecki
Sala Congresia 6

Kryzys twórczy / Beata Grudzińska
Sala Congresia 5

14:45

Empatia w projektowaniu / Maciej Jaworski, Cermag
Sala Congresia 1
Masowe, a jednak osobiste. O personalizacji produktów / Małgorzata Bernady, VOX
Sala Congresia 5

Warsztaty płytka dywanowa w systemie NSP / prototyp / Adam Nizio, Polflor /
Wesley Reid, Shaw Contract Group
Sala Congresia 4

Jak stworzyć projekt, który stanie się ikoną? / Anna Vonhausen, SITAG
Sala Congresia 7

Zapach jako element projektowania wnętrz / Marta Siembab
Sala Congresia 2
Budowanie pozycji architekta w sytuacjach kryzysowych / Do It Development Group
Sala Congresia 3

Kryzys twórczy / Beata Grudzińska
Sala Congresia 7
12:30

Ekologiczne płytki dywanowe – prawda czy marketing? / Adam Nizio, Polflor
Sala Congresia 1
Digital visions and solutions – o nowoczesnym wzornictwie cyfrowym w HPL-ach
Anna Sternbauer, Schattdecor (wykład po angielsku)
Sala Congresia 5

Jak stworzyć projekt, który stanie się ikoną? / Anna Vonhausen, SITAG
Sala Congresia 6
12:00

Warsztaty Hydroforma / CSR i ekoinnowacje / Cermag / Marmorin / Pozbruk
Creative Room

Windykacja należności / Mateusz Garnuszewski
Sala Congresia 2

Projektant wewnątrz firmy / Magdalena Musiał, Marmorin
Sala Congresia 5

11:45

Wykład gwiazdy / Łukasz Zagała
Aula Lumina

Zmysł w projektowaniu – wykorzystanie wrażeń zmysłowych do zaprojektowania
przestrzeni / Marta Siembab i Maciej Kawecki
Sala Congresia 2
Estetyka, ergonomia i ekonomia w biurze / Do It Development Group
Sala Congresia 5

Autorytet architekta / Agnieszka Woch-Juchacz
Sala Congresia 6
15:50

Estetyka, ergonomia i ekonomia w biurze / Do It Development Group
Sala Congresia 5

16:00

Zmysł w projektowaniu – wykorzystanie wrażeń zmysłowych do zaprojektowania
przestrzeni / Marta Siembab i Maciej Kawecki
Sala Congresia 2
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