
plebiscyt  
dla projektantów  
na Łódź Design Festival  



// o plebiscycie 



must have - plebiscyt 
must have to plebiscyt organizowany przez  Design Festival od 2011 roku, 

 najlepsze   od polskich   
i    trendy w krajowym projektowaniu. To 

 nadawany znak   polskie firmy     
w kraju i za .  by  dobry polski design i  temu 

 rodzimy biznes oraz . must have to swego rodzaju 
rekomendacja konsumencka -  przedmiot warto . 
 

 do plebiscytu  charakter otwarty, przyjmowane  przez  rok i  
.  nominacje, po dokonaniu  rynku, przedstawia  

Rada .  produkty   dwa podstawowe warunki: 
 z Polski oraz   w .  wszystkich nominacji 

wyboru najlepiej zaprojektowanych  dokonuje Rada . W  
Rady  uznani architekci, projektanci, przedstawiciele   
i  w kraju  wzornictwa. 

 informacji: musthave.lodzdesign.com 

http://musthave.lodzdesign.com/
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http://musthave.lodzdesign.com/
http://musthave.lodzdesign.com/


Flickr  fotorelacja Gala must have  2018  

must have - plebiscyt 

https://www.youtube.com/watch?v=5sAZSc6Mcg4&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/lodzdesignfestival/albums/72157697387392935


must have - promocja 

Promocja  ze znakiem must have trwa  rok, : 
 
•   Design Festival z mediami  m.in.  rubrykom  

w wybranych czasopismach, 
• umieszczaniu ciekawostek o  na fanpage Lodz Design w ramach 

cyklu  z #must have], 
• umieszczaniu   w katalogach prezentowych 

przygotowywanych przez   Design Festival z okazji  i dnia dziecka, 
• przygotowywaniu paneli i prelekcji skierowanych do  z  

wzorniczej w trakcie trwania Festiwalu, 
• produkcji obszernego   must have w dodatku o  Design 

Festival do    40 000 egz). i   
 15 000 szt).  opublikowanych dotychczas : 

www.issuu.com/lodzartcenter 



must have - publikacje 

https://issuu.com/lodzartcenter/docs
https://issuu.com/lodzartcenter/docs


must have - publikacje 



must have - publikacje 



must have - publikacje 



 wideorelacja z wystawy w Berlinie 

must have from Poland  

https://www.youtube.com/watch?v=WDolHNh2I_w


 wystawa w Mediolanie 2012 

must have from Poland  

https://www.youtube.com/watch?v=3Q2qUEljuew


 wystawa w Hongkongu 2013 

must have from Poland  



// must have  
    2011–2018 



wyróżnieni 2011–2018 

informacji: musthave.lodzdesign.com/pl/wyroznieni 
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wystawy 2011–2018 



gala 2011–2018 



// rada ekspertów 
    2011–2018 



rada ekspertów 
2011–2018 

Agnieszka Jacobson-Cielecka 

Dyrektor Programowy  

School of Form 

Michał Piernikowski 

Dyrektor Łódź Design Festival 

Anna Grużewska 

Redaktor magazynu  

„Dom&Wnętrze 

Agnieszka Gruszczyńska-Hyc 

Redaktor Naczelna miesięcznika  

„M jak Mieszkanie” 

Michał Mazur 

Redaktor naczelny  

Trendnomad.com 

Zuzanna Skalska 

Head of Trends  

360Inspiration 

 

Dominika Olszyna 

strateg kontenu w obszarze 

Lifestyle i Rozrywka portalu 

Wirtualna Polska 



rada ekspertów 
2011–2018 

Małgorzata Szczepańska  

Redaktor Naczelna Elle Deco  

 

Ewa Solarz 

historyk sztuki, kuratorka 

Michał Bachowski 

Zastępca redaktora naczelnego F5 

teraz Noizz.pl 

Ewa Trzcionka 

Redaktor naczelna „Design Alive” 

Marta Lubaszewska 

dziennikarka/ właścicielka i 

projektantka marki Pani Pieska 

Anna Nowak-Ibisz 

Prowadząca program „Pani Gadżet”, 

TVN Style 

 

Ewa Mierzejewska 

dziennikarka, redaktorka, 

blogerka 



// kategorie 



kategorie plebiscytu 2019 

• meble 
• moda   akcesoria) 
•   akcesoria) 
• budownictwo i akcesoria  
•  
• elektronika 
• sport i rekreacja 
• dziecko 
• zdrowie i uroda 
• hobby, rozrywka, edukacja  

 
 

Formularz : tutaj  
 przyjmowane  przez  rok i prezentowane podczas kolejnych edycji 

 Design Festival. 

https://form.jotformeu.com/83293129792365
https://form.jotformeu.com/83293129792365


// harmonogram 



• W plebiscycie   produkty zaprojektowane przez projektanta  
z polskim obywatelstwem lub/i wyprodukowane przez producenta,  siedziba 
znajduje  na terytorium Polski. 

• W plebiscycie   produkty: 
• - nominowane przez  ; 
• - zaproponowane przez osoby fizyczne, osoby prawne  w tym  

.  
•    przez  rok poprzez formularz na stronie 

www.musthave.lodzdesign.com. Produkty   do 10.03.2019  poddane 
ocenie w 9. edycji plebiscytu, a  prezentacja   

 podczas 13. edycji  Design Festival,   od 17 do 
26.05.2019. 

• Producent (lub inny uprawniony podmiot)  w plebiscycie produktu 
otrzyma dyplom lub   przez Bartka Mejora i  
przez  Kristoff, a   prawo do   znakiem must have   

harmonogram i warunki 
2019 

http://www.musthave.lodzdesign.com/?fbclid=IwAR21FkrIJAU3J5HNuJaIBTqL7MoUifnZ1L4eycD8rJc5DcUDQ6JE5vgGqXE
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statuetka projektu Bartka 
Mejora, wyprodukowana 
przez Porcelanę Kristoff 



// organizator 



Organizator plebiscytu  

 Design Festival to najstarszy festiwal designu w Polsce, organizowany od 2007 roku, 
 wzornictwu  projektowaniu graficznemu, architekturze i . 

Festiwal aspiruje do miana najbardziej  wydarzenia  designu  
w Europie -Wschodniej.  wsparciu  Miasta  oraz Ceramiki  

 mecenasa festiwalu,  roku na festiwalu, prezentowane   trendy  
i kierunki w  wzornictwie. Festiwal co roku w ramach konkursu make me! oraz 
plebiscytu must have  najlepsze projekty i  polskich oraz zagranicznych 

.  Design Festival jest      
producentami i dystrybutorami,  i  do  w projektach ukierunkowanych 
na  biznesowy polskiej  wzorniczej. 
W  informacji: www.lodzdesign.com 
 

 Art Center to jedno z  w Polsce   Sztuki. 
 w 2005r. w zabytkowym kompleksie pofabrycznym w  i od tego czasu 

zrealizowano tu ponad 260  kulturalnych. Centrum tworzy grupa profesjonalnych, 
dynamicznych  kultury,  od promocji oraz .  centrum 
festiwalowym  przestrzenie Art_Inkubatora w  przy Tymienieckiego 3.  
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produkt! 

 

musthave.lodzdesign.com  


