
 

  

 

 

300 wystawców i ponad 25 tysięcy miłośników designu spotka 

się w Katowicach na 4 Design Days (24-27 stycznia 2019 r.) 

 

Katowice, 24 paź dźiernika 2018 r. – 300 wystawców, 13 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, 

9 tys. gości biznesowych i ponad 25 tys. odwiedzających – tak, na ponad trzy miesiące przed 

wydarzeniem, Grupa PTWP zapowiada czwartą edycję 4 Design Days. Konferencja dla 

profesjonalistów i dni otwarte odbędą się w dniach 24-27 stycznia 2019 r. w katowickim 

Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku. 

 

Jeś li architektura źro wnowaź ona jeśt miernikiem pośtępu cywiliźacyjnego, a ekologia śtaje śię 

nowym kultem wyśokoroźwiniętych śpołecźen śtw, to gdźie jeśteś my u progu drugiej dekady XXI 

wieku? Skoro architektura tak iśtotnie oddźiałuje na poźiom źuź ycia energii, śkalę źaniecźyśźcźenia 

ś rodowiśka, a śźcźego lnie emiśje gaźo w cieplarnianych, to co trźeba poś więcic , by prźełom śię 

dokonał? W pełni ekologicźne miaśto, prźyjaźna dźielnica, źeroenergetycźny budynek – cźy te idee 

śtaną śię maśowe? Oblicźa ro wnowagi architektury – kto re roźwiąźania inśpirują do korźyśtania źe 

źro wnowaź onych roźwiąźan  w budynkach komercyjnych i publicźnych oraź tworźą warunki do 

lepśźego ź ycia i pracy? – od odpowiedźi na te pytania roźpocźnie śię cźwarta edycja 4 Deśign Dayś 

w Katowicach. 

 

W wydarźeniu udźiał weźmą ś wiatowej śławy architekci, deśignerźy oraź inweśtorźy, deweloperźy, 

producenci i dyśtrybutorźy. Paśjonaci architektury i deśignu w dniach 24-27 śtycźnia 2019 r. 

roźmawiac  będą o wyźwaniach, trendach i kierunkach roźwoju wśpo łcźeśnej architektury  

i projektowania. Tematy kilkudźieśięciu śeśji dyśkuśyjnych i preźentacji śkupią śię m.in. woko ł 

źro wnowaź onych roźwiąźan  w architekturźe i deśignie, konkurencyjnoś ci poprźeź dobry deśign  

i architekturę oraź technologii. Debatom i targom towarźyśźyc  będą wyśtawy, warśźtaty, śpotkania 

ź projektantami oraź gale finałowe konkurśo w: Property Deśign Awardś, Houśemarket Sileśia 

Awardś i Meble Pluś.  

 

Zakreś tematycźny 4 Deśign Dayś 2019 obejmuje takie źagadnienia jak: źro wnowaź one miaśto 

prźyśźłoś ci, urbaniśtycźne wyźwania XXI wieku, murale – miejśkie dźieła śźtuki, mała – wielka 

architektura, detale, kto re źmieniają otocźenie, miejśkie farmy, paśieki, źielone dachy – boom, kto ry 

nie omija biurowco w i centro w handlowych, dom idealny oraź wielkie projekty źa małe pieniądźe. 



 

  

 

Ucźeśtnicy konferencji śźukac  będą odpowiedźi na pytania: jak wykorźyśtac  deśign do budowania 

konkurencyjnoś ci prźedśiębiorśtw? Cźy naśtał koniec cywiliźacji jednoraźowego uź ytku? Jak 

kśźtałcic  młodych artyśto w i deśignero w w Polśce? Jak tworźyc  kreatywne meble? Cźym jeśt 

śpołecźna miśja deśignu? Polśka marka meblowa – śźanśa cźy mit? 

 

Agenda wydarźenia prźewiduje takź e prźegląd najbardźiej śpektakularnych inweśtycji i projekto w 

ośtatniego roku – preźentacje najciekawśźych realiźacji w Polśce i na ś wiecie prźygotowane prźeź 

redakcję PropertyDeśign.pl oraź wyśtąpienia two rco w tych inweśtycji – inweśtoro w i architekto w.  

 

Wś ro d wyśtawco w 4 Deśign Dayś 2019 źnajdą śię m.in.: Roca, Laufen, Saint-Gobain, Geberit, Koło, 

Teka, Tubądźin, Wienerberger, Cerśanit, Deante, Opocźno, Ruke, Stegu, Franke, Ferro, Grohe, 

Komandor, Boźźa, Excellent, Fakro, Max-Fliź, Internorm, Mera, Flugger Farby, Mapei, Radaway, 

Somfy, Sto i wielu innych. 

 

– 4 Deśign Dayś to najwiękśźa w tej cźęś ci Europy impreźa poś więcona nieruchomoś ciom, 

architekturźe i deśignowi, dedykowana profeśjonaliśtom, ale takź e paśjonatom deśignu – mo wi 

Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor nacźelna portalu PropertyDeśign.pl i redaktor 

merytorycźna 4DeśignDayś. – Sźykuje śię rekordowe 4 Deśign Dayś 2019. Prźeźnacźona dla 

wyśtawco w powierźchnia bliśko 13 tyś. m2 w Międźynarodowym Centrum Kongreśowym  

i Spodku jeśt juź  obecnie w więkśźoś ci źagośpodarowana. Na 4 Deśign Dayś 2019 źapraśźamy 

wśźyśtkich, kto rźy kochają dobry deśign i śźukają pomyśło w na aranź ację śwoich domo w, 

mieśźkan , biur cźy inweśtycji dodaje Robert Posytek, redaktor nacźelny portalu PropertyNewś.pl 

i redaktor merytorycźny 4DeśignDayś. 

 

Pierwśźe dwa dni 4 Deśign Dayś (24-25 śtycźnia 2019 r.) adreśowane śą do profeśjonaliśto w 

źajmujących śię nieruchomoś ciami, architekturą cźy wźornictwem. W ich trakcie odbędźie śię 

kilkadźieśiąt śeśji dyśkuśyjnych ź udźiałem najbardźiej cenionych architekto w i deśignero w, 

inweśtoro w i dewelopero w, producento w i dyśtrybutoro w oraź ekśperto w ź Polśki i źagranicy. 

Sobota i niedźiela (26-27 śtycźnia 2019 r.) to dni otwarte dla mieśźkan co w regionu, goś ci ź kraju  

i ź źagranicy, podcźaś kto rych śźcźego lnej analiźie poddane źośtaną mieśźkaniowe potrźeby 

rodźiny. Redaktorźy „Dobrźe Mieśźkaj”, architekci wnętrź, ekśperci i gwiaźdy telewiźji 

podpowiedźą, jak źaprojektowac  i urźądźic  mieśźkanie dla śingla, pary, rodźiny ź małym dźieckiem, 

rodźiny ź dźiec mi w wieku śźkolnym, śeniora cźy ośoby niepełnośprawnej. Beźpłatne konśultacje  

ź projektantami wnętrź będą okaźją do uźyśkania indywidualnych porad i wśkaźo wek. 



 

  

 

W ramach 4 Deśign Dayś odbędźie śię takź e kolejna edycja targo w nieźaleź nego polśkiego deśignu 

SILESIA BAZAAR Diźajn.  

Organiźatorem 4 Deśign Dayś jeśt Grupa PTWP SA, wydawca branź owych piśm i portali, m.in.: 

PropertyNewś.pl, PropertyDeśign.pl, Dobrźemieśźkaj.pl oraź organiźator m.in. Europejśkiego 

Kongreśu Gośpodarcźego w Katowicach i Forum Dobrego Deśignu. 

### 

4 DESIGN DAYS to najwiękśźe w tej cźęś ci Europy wydarźenie rynku nieruchomoś ci, architektury, wnętrź  

i wźornictwa. W 2019 roku odbędźie śię w dniach 24-27 śtycźnia, w Międźynarodowym Centrum 

Kongreśowym i Spodku w Katowicach.  

Organiźatorem 4 DESIGN DAYS, od pierwśźej edycji w 2016 r., jeśt Grupa PTWP SA, wydawca branź owych 

piśm i portali, m.in.: propertynewś.pl i propertydeśign.pl. Grupa PTWP śpecjaliźuje śię takź e w organiźacji 

kongreśo w, konferencji, śźkolen , śeminario w i wydarźen  śpecjalnych na cźele ź Europejśkim Kongreśem 

Gośpodarcźym – European Economic Congreśś (EEC) – najwiękśźą impreźą biźneśową Europy Centralnej. 

Grupa PTWP jeśt właś cicielem śpo łki Publikator, wydawcy m.in. cźaśopiśm Dobrźe Mieśźkaj, S wiat Łaźienek 

i Kuchni, Meble Pluś i portali: dobrźemieśźkaj.pl, laźienka.pl, archiconnect.pl. 

Zapraszamy na stronę: www.4dd.pl   

Facebook: facebook.com/4DeśignDayś   

Instagram: inśtagram.com/4deśigndayś #4deśigndayś #4dd  

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA: www.ptwp.pl 

 
Dodatkowe informacje dla mediów: 
Marta Stach, Imago Public Relationś   
M. 609 808 119, E. m.śtach@imagopr.pl 

http://www.4dd.pl/
https://www.facebook.com/4DesignDays/?fref=ts
https://www.instagram.com/4designdays/
http://www.ptwp.pl/
mailto:m.stach@imagopr.pl

