
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A S/ALON BUDAPEST LAKÁSTREND KIÁLLÍTÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

A 2019. SZEPTEMBER 20-22. KÖZÖTT MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ 

KIÁLLÍTÁSON ÖNÁLLÓ TERVEZŐI ENTERIŐRBEN VALÓ MEGJELENÉSRE.
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A S/ALON BUDAPEST idén lehetőséget biztosít 8 tervezőnek, hogy a kiállításon az erre 

kijelölt standokon saját koncepcióterveiket megvalósíthassák, és bemutathassák a kiírásnak 

megfelelően tervezői kisenteriőrökben, ezáltal lehetőséget kapjanak a nagyközönség 

előtt a megszokottól eltérő módon való bemutatkozásra, munkásságuk népszerűsítésére, 

művészi ambícióik ilyen formában való bemutatására.

A S/ALON BUDAPEST kiemelten fontosnak tartja a tervezői szakma támogatását, ezért 

a megvalósítási költségek döntő részének finanszírozása mellett dedikált social és PR 

kommunikációval is támogatja a kiválasztott tervezők és munkáik bemutatását.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
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Missziónk szerint olyan kreatív installációkkal szeretnénk megtölteni a kiállítást, melyek 

kortárs, formabontó, magas minőségű megoldásokat alkalmaznak és egyediségüknek, 

eleganciájuknak köszönhetően kiemelkedő, akár meghökkentő élményt nyújtanak, valamint 

hűen tükrözik a kiállítói márkaértékeket. Az alábbi pályázati kiírás tartalmazza azokat a 

vezérelveket, elvárásokat és a fő tematikát, melyek figyelembe vételével ez a lehetőség 

elnyerhető.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
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A pályázók közül a S/ALON BUDAPEST szakmai csapata választja ki azokat 

a tervezőket, akiket leginkább alkalmasnak ítél arra a leadott dokumentáció 

alapján, hogy saját tervezői standdal jelenjenek meg a kiállításon. Ha a bíráló 

bizottság a beérkezett pályázatot mennyiségileg és minőségileg megfelelőnek 

találja, akkor a tervező lehetőséget kap rá, hogy koncepciótervét a kiírásnak 

megfelelően megvalósítsa a 2019-es S/ALON BUDAPESTEN. A pályázati 

kiírásban megjelölt követelményeknek megfelelt pályamunkák vehetnek csak 

részt a szakmai csapat értékelésén. A pályázaton való részvétel díjmentes, a 

nyertes pályázók külön díjazásban nem részesülnek.

A koncepciótervek megvalósításához a S/ALON BUDAPEST kiállítói partnerlistája 

áll a tervezők rendelkezésére az elképzelt enteriőrök berendezéséhez. A 

partnerek által biztosított termékek felhasználásával van lehetőségük a 

tervezőknek terveiket megvalósítani. Kizárólag kiegészítő dekorációs elemeket 

van lehetőség külsős partnertől beemelni. A 2019-es esemény kiállítói listája 

folyamatosan bővül. A pályázati koncepciók a jelenlegi, weblapon található 

információk alapján elkészíthetők, viszont a ténylegesen megvalósuló 

enteriőröket a végleges kiállítói lista mentén kell berendezniük a nyertes 

pályázóknak. Amennyiben a pályázati munka során kérdés merülne fel, keress 

minket bizalommal az info@salonbudapest.hu címen!

KIÍRÁS
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Minden pályázónak vissza kell küldeni a kitöltött és kézjegyével ellátott 

„Nyilatkozat” formanyomtatványt, melyben nyilatkozatot kell tennie arról, hogy 

az általa benyújtott anyag saját szellemi terméke. A pályázó a nyomtatvány 

aláírásával elfogadja, hogy a pályázatban való részvétel esetén a S/ALON 

BUDAPEST érdekeit szem előtt tartva publikációiban lojális magatartást tanúsít 

a pályázatot kiíró S/ALON BUDAPEST iránt. A Nyilatkozat formanyomtatvány 

a pályázó azonosítására is szolgál, melynek mellékleteként kell benyújtani egy 

bemutatkozást vagy szakmai önéletrajzot referenciával, szakmai háttéranyaggal. 

Az aláírt, szkennelt Nyilatkozatot e-mailben az info@salonbudapest.hu 

címre kérjük beküldeni. A pályázathoz leadott személyes adatokat bizalmasan 

kezeljük, és csupán a pályázó azonosításához, illetve értesítéséhez használjuk 

fel, az elbírálásban résztvevőkön túl 3. fél számára nem adjuk ki.

RÉSZVÉTELI 
NYILATKOZAT

A nyilatkozat letöltéséhez kattints ide!

http://salonbudapest.hu/files/2/salon_2019_palyazat_nyilatkozat.pdf
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A pályázati anyagok koncepcióit 2019-ben az alábbi stílusirányzat 

szerint kérjük kialakítani. Az enteriőrök lehetnek komplexen 

bútorozott terek vagy installáció jellegű víziók.

STÍLUS ÉS HANGULAT

MAXIMALISTA
ESSZENCIA
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HÍVÓSZAVAK
INTENZÍV SZÍNEK / KARAKTERES FORMÁK / GEOMETRIA / 
ÁLLATMINTÁK / FÉMES FELÜLETEK / SZÍNEK ÉS FORMÁK 
KEVEREDÉSE / EXTRAVAGÁNS MINTÁK ÉS ANYAGOK /
DRÁMAISÁG / MORE IS MORE / NAGY LÉPTÉKEK / MARKÁNS, 
MASSZÍV TÁRGYAK / STATEMENT BÚTOROK / HALMOZÁS /
VIBRÁLÁS / ELŐREMUTATÓ / KORSZAKOKON ÁTÍVELŐ / 
MŰVÉSZI / LÁTVÁNYOS /
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FORMAI KÖVETELMÉNYEK

BEADANDÓ PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA

STANDOK MÉRETEI, MEGJELENÉSI FORMA

A tervezői enteriőrök alapterülete 5 x 4 vagy 5 x 5 méter, ami egy két oldalról, 3,5 méter 

magas falakkal határolt tér. 

• Koncepcióleírás

• Moodboard

• Kézirajzok digitalizálva

• Méretezett 2D alaprajz felnézetekkel

• A pályázó adatait tartalmazó, általa aláírt Nyilatkozat

• Bemutatkozás vagy szakmai önéletrajz referenciával, szakmai háttéranyaggal

A kiválasztott partnereknek az eredményhirdetést követő 30 munkanapon belül szükséges 

beadni a következő dokumentumokat: látványtervek, kiviteli tervek, konszignáció.

A dokumentációt digitális formában várjuk az info@salonbudapest.hu email címre.
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ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

 • eredetiség

 • kreativitás

 • színharmónia

 • részletgazdagság, díszítettség

 • anyaghasználat, felületek és formák, összkép

 • koncepcióalkotás, stílus és esszencia megjelenítése

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

A pályázatok benyújtási határideje: 

2019. JÚNIUS 30. 


