
За какво става дума?
Двудневно състезание, в което по забавен начин 
участниците създават дизайнерски продукти 
(дигитални шаблони, стоки за бита и декорация, 
щампи за тениски и др.), които се оценяват от жури по 
критерии като: атрактивност/оригиналност, качество 
на дизайна, начин на презентиране.
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Кой може да участва?
Лица, които имат желание да започнат или 
доразвият онлайн бизнес със собствени дизайнер-
ски/ занаятчийски стоки, в т.ч.:

дизайнери;
художници;
фотографи;
занаятчии (плетачки, шивачки, дърводелци, 
грънчари, бижутери и др.);

  лица без художествени умения, но с желание за  
създаване, управление и развитие на такъв тип  
бизнес.

Какви са наградите?
Безплатен 6-месечен достъп до пространството, 
оборудването и услугите, предоставяни от Дизайн 
центъра на Клъстера за образование, обучения и 
квалификации (КООК) за най-добрите 10 участника.
Комплект за интелигентен дом (3 LED крушки, 2 
контакта, 1 сензор и 1 реле, управляеми от мобилно 
приложение) за най-добрия участник.

Какви са другите ползи от 
участието?
Безценни контакти с креативни и интересни 
личности.
Съпоставяне на собствените умения с нивото на 
останалите участници.
Запознаване с водещи фирми в бранша, 
предлагащи работа* 
* за онези, които не искат да се занимават със собствен бизнес

Какви ще бъдат темите?
Дигитален шаблон на автобиография
Декорация за стена на детска стая
Стока за бита (лампа, подложка, детска играчка или др.)
Щампа за детска тениска или друг дизайнерски продукт, 
който може да бъде изработен с помощта на наличната 
техника (компютърни работни станции със специализи-
ран софтуер, широкоформатен фотопринтер, режещ 
плотер, рутер за гравиране/фрезоване, принтер за 
директен печат върху текстил).

Ако обичаш дизайна, рисуването, фотографията, занаятите,
ако искаш да видиш колко си добър в сравнение с другите,
ако искаш да печелиш пари от своите дизайнерски умения, 
ако искаш да ползваш безплатно уютен офис, компютърно оборудване и софтуер за графичен дизайн + менторство от 
Бизнес консултант и Специалист, дигитални изкуства с огромен опит, ако искаш да експериментираш свои идеи на 
модерна печатаща и гравираща техника,
ако се чудиш какво да правиш през уикенда или искаш да почувстваш тръпката на твореца, запиши се за участие в 
ДИЗАЙНАТОНА на 19 и 20 май 2018 г. чрез попълване на формата за регистрация на сайта на КООК - www.kook.bg!
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Кога ще бъде
състезанието? 
19 и 20 май 2018 г.

Къде ще се проведе? 
гр. София,

бул. Никола Петков № 81, 
тяло Г, ет. 5
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Тениски с уникални щампи за най-добрите 3 участника.
Чаши с уникални щампи за най-добрите 10 участника.


