Tisková zpráva
Bohematic a partneři vyhlašují designérskou soutěž
BOHEMATIC EXPO DESIGN CHALLENGE
Praha, Česká republika / Dubaj, Spojené arabské emiráty, 7. prosince 2021
Mladá česká hodinářská manufaktura Bohematic, zaměřující se na ruční výrobu
unikátních malosériových mechanických hodinek v Novém Městě nad Metují, spouští
speciální projekt na oslavu své účasti na EXPO 2020 v Dubaji.
Projekt s názvem BOHEMATIC EXPO DESIGN CHALLENGE odstartoval 2. 12. 2021,
přesně v den 50. výročí od založení Spojených arabských emirátů a má 3 části.
První částí, která potrvá symbolicky 50 dní, je samotná designérská soutěž o nejlepší návrh
hodinek BOHEMATIC GRAPHIC SUTNAR. Následovat bude vyhlášení vítězného návrhu
a start výroby limitované edice 50 kusů hodinek. Závěrečnou částí, a tedy i vyvrcholením
tohoto ojedinělého projektu, bude charitativní dražba hodinek z limitované edice s jubilejním
číslem 50.
Charitativní dražba proběhne na konci března 2022 v národním pavilonu České republiky
v Dubaji za účasti významných hostů.
„Spojené arabské emiráty a další země Blízkého východu vnímáme do budoucna jako velmi
zajímavý trh. Možnost představit naše hodinky a naši značku na prestižní světové výstavě
v Dubaji je pro nás rozhodně zajímavou příležitostí ukázat spojení špičkového českého
designu a precizní manufakturní výroby, a to nejen milovníkům mechanických hodinek,“ říká
Josef Zajíček, CEO a investor značky Bohematic.
Designérská soutěž BOHEMATIC EXPO DESIGN CHALLENGE probíhá na stránkách
magazin.bohematic.cz. Soutěž je otevřena pro profesionální i amatérské designéry z celého
světa. Kromě společnosti Bohematic se na úspěšném průběhu projektu podílejí Kancelář
generálního komisaře pro účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020
a také agentury EventEx a Goodfellas Advertising.
Při tvorbě se návrháři mohou inspirovat limitovanými edicemi od designérského studia
OLGOJ CHORCHOJ připravenými přímo pro světovou výstavu EXPO 2020. Jedná se
o limitovanou edici hodinek GRAPHIC SUTNAR EXPO 2020 DUBAI, která byla speciálně
vytvořena pro VIP dárkový servis Kanceláře generálního komisaře účasti České republiky na
EXPO 2020, anebo limitovanou edici hodinek GRAPHIC SUTNAR FALCON, kterou si
mohou návštěvníci výstavy na místě koupit. Další inspiraci naleznou soutěžící na již
zmíněných internetových stránkách magazin.bohematic.cz, kde jsou ke zhlédnutí mj. i videa
zachycující průchod expozicemi národních pavilonů ČR a SAE.

------------------------O společnosti Bohematic
Bohematic je originální česká manufaktura se sídlem v Novém Městě na Metují, která se
zaměřuje na ruční výrobu unikátních malosériových mechanických hodinek. Celý projekt, na
němž se podílejí designéři ze studia Olgoj Chorchoj a nejlepší hodináři, se zrodil ze
společné vášně pro techniku, řemeslnou zručnost, staré závodní automobily a tikot
mechanických strojků. Designem a technologiemi 21. století chce tato nová česká
hodinářská značka navázat na tradici hodinářského umění v českých zemích.
https://bohematic.cz/
https:/magazin.bohematic.cz
https://www.facebook.com/bohematic.cz/
https://www.instagram.com/bohematic.cz/
https://www.youtube.com/channel/UC84Rl1rBKVxgcf-4JJyWLgQ
O EXPO 2020 v Dubaji
EXPO své brány otevřelo návštěvníkům s ročním odkladem 1. října 2021 a potrvá do
31. března 2022. Jedná se o první světovou výstavu, která je pořádána v regionu
MENA & SA (na Středním východě, v Africe a jižní Asii), a také je poprvé hostitelem arabská
země. Ústředním tématem EXPO 2020 v Dubaji je „Connecting Minds, Creating the Future“,
s podtématy „Sustainability, Mobility and Opportunity“.
Mezi šesti desítkami zemí, které postavily vlastní pavilony, je i Česká republika. Pavilon
pojmenovaný Czech Spring stojí v zóně „Sustainability“ (Udržitelnost).
Více o českém pavilonu a EXPO:
https://www.czexpo.com
O EventEx a Goodfellas Advertising
Unikátní propojení dvou agentur z ČR a SAE specializujících se na eventy, brand
advertising, PR, incentivu a ostatní marketingové aktivity v ČR a regionu MEA.
Více o agenturách na
www.eventex.cz
www.gfa-uae.com
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