4 Design Days 2021 w dwóch odsłonach
Katowice, 10 grudnia 2020 r. – Globalna pandemia wywołała szereg zmian, także
w architekturze i designie. Czy to jednocześnie początek kolejnej ery w projektowaniu? Co
przyniesie nowa normalność? Między innymi na te pytania odpowiedzą architekci,
projektanci, inwestorzy oraz producenci podczas 4 Design Days 2021. Wydarzenie odbędzie
się w dwóch odsłonach: Pre-Opening Online (28-29 stycznia 2021 r.) i tradycyjnej,
stacjonarnej w Katowicach - 4 Design Days 2021(13-16 maja 2021 r.).

– Już pod koniec stycznia spotkamy się zdalnie na 4 Design Days Pre-Opening Online. Przez
dwa dni w gronie znakomitych architektów, projektantów, inwestorów działających na
rynku nieruchomości oraz producentów i dostawców wyposażenia wnętrz będziemy szukać
odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące architektury, designu i nieruchomości – mówi
Małgorzata Burzec-Lewandowska, współautorka programu 4 Design Days. – A w maju
zapraszamy na 4 Design Days w tradycyjnym, stacjonarnym wydaniu. Wszyscy liczymy, że
uda się nam zorganizować je tak, jak w poprzednich latach, w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach – dodaje Robert Posytek, współautor programu 4 Design
Days.
Wiedzą i doświadczeniem podczas 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia 2021
r.) podzielą się m.in.: Ivan Blasi, architekt, koordynator Nagrody Unii Europejskiej
w konkursie architektury współczesnej, Justyna Boduch, członek zarządu Stowarzyszenia
Architektów Polskich oddział Katowice, Paulina Grabowska, dyrektor generalna NASDRA
Conscious Design, Ewa Kuryłowicz, architekt Kuryłowicz & Associates, Rainer Mahlamäki,
architekt, współzałożyciel Lahdelma & Mahlamäki architects, Szymon Wojciechowski,
architekt, współwłaściciel, prezes APA Wojciechowski.
Wydarzenie zainauguruje wirtualna debata pt.: „Każda epoka wymaga innej formy. Cztery
powody, dla których architektura i design zmienią się na zawsze“. Architekci porozmawiają
m.in. o tym, w jaki sposób globalne pandemie XIX i XX wieku dały początek współczesnej
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o przestrzeniach do mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego.
Rośnie apetyt na miejsca, które oferują wiele funkcji pod jednym dachem, a architektura to
jeden z ich najważniejszych atutów. Czy mixed-used to trend na lata, czy chwilowa moda?
Jak wpływa na miasta? Co buduje się na świecie, czym może pochwalić się Polska? Szybciej,
taniej – to nie zawsze lepiej. W jaki sposób planować, by obiekty były gotowe na wyzwania
przyszłości? Jak powinno wyglądać budowanie w erze zrównoważonego rozwoju? To
kolejne z pytań, które stawia przed uczestnikami 4 Design Days Pre-Opening Online.
Program wydarzenia tworzą trzy bloki tematyczne: architektura, design i technologia,
w ramach, których zaplanowano internetowe debaty na takie tematy jak: projekty „dobrze
zmieszane“; budynki z zielonym przesłaniem; projektowanie dla zdrowia; 1,5-metrowe
społeczeństwo w biurach, hotelach, handlu i przestrzeniach publicznych; mieszkania
TrendWatch; patent na minidom; smart constructions; nowa bezdotykowa era; design na
pokolenia oraz cel – zdrowy klimat, biznes meblowy bez śmieci i bez CO2.
4 Design Days Pre-Opening poprzedzi stacjonarną edycję 4 Design Days. Największe w tej
części Europy międzynarodowe wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz
i wzornictwa ma odbyć się w dniach 13-16 maja 2021 r.
Pierwsze dwa dni 4 Design Days 2021 r., podczas których odbędzie się kilkadziesiąt sesji
dyskusyjnych, adresowane są do profesjonalistów zajmujących się nieruchomościami,
architekturą czy wzornictwem. Sobota i niedziela (15-16 maja 2021 r.) to dni otwarte
4 Design Days dla mieszkańców regionu, gości z kraju i z zagranicy. Jak co roku, konferencji
towarzyszyć będzie część wystawiennicza z ofertą producentów i usługodawców
związanych z wyposażeniem wnętrz.
W kilkudziesięciu sesjach i debatach 4 Design Days 2020 w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym i Spodku w Katowicach wzięło udział ponad 300 prelegentów. Dni branżowe
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zgromadziły ponad 10 tys. gości biznesowych – architektów, projektantów, przedstawicieli
biznesu i władz samorządowych. W dniach otwartych udział wzięło ponad 25 tys. osób, dla
których przygotowano spotkania z ekspertami, gwiazdami telewizji, warsztaty, wystawy
tematyczne, ekspozycje ponad 300 producentów oraz targi niezależnych projektantów.
Organizatorem 4 Design Days jest Grupa PTWP, wydawca branżowych pism i portali, m.in.:
propertynews.pl, propertydesign.pl oraz organizator m.in. Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach.
###
4 DESIGN DAYS to największe w tej części Europy wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz
i wzornictwa. W 2021 roku odbędzie się w dniach 13-16 maja 2021 r., w Międzynarodowym Centrum
Kongresowy i Spodku w Katowicach. Poprzedzi je spotkanie Pre-Opening Online (28-29 stycznia 2021 r.)
Organizatorem 4 DESIGN DAYS, od pierwszej edycji w 2016 r., jest Grupa PTWP, wydawca branżowych pism
i portali, m.in.: propertynews.pl i propertydesign.pl. Grupa PTWP specjalizuje się także w organizacji
kongresów, konferencji, szkoleń, seminariów i wydarzeń specjalnych na czele z Europejskim Kongresem
Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – największą imprezą biznesową Europy Centralnej.
Zapraszamy na stronę: www.4dd.pl
Facebook: facebook.com/4DesignDays
Instagram: instagram.com/4designdays #4designdays #4dd
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP: www.ptwp.pl
Dodatkowe informacje dla mediów:
Marta Stach, Imago Public Relations
M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl
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