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*В номінації "Інтер'єр з використанням італійських брендів" необхідно вказати використані бренди. 

  
1. НОМІНАЦІЯ (Вказати номінацію)

 ІНТЕР’ЄР КВАРТИРИ

  Інтер’єр квартири  до 60 м2

  Інтер’єр квартири від 60 м2 

 ІНТЕР’ЄР БУДИНКУ

 ИНТЕР’ЄР ГРОМАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ

 HoReCa Design: кафе, бари, ресторани, клуби, готелі

 Офіси

 Магазини, бутіки, шоу-руми

                   Салони краси, Spa-салони

                   ДОДАТКОВА НОМІНАЦІЯ: ИНТЕР’ЄР З

                   ВИКОРИСТАННЯМ ІТАЛІЙСЬКИХ БРЕНДІВ

 

 

2.  ОПИС ПРОЕКТУ

 Назва об'єкту

 Площа об'єкту, м. кв. 

 Країна, місто   

 Рік проектування та будівництва

 Короткий опис об'єкту (до 600 знаків)
                   (архітектурний задум, композиційні прийоми, використані оздоблювальні
                   та будівельні матеріали, бренди тощо)

 

 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА ПРОЕКТУ    
 

 Склад авторського колективу (ПІБ)

 

 Місце роботи (назва дизайн-студії)     

 контактний телефон   

 контактний e-mail   

 Місце проживання (країна, місто)  

 Стаж роботи  архітектором/дизайнером  

   

   

   
   

МІЖНАРОДНА
ІНТЕР’ЄРНА ПРЕМІЯ

INTERIUM 2022



1. Фотографії об'єкту 
 (8-20 фото.  Формат - 300 dpi (A3) - .jpg, .tif  
2. План об'єкта з експлікацією - 
 виконані в Indesign CS2 або EPS Adobe Illustrator (векторні
                 або растрові файли)
3. Фотографія авторів проекту (формат – 300 dpi (A5) – .jpg, .tif  
 

Заповнену анкету з фотографіями об'єкта, планом експлікації,
фотографіями авторів, а також закомпонований планшет готовий до друку прохання надсилати 
на адресу:

maslenokliliya@gmail.com 
Тел: +38 093 388 44 39
для Київського Міжнародного Контрактового Ярмарку.
Усі фото прикріплювати та висилати на файл обмінник. (Fexnet, wetransfer та ін.)
*Розмір планшета: 950 мм на 1500 мм

 Увага!
 ДО ЗАЯВКИ НЕОБХІДНО ТАКОЖ ДОДАТИ:

Конкурний планшет подається в 
закомпонованому вигляді,
готовому для друку! Завантажити 
шаблон для макетування
планшету можна тут : 
https://www.ki�.kiev.ua/ru/interium/

Планшети друкує організатор
конкурсу!

*У разі макетування планшету 
організатором — вартість участі 
становить 500 грн.

     образец планшета

     ФОТО

     ФОТО

ПЛАНШЕТ*                                                    *Розмір планшета: 950 мм на 1500 мм

УВАГА!
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