
POZVÁNKA NA VYHLAŠOVACÍ VEČER SOUTĚŽE MODEL YOUNG PACKAGE

Již 27 let se rok co rok mladí designéři z celého světa účastní mezinárodně uznávané
soutěže Model Young Package. Ani tento rok soutěž nezahálela a přišla s velice atraktivním
a aktuálním tématem Food Is… Návrhy do soutěže putovaly z celého světa a ty nejlepší
budou představeny a oceněny 17. října 2022 v Centru architektury a městského
plánování v Praze.

Letošní ročník vyzval mladé designéry z celého světa k zamyšlení se nad vztahem obalu
a jídla. Jídlo a obal patří neodmyslitelně k sobě a měl by ho vždy posouvat na vyšší úroveň.
Zvládli soutěžící vytvořit obal hodný 21. století? Jak si poradili s přísnými kritérii hodnocení?
To vše hodnotila mezinárodní porota složená z významných odborníků oboru v čele s Janem
Činčerou, nejuznávanějším obalovým designérem v ČR.

Mezinárodní soutěž obalového designu pro designéry i studenty organizuje Czechdesign
pro vyhlašovatele soutěže společnost Model Group. Soutěž je největší svého typu na světě
a dává účastníkům jedinečnou možnost porovnat své návrhy v mezinárodní konkurenci.
Na výherce tento rok čekají odměny v celkové výši 7 300 EUR a uděleny budou i
zvláštní ceny.

Přijďte se inspirovat světovým designem a seznámit se s talentovanými designéry a jejich
díly!

INFO K AWARD CEREMONY

Kdy: 17. října 2022 od 19:00

Kde: CAMP
Centrum architektury a městského plánování
Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera (mapa)

Vstupné: Zdarma

MEDIA KIT

https://www.google.cz/maps/place/Vy%C5%A1ehradsk%C3%A1+2075%2F51,+128+00+Praha+2-Nov%C3%A9+M%C4%9Bsto/@50.073091,14.4156998,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94f5b141679f:0x6059693cf97bc4d7!8m2!3d50.0730876!4d14.4178885?shorturl=1
https://drive.google.com/drive/folders/1ZNZKZveEgvZ1fgNVlKcZoo8OxZHGozrK?usp=sharing


O SOUTĚŽI MODEL YOUNG PACKAGE

Soutěž Model Young Package nemohla založit povolanější společnost než Model Group.
Ta patří k největším evropským výrobcům obalů vůbec a provozuje také několik Inovačních
center, kde pod rukama designérů vznikají nové návrhy. Díky její iniciativě funguje soutěž
od roku 1996 dodnes. Organizátorem soutěže je pro firmu Model Group od roku 2009
nezávislá odborná organizace Czechdesign. Více informací a kompletní pravidla jsou
k nalezení na https://bit.ly/myp-2022-cz.

CENY A KATEGORIE

Pro soutěžící jsou připraveny odměny v celkové hodnotě 7 300 EUR a pro jednoho
i skvělá příležitost v podobě třítýdenní honorované stáže v Inovačním centru firmy
Model Group.

Kategorie Unlimited - univerzity & designéři bez omezení věku

● 1. místo 2 500 EUR
● 2. místo 1 200 EUR
● 3. místo 1000 EUR

Kategorie High Schools - střední školy a vyšší odborné školy

● 1. místo 1 500 EUR
● 2. místo 600 EUR
● 3. místo 500 EUR

Dále budou uděleny zvláštní ceny

● Cena Model Group Inovačního centra
● Cena Czechdesign
● Cena předsedy poroty

KONTAKTY
Koordinátor soutěže je Czechdesign Vyhlašovatel soutěže je Model Group
myp@modelgroup.com www.modelgroup.com

Czechdesign
Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1
www.czechdesign.cz

Za tým Model Young Package zdraví,
Nikola Tarantíková
Projektová manažerka
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