Király Utca – Design utca a VAM Design ajánlásával
A Budapest VI.-VII. kerület Király utca design üzleteinek összefogásával március 6-án, szombaton
immár harmadszor rendezzük meg a Király utca - Design utca rendezvényünket.
Az együttműködésben résztvevők (lakberendezési-, design üzletek, éttermek, optikusok, virágboltok,
stb.) a hosszított nyitva tartás mellett (10.00-18.00 óráig) különböző programokkal, promóciókkal
készülnek, hogy elkápráztassák a betérőket, vásárlókat különböző akcióikkal, eseményekkel, apró
ajándékokkal – hogy ezen a szombati napsütéses tavaszi napon séta közben gyönyörködhessenek a
látogatók a különböző design üzletetek exkluzív kínálatában és a rendezvény keretein belül
kedvezményesebben vásárolhassanak az üzletek különleges és egyedi kínálatából.
A közreműködő üzletek (vállalkozók) - a KARE kezdeményezésére - az ötletet egyrészt külföldi
mintákból merítették, másrészt már Budapesten is találkozhatunk hasonló összefogással, gondoljunk
például a Falk Miksa utcai galériák mára már közismertté vált, ezreket megmozgató kulturális
programjaira.
Ezen a rendezvényen a Király utca Deák tér és Nagymező utca közötti szakaszán lévő üzletek szorosan
együttműködnek a 13. Lakástrend és Design Kiállítással. A Lakástrend és Design Kiállítás az év
legrangosabb eseménye, ahol a design, a lakberendezés, a stílus és idén a divat is igazán megmutatja
az új trendeket.
Csak néhány közös pont a két eseményből:
• Kedvezményes jegy kapható a Király utcai üzletekben a kiállításra
• Ingyenes riksa járat szállítja az érdeklődőket a Műcsarnok és a Király utca között.
• Virágot lehet ültetni a Király utcában az üzletek elé, ezzel is szebbé téve az utca képét.
A Király utcában sorakozó üzletek szeretnék a figyelmet a tárgykultúrára, magára a designra irányítani,
és felhívni az emberek figyelmét arra, hogy Budapesten is létezik már egy utca, ahol többségében
design bútorüzletekkel találkozhatnak.
A szervezők szándéka, hogy a rendezvénnyel hagyományt teremtsenek, és ezáltal szervesen
kapcsolódjanak a Budapest Tematikus utcái elnevezésű programhoz. ( Falk Art, Kultucca, stb.)
A jelen összefogás már 30 üzlet részvételével valósul meg: Atlantisz könyvsziget, Bachmann divatékszer, Billerbeck, Cassis’s Collection, Cafe Vien, Egészségguru Bioszaküzlet, Equator Interiors,
Fibonart, Fashoin and acc., H&B design –ékszer, Hotel Carat, Igen Ruhaszalon, KA International ,
KARE, Király Gyógynövénytár, Kiss Edit Interior, Minyon Bár, Mozaik Kávézó, Napraforgó Design, Novo
Home , Noir et l’or, Prima Design, Quality 57. Lakástextil, Sirály, Sher Lakástextil Szebben Beszél Virág
szolg., The Lab, Torday Antikvárium, Trófea Grill Étterem, VAM Design.

