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Forget gravity

A Lakberendezők Országos 
Szövetsége lett az első hazai  
díjazottja a Luxury Brand  
of The Year 2019 (Az Év 
LuxusMárkája 2019) díj  
Design Space kategóriájának. 

A tekintélyes díjat immár 
tizedik éve több kategóriában 
ítélik oda. Az 1995-ben alapí-
tott Lakberendezők Országos 
Szövetségét az egyik koráb-
bi kategóriagyőztes, a lengyel 
Tubadzin jelölte a szövetség ál-
tal megvalósított értékterem-
tés magas színvonala, számos 
közös, nemzetközi worksho-
pon, pályázaton való részvéte-
le, együttműködése, és sikerei 
alapján. 

A magyarországi Lakbe-
rendezők Országos Szövetsége 
– Európában egyedülálló mó-
don – nem pusztán szakmai ér-
dekképviseleti szervezetként 
tevékenykedik, hanem terve-
ző és támogató céges tagsá-
gát mozgósítva számos önálló 
projektet is megvalósít, többek 
között a legrangosabb hazai 
lakberendezési és dizájn kiál-
lítások – Construma, S/ALON, 
Konyhakiállítás – trendmutató 
standjainak megálmodói és ki-
vitelezői. 

A díjátadót exkluzív gálaest 
keretében 2019. november 23-
án rendezték a lengyelországi 
Janów Podlaskiban.

„A díjjal olyan cégeket és 
szervezetek támogatnak, akik 
példamutató módon segítik  
a magas minőségű termékek és 
szolgáltatások elterjedését és  
a minőségi szemlélet megho-
nosítását.” – mondta a díj  
átvétele alkalmából Feuertag  
Ottó, a Lakberendezők Orszá-
gos Szövetségének alapítója, 
elnökségi tagja.

„Megalakulása óta szövet-
ségünk egyik missziója, hogy 
képviselje és közvetítse a ma-
gas színvonalú környezetkul-
túrát Magyarországon. Ez  
a díj elismerése lehet azoknak 
az eredményeknek, amelyeket 
eddig elértünk” – fogalmazott 
Kővári Judit elnökségi tag. 

Ács Erzsébet, a szövetség 
elnöke mindehhez hozzáfűzte: 
„Egyre bővülő kreatív erőfor-
rásainkat használva és part-
nereinkkel szoros együttmű-
ködésben a jövőben is mindent 
megteszünk a minőségi lakás- 
és környezetkultúra népszerű-
sítése, valamint tapasztalt és 
pályakezdő lakberendezőink 
támogatása érdekében.”

Itt az első
magyar 
díjazott!

LUX
URY

 BR
AND

 OF 
THE

 YEA
R 2

019

P
36

P
R

O
M

Ó
C

IÓ

A Luxury Brand of The Year 2019 
díj alapítója Mariusz Pujszo lengyel 
színész, rendező, forgatókönyvíró. 
A díjjal a legkiválóbb európai fogy-
asztói luxusmárkákat jutalmazzák. 
Az elismerés olyan pozitív vissza-
jelzés a díjazott márkáról, amely 
szakmai alapon emeli ki a legjob-
bakat. A jelölés kizárólag szakmai 
szempontok alapján történik, sem 
pályázni, sem jelentkezni nem lehet 
rá. Korábbi díjazottak voltak többek 
között a Ferrari, a Braun, a Volvo,  
a Deutsche Bank, a Claudie Design, 
a Tubadzin. 

A Luxury Brand of The Year 
gála egyben a prémiumszektor 
üzleti vezetőinek fóruma, amely le-
hetőséget teremt nemzetközi net-
workingre, és új üzleti kapcsolatok 
kialakítására is. 


