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Formex Formidable 2010
Formex designpris Formex Formidable får ny utformning i höst. Priset
kommer att omfatta produkter från både vår- och höstFormex samma år och
ett nytt hederspris - ”Folkets val” - har instiftas.

Alla utställare på Formex vår och höst 2010 erbjuds att skicka in förslag till
en jury, som gör en första gallring. På mässan i augusti sker en andra
gallring och de 20 bidrag som nomineras presenteras på Formex
pressfrukost den 12 augusti.
De nominerade bidragen läggs sedan upp på Formex blogg, Facebook och
på Formex hemsida så att den designintresserade allmänheten kan vara
med och rösta fram årets Formidable-produkt 2010.
Vinnaren av ”Formex Formidable 2010” liksom hederspriset ”Folkets val”
presenteras på Formex pressfrukost i januari 2011.
Juryn 2010 består av Stefan Nilsson, trendspanare, Trendgruppen, Dan
Gordan, redaktör, Sköna Hem, Kerstin Wickman, professor vid Konstfack
och
författare, Victoria Nordström, stylist och Kajsa Falck-Torlegård, Formex.
Kriterier för Formex Formidable:
Produkten ska ha ställts ut på Formex vår eller höst samma år
Produkten ska vara ny för året
Produkten bedöms efter designhöjd
Produkten ska vara tidstypisk

Formidable-priset består av ett marknadsföringsbidrag på 100.000 kronor.
Formex är Nordens största fackmässa inom inredning, design och
presentartiklar. På mässan samlas agenter, grossister, importörer, formgivare,

producenter och inköpare från nordiska inrednings- och presentbranschen.
Formex anordnas två gånger per år. 850 utställare möter 25 000
fackbesökare och över 800 medierepresentanter.
För mer information kontakta Lotta Signeul, pressansvarig, för affärsområde
inredning, mat och mode, e-post lotta.signeul@stofair.se eller telefon08 749
43 79.
Stockholmsmässan är Nordens ledande arrangör och genomför varje år ett
60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella
kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000
utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 8 000 journalister från hela
världen.
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