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Young Design 2015: Łukasz Paszkowski RapoRt: Czym jest design, który nie oCala?
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29 czerwca w�Essen odby�a si� ceremonia wr�czenia Red 
Dot 2015. Tegoroczna edycja Red Dot Award 2015 by�a 
wyj�tkowym wydarzeniem ze wzgl�du na jubileusz 60-lecia 
istnienia oraz rekordow� liczb� 4.928 zg�osze� z�56 krajów.
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Red Dot 2015 otrzymał „Pelikan” (prod. 
Profi m, proj. Przemysław Mac Stopa). Od 
lewej: Katarzyna Bukowiecka – kierownik 
działu marketingu Profi m, Ryszard Rychlik 
– prezes Zarządu Profi m, Przemysław Mac 
Stopa – projektant „Pelikana”, Barbara 
Rokicka – dyrektor marketingu i sprzedaży 
Profi m.

Red Dot 2015 otrzymała „Wyspa” (prod. Profi m, proj. ITO Design). Od 
lewej: Ryszard Rychlik – prezes Zarządu Profi m, Mugi Yamamoto – ITO 
Design, Katarzyna Bukowiecka – kierownik działu marketingu Profi m, 
Christopher Schmidt – ITO Design, Barbara Rokicka – dyrektor marketin-
gu i sprzedaży Profi m.

29 czerwca niemieckie 
Essen, gdzie odbyła się 

ceremonia wręczenia 
Red Dot 2015, zamieniło 

się w światową stolicę 
designu. Na scenie 

teatru Aalto profesor 
dr Peter Zec, założyciel 

i prezes Red Dot, wręczył 
81 Best of the Best Red 

Dot 2015.

Po uroczystości blisko 1,4 tys. projektantów, produ-
centów i przedstawicieli mediów spotkało się na 

wieczornej imprezie „Designer’s Night” w Red Dot 
Design Muzeum. Impreza w świetnej atmosferze, 

przy dźwiękach kultowego DJ ChrissiD, trwała 
do wczesnych godzin rannych.

Przemysław 
Mac Stopa 
i jego projekt: 
„Pelikan”, na-
grodzony Red 
Dot 2015.

Zwycięskie produkt 
przez cztery tygodnie 
były prezentowa-
ne na specjalnej 
wystawie „Design on 
Stage”, a następnie 
zostały przeniesione 
do stałej ekspozycji 
Muzeum, prezentują-
cej współczesne świa-
towe wzornictwo.

RED DOTY 2015 
WR�CZONE!


