
 

 

I dea l  S tandard V i d ima AD,  53  Mar in  Popov  S t r . ,  5400 Sev l ievo,  Bulgar ia  

te l :+3 59 675 30 251 ;+359 675 30 3 62;    ht tp : / /www.v id ima.bg;   h t tp : / / www.  idea ls tandard.bg  
fax : +359  67 5 3 0 809;+359  675  30  814   e-mai l :  o f f i cev id ima@ideals ta ndard.com;  o f f i ce@idea ls tand ard. com  
 

До 24 февруари се приемат проекти в 10-тото издание на конкурса Ideal 
Standard Баня на годината 2013 

 

Проекти за участие в десетото юбилейно издание на конкурса Ideal Standard 

Баня на годината 2013 се приемат до 12 часа на 24 февруари 2014 г. на сайта 
на конкурса http://banianagodinata.com. 
 
„Конкурсите са един от най-подходящите формати, в които талантът може да бъде 
разпознат. В сферата на интериорния дизайн смятаме, че конкурсът Ideal Standard 
Баня на годината вече десета година открива най-добрите млади 
професионалисти”, заяви Лазар Лазаров, Търговски директор клъстер България. 
 
Темата на конкурса е „Скроени по хората пространства”, защото ние в Ideal 
Standard вярваме, че хората не приемат решения от рода на „един размер пасва 
на всички”. Ние знаем, че красотата е субективна (в зависимост от 
индивидуалните възприятия) и хората искат персонални решения. Те имат свое 
виждане как банята им да функционира, да изглежда, да се усеща. В унисон с 
нашата философия са и двете категории „Идеалната баня на моето семейство” 
(баня до 15 кв.м.) и „Моята лична идеална баня” (баня до 8 кв.м.). За всяка 
категория има създадени по четири готови профила, по които да бъде 
проектирана банята, като има възможност и всеки участник да определи сам 
профила на своите герои.  
 
В конкурса могат да се подават 3D проекти на бани с продуктите на Ideal Standard. 
Проектите трябва да бъдат авторски, проектирани от студенти или млади 
професионалисти с квалификация и опит в областта на интериорния дизайн и 
архитектурата, продуктов дизайн, пространствен дизайн, инженерен дизайн, 
индустриален дизайн, приложни изкуства.  
 
Кандидатствалите проекти в конкурса Ideal Standard Баня на годината 2013 ще 
бъдат оценявани по няколко критерия: Прецизност при представяне на проекта; 
Оптимизация на пространството; Иновативност; Реализация на проекта; 
Ергономичност и Подбор на продуктите. 
 
Победителите в двете конкурсни категории получават приза „Ideal Standard Баня 
на годината 2013” и награда - посещение на специализирано изложение за дизайн 
„100% дизайн Лондон” и с допълнителни награди от организаторите и медийните 
партньори на конкурса. Всички номинирани участници също ще получат награди. 
Своята баня-фаворит ще могат да изберат и интернет потребителите в 
официалния сайт на конкурса www.banianagodinata.com. Избраникът на публиката 
ще получи приза „Ideal Standard Баня на публиката 2013”.  Сред участвалите в 
онлайн гласуването на случаен принцип ще бъдат изтеглени 20 участника, които 
ще получат награди. 
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Партньори на конкурса тази година са DIBLA, Асоциацията на интериорните 
дизайнери в България, Черга и с медийното партньорство на Градът медиа груп и 
сп. Наш дом. 
Цялата информация за конкурса Ideal Standard Баня на годината 2013 е 
публикувана на официалния уебсайт на конкурса - www.banianagodinata.com. 
 
За контакти: 

Моника Костадинова 
Ръководител “Връзки с обществеността и комуникации” 
Идеал Стандарт – Видима АД 
Mobile: +359 889 448 559 
Email: MKostadinova@idealstandard.com 

 
 
 


