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The Bemz Design Award
Stödjer framtidens textildesigners

Bemz älskar design. I så hög grad att de nu har beslutat sig för att rikta sin energi mot en tävling
för att hjälpa nästa generations textildesigners att slå igenom stort. I år är Bemz stolta att kunna
meddela invigningen av The Bemz Design Award. Det är ett nytt pris som för samman studenter
från stora designskolor i hela Europa, för att uppmuntra deras framtida karriärer inom design
samt inspirera kommande generationer av designers.
Studenter som arbetar med textiler och går på kända designskolor i Sverige, Tyskland,
Frankrike och Storbritannien kommer att tävla om priset: en lycklig vinnare från varje land
kommer att få se sin design utvecklad, tillverkad och introducerad i Bemz Designer Collection.
Här kommer vinnaren att få se sitt namn bredvid sedan länge etablerade och berömda
designers som Marimekko och Designers Guild, designers som Stig Lindberg vars nyskapande
vision ändrade textildesign för kommande generationer, och som designhuset Bantie och Lisa
Bengtsson, som är ett bevis på modern design och för inte så länge sedan var studenter själva.
Dessutom kommer de vinnande kreationerna att kunna köpas världen över, från Australien till
USA, och ta plats i hemmen som sofföverdrag, fåtöljöverdrag och sängöverkast för att bara
nämna ett par av de hundratals textilprodukter för hemmet som finns tillgängliga hos Bemz.
The Bemz Design Award kommer att lanseras i slutet av augusti 2013. För att få veta mer om
domarna eller deltagande skolor, gå till www.bemz.com/DesignAward där du också kommer att
kunna följa tävlingen steg för steg.

Foton m ed hög upplösning från Bem z kollektioner:
http://picasaweb.google.com/bemzstockholm
För m er inform ation, tygprover eller för att låna överdrag:

Pressm eddelande Stockholm, september 2013
Helena Pettersson, +46 8 528 01 965, helena.pettersson@patrikssonpr.com
eller Lisa Pokrupa, +46 8 518 00 156, lisa@bemz.com

Om Bem z
Bemz grundades 2004 av kanadensiskan Lesley Pennington. Redan året därpå började
designöverdrag för soffor och fåtöljer från IKEA att tillverkas för kunder i hela världen. Bemz
tyger är speciellt utvalda för sina naturmaterial av hög kvalitet, och alla Bemz textilprodukter kan
tvättas i maskin. De finns att köpa på www.bemz.com där gratis tygprov av favoriter också kan
beställas. I december 2009 öppnade Bemz Inspiration Store på Odengatan 22 i Stockholm –
butik och inspirationsverkstad i ett. Hos Bemz kan alla produkter för sovrummet, matsalen eller
vardagsrummet mixas och matchas fritt med Bemz övriga sortiment av tyger och
specialanpassade textilprodukter för att skapa en helt personlig stil. 2011 utökades Bemz
sortiment till att även omfatta sovrumsprodukter.

