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أیلول بعد أن حقّق نجاًحا باھًرا واستقطب  24یوم األحد  "بیروت دیزاین فیر" اخُتِتمت الدورة األولى من
زائر في خالل أیامھ األربعة. وساھم وجود أفضل صاالت العرض والمصممین اللبنانیین وتقدیم  16.700

منّصة رفیعة المستوى  "بیروت دیزاین فیر" أفضل المواھب الجدیدة والمشاریع األكثر ابتكاًرا في أن یكون
 .ر مكانة لبنان المتنامیة على ساحة التصمیم الدولیةقادرة على إظھا

 
من خالل  "بیروت دیزاین فیر"مصّمًما. أثبت  80عارًضا ما یعادل أكثر من  45 "بیروت دیزاین فیر"قّدم 

زواره القادمین من المنطقة وخارجھا (أوروبا ودبي وغیرھا)، قدرتھ على تقدیم آفاق جدیدة حول التصمیم 
 .المشھد اإلبداعي وحول الجیل الجدید من المواھب من خالل التعلیم والخبرة في لبنان وحیویة

 الجوائز
تّم تقدیم ثالثة جوائز سلّطت الضوء على الموھبة، االبتكار، والطموح.  "بیروت دیزاین فیر"خالل معرض 
عن التي تمّیز شخصیة مصّمم/ة شاب/ة، الى أناستازیا نیستن وذلك  Talent Award فذھبت جائزة

الذي یمزج في تصمیمھ الفوضى والنظام، مجّسدًة من خاللھ مقاربة شرقیة من دون الحاجة  Troll كرسّیھا
لإلبداع الفرید والمبتكر   Object Awardإلى إضفاء الطابع النمطي الشرقي علیھ. في حین ُمنَحت جائزة

ني الذي یوضع في وسط المنزل على أّنھا تفسیر معاصر لھذا الغرض التقلیدي اللبنا Stouff إلى موقدة
المرّحبة بمنھج ریادة األعمال  Initiative Award ویشّكل رمزا لنمط حیاة ودود ودافئ. وقد منحت جائزة

، وھي مبادرة من جوي Render Design Residency الذي یمّثل الروح اإلبداعیة في بیروت إلى
المصممین الدولیین للعمل في لبنان على ابتكار ماردیني وأمار أ. زھر، حیث تّم بفضلھن دعوة اثنین من 

 .كلیر ھوستیكین-قطعة مستوحاة من االعمال الحرفیة اللبنانیة: فرانشیسكو باس و آن

 شھادات
بفضل المستوى العالي " : غییوم تالي دیلیان وھال مبارك"بیروت دیزاین فیر"المؤسسون المشاركون لـ 



بإثبات مكانتھ وقدرتھ على ” بیروت دیزاین فیر“الحاضرین، یفتخر معرض للمصممین اللّبنانیین والدولیین 
 ."تقدیم منصة جدیدة واعدة في مجال التصمیم

 

، شریك مؤسس (Creditbank) بنك االعتماد المصرفي –طارق خلیفة، رئیس مجلس إدارة و مدیر عام 
على اإلبداع والرؤیة. إذ ، استیقظت مدینة بیروت 2017أیلول  20في " بیروت دیزاین فیر"لمعرض 

مجموعة ناجحة من أفضل المصّممین وصاالت العرض  "بیروت دیزاین فیر"ضّمت الدورة األولى من 
والمصّنعین في المنطقة وسلّطت الضوء على وفرة من المواھب المشاركة في التصمیم في منّصة واحدة 

أثار دھشة الكثیرین، إذ بّشر بمستقبل مشرق كخلّیة من اإلنتاج الدقیق. وما حدث في خالل األیام األربعة 
 "!. فالقطار على السكة الصحیحة2018وبمشاركة أكبر في العام 

GALLERY CARWAN 
كان انطباعنا أكثر من رائع! سواء من حیث المبیعات، والتوّقعات، والتفاعل مع زوار "بیروتمتیا تباستي:  |

 ."العدید من التصامیم أیًضاالمعرض! التقینا بمھندسین معماریین جدد وبعنا 

GALLERY DESIGN MARDINI JOY 
بكلمة واحدة، ستكون  "بیروت دیزاین فیر"إذا ُطلَِب مّني اختصار انطباعي عن  "بیروتجوي ماردیني: |

ال غنى عنھ! بصراحة، كان لدي شكوك حول مشاركتي. إّنما فعلتھا أخیًرا ولم أندم! لم أتوقّع أن  اإلجابة :
أبیع! لقد أجریت لقاءاٍت عدیدة وبْعت بعض التصامیم إلى زائر قطرّي الجنسیة! كانوا الزوار یتھاتفون إلینا! 

 "أنا سعیدة جًدا وراضیة خاصة أنھا الدورة االولى من المعرض

CREDOZ-HADDAD SOURAYA 
ا، وأنا فخورة بالتصامیم التي عرضتھا وبمبیعاتي "كریدوز:  –بیروتثریا حداد  | كانت تجربة جیدة جّدً

الممتازة. ھذا أمر مشّجع للغایة. ولكن أرید القول أّنھ إلى جانب المبیعات، تمّكنا من خلق عالقة قویة مع 
 !"الزوار

RIF DU BOISSELIERS 
انطباعنا أكثر من رائع! نحن سعداء بمشاركتنا وبرؤیة ھذا المعرض في بیروت! "مارك ریف: -بیروتجان |

أتاح للصحافة والزوار اكتشاف خبراتنا الموروثة. كما قمنا بالتواصل مباشرًة مع العدید من الزبائن في ھذا 
والدي، وآمل أن یفعل ابني كذلك  المكان الجمیل في قلب منطقة الشرق األوسط. والیوم، أنا موجود ھنا مع

. وخالل األربعة أیام، حققنا ما یعادل سنة من "بیروت دیزاین فیر"السنوات المقبلة ویشارك معنا في في 
 ".التواصل مع المھتمین

HAWINI 
 "إنھا تجربة جیدة ال بل ممتازة بالنسبة لدورة أولى، لقد بعُت الكثیر من التصامیم"بیروتوسام مبارك:  |
 

DESIGN AND ARCHITECTURE INTERIOR SUKAR ARINAK 
تھانینا! أنا ممتّنة جًدا! ومتفاجئة أیًضا من نوعیة الزائرین ونوعیة ومستوى العارضین "بیروتكارینا سكر: |

 ".الموھوبین! ویسّرني أن أكون جزًءا من ھذا المستوى من الجودة واإلبداع
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