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Začíná Designblok. V pražském Průmyslovém paláci představí novinky a 

trendy českého i světového designu  

 

Obchodní prezentace českých i zahraničních značek, módní přehlídky, výstavy, přednášky designérů, 

koktejly a další atraktivní akce. To vše je Designblok, jehož letošním hlavním a nosným tématem je svoboda. 

Erste Premier, která poskytuje nadstandardní bankovnictví České spořitelny, je jeho generálním partnerem již 

šestým rokem a pro své klienty přináší exkluzivní benefity. Každoročně se na Designblok podívá přes 40 tisíc 

návštěvníků. Pro veřejnost své dveře otevře 22. října a potrvá až do 27. října. 

 

Největší přehlídka designu v Evropě se bude letos poprvé konat v Průmyslovém paláci, kde jsou pro návštěvníky 

přichystány výstavní prostory – Superstudio, Openstudio a Lounge Erste Premier. V nich se budou speciálními 

instalacemi prezentovat výrobci a designéři z celého světa. Superstudio, které je umístěné v pravém křídle a hlavní 

hale, zaujme svou architektonickou krásou, dobrou dostupností a velkorysostí. Je určené primárně pro prezentace 

novinek českých a mezinárodních výrobců. Openstudio v levém křídle a stanu je prostor věnovaný prezentacím 

designérů a designérských studií v celém spektru současného designu od produktového designu, přes design šperku, 

až po grafický design a prezentace školních ateliérů. V Openstudiu se prezentují především prototypy. 

 

Výjimečná odpočinková zóna Erste Premier Lounge se zajímavým doprovodným programem je připravena pro klienty 

Erste Premier v levém křídle Průmyslového paláce. Ke vstupu se stačí prokázat kartou s logem Erste Premier (ČS 

Premier) nebo VIP vstupenkou na Designblok a následně si už jen užívat pohodlí, občerstvení a nápojů zdarma nebo 

kompletních informací o výstavních prostorách. V rámci Erste Premier Lounge bude v průběhu Designbloku možné 

navštívit celou řadu prezentací, workshopů a zajímavých setkání. 

 

Přehlídka Designblok probíhá již od roku 1999. Česká spořitelna ji podporuje od roku 2003, šestým rokem jsme 

generálním partnerem pod značkou Erste Premier, službou nadstandardního bankovnictví České spořitelny. 
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Profil České spořitelny 

Česká spořitelna je největší bankou v České republice   Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 

také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 

a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 

českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití   Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 
 
Česká spořitelna – Pomáháme dobrým věcem 
26 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů · 1 450 000 000 Kč jsme vložili 
do Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice · 76 000 000 Kč  jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2014 věnovalI na 
obecně prospěšné projekty · 2 000 000 Kč rozdělila Nadace České spořitelny v roce 2014 celkem 35 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v 
našich dvou grantových programech pro zaměstnance a klienty · 10 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v cca 900 českých městech a 
obcích · 2 092 zaměstnanců se v roce 2014 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu.  234 našich poboček má bezbariérový  a 626 našich bankomatů je 
uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty · 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost díky spořitelním Dnům pro 
charitu ·Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 

Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci 1. čtvrtletí 2014 
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %. 
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