
Doe mee aan
de D-day Designdagen

Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 mei 2011 vindt in C-mill in Heerlen de 

3e editie plaats van D-day. Dé designdagen van het Zuiden. Een mix van een 

designbeurs, -tentoonstelling én -veiling. 

De organisatie van D-Day is op zoek naar vormgevers om hun werk tijdens 
deze dagen tentoon te stellen. Vorig jaar hebben zo’n veertig ontwerpers uit 
Nederland, België en Duitsland deelgenomen. Van interieur tot mode. Van 
kasten en tafels, jassen en tassen tot sieraden en servies. Voor een impressie 
kun je kijken op www.d-daydesignveiling.nl. 
Voor alle dagen geldt een vrije verkoop. Opbrengsten zijn geheel en al voor 
jezelf, D-day rekent alleen inschrijfgeld voor deelname.

Het hoogtepunt van de designdagen en een grote publiekstrekker, is de vei-
ling die op zondag 15 mei plaatsvindt. Eén product kun je inbrengen voor de 
veiling, enige voorwaarde is dat het uniek is. Omdat mensen steeds meer op 
zoek zijn naar eigen heid. En tòch betaalbaar. Uiteindelijk wil iedereen wel iets 
anders in huis dan een Billy. Het is aan ons om aan producten weer betekenis 
te geven. Door bijzonder design dat alle aandacht verdient. 

D-day biedt daarvoor een podium en publiciteit. Dat D-day een heel toegan-
kelijk event is, blijkt uit de steeds toenemende bezoekersaantallen. Met maar 
liefst 1000 kijkers en een groot aantal kopers tijdens de afgelopen designdag 
in november 2010. Toen nog een dag, nu een heel weekend.
Dit jaar vormt C-mill in Heerlen het inspirerende decor. Het voormalige 
Philips terrein waar oude fabriekspanden zijn omgetoverd tot een plek voor 
creatieve onder nemers. Een sfeervolle, historische locatie voor mooie, eigen-
tijdse vormgeving. 

Inschrijfgeld voor D-day is € 200,- ex btw. Hiervoor regelen we de locatie 
en een professionele pr-aanpak, inclusief aankondiging, uitnodigingen, free 
publicity en een catalogus. Uiteraard ben je vrij om via je eigen kanalen je 
deelname aan D-day bekend te maken. Opbouwen gebeurt op donderdag 12 
mei van 10.00–18.00 uur. Afbreken op maandag 16 mei vanaf 10.00 uur. 

Heb jij belangstelling? Bel of mail Hester Coolen > 043 3637729 | 06 30030514
info@d-daydesignveiling.nl | www.d-daydesignveiling.nl
Zie voor de locatie www.c-mill.com

P.S. Meld je ook aan voor de Design for Yelloow Award. Tijdens de designdagen worden 
namelijk ook de genomineerden bekend gemaakt van deze designprijs. Deelname aan de 
Design for Yellloow Award levert ook een flinke shot publiciteit op. Want architect Erol Oztan, 
televisiemaker van diverse woonprogramma’s, is de drijvende kracht achter Yelloow.
Er wordt een prijzenpot verdeeld van in  totaal € 7.500,-. Inschrijven kan op www.yelloow.nl. 
Daar vind je ook alle verdere informatie.
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