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Jasionka, 25.03.2019 r. 

Informacja prasowa 

 

 

Jedyne takie targi aranżacji wnętrz na Podkarpaciu – Home Design! 

 

6-7 kwietnia br. w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa odbędą się wyjątkowe targi aranżacji wnętrz Home 
Design – Kilkudziesięciu wystawców, producentów mebli, artykułów wyposażenia wnętrz oraz twórców 
sztuki użytkowej. Urządzasz mieszkanie, budujesz lub remontujesz dom? Przyjdź  
i zainspiruj się na wiosnę! 

 

MEBLE I AKCESORIA 

Na targach aranżacji wnętrz Home Design swoje produkty zaprezentuje ponad 60 wystawców z całej 
Polski. Wyjątkowe meble, oryginalne oświetlenie i niepowtarzalne dodatki – wszystko to będzie można 
znaleźć na targach wnętrzarskich w podrzeszowskiej Jasionce. Producenci zaprezentują najmodniejszą 
armaturę łazienkową oraz świetnej jakości tekstylia do dekoracji mieszkań i domów. Ponadto Targi to 
idealna okazja to bezpośredniej rozmowy z wystawcami, którzy chętnie doradzą i dostosują swoje 
produkty do Twojego wnętrza.  

 

WARSZTATY I WYKŁADY 

Organizatorzy przygotowali mnóstwo ciekawych wykładów i warsztatów. W programie m.in.: konferencja 
WNĘTRZA * ARCHITEKTURA * DESIGN, warsztaty z projektowania strefy dziennej mieszkania oraz 
sypialni i pokoju dziecięcego oraz STREFA ARCHITEKTA, na której każdy z uczestników targów będzie 
mógł bezpłatnie zasięgnąć porady profesjonalnych architektów i dekoratorów. Dla miłośników roślinnych 
dekoracji we wnętrzach przygotowano WARSZTATY Z KOMPONOWANIA OGRÓDÓW W SZKLE, a dla 
fanów Instagrama warsztaty, dzięki którym rozwiną swoje umiejętności fotografowania wnętrz telefonem 
komórkowym. 

 

SZTUKA UŻYTKOWA 

Targi Home Design to nie tylko ekspozycje wystawiennicze i warsztaty. Dla wszystkich miłośników sztuki 
przygotowano wystawę prac oraz livepainting w wykonaniu malarki Anity Zofii Siudy, która uważa, że 
niepowtarzalne wnętrza wymagają niepowtarzalnych obrazów. Zobaczymy również najpopularniejszego 
na Podkarpaciu artystę street artu – Arkadiusza Andrejkowa, który podczas targów na żywo będzie 
tworzył swój nowy mural!  
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Szczegóły na: http: www.targihome-design.pl i na www.facebook.pl/targihomedesign 

Ważne informacje: 

Termin: 6-7 kwietnia, godziny od 10:00 do 17:00 

Miejsce wydarzenia: G2A Arena, Jasionka 953, woj. podkarpackie 

Bilety wstępu dostępne na: targi-home-design.evenea.pl  oraz do kupienia na miejscu. 

Ceny biletów: 

➢ 10 zł 

➢ dzieci do 12 roku życia bezpłatnie 

➢ architekci, dekoratorzy i bloggerzy: bezpłatnie przez rejestrację na hd-rejestracja.evenea.pl 

 

 

Osoby do kontaktu: 

Jadwiga Deręgowska 

Specjalista ds. Marketingu i PR 

e-mail: Jadwiga.deregowska@cwkoperator.pl 

 

Edyta Rzewuska 

Rzecznik Prasowy 

Tel. +48 660 573 337 e-mail: edyta.rzewuska@cwkoperator.pl 
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