




Състезание за време,
в което участниците се изправят пред 
предизвикателството да създадат в 
рамките на един единствен ден 
оригинални решения и иновативни 
концепции свързани с пространството 
на банята.



1 ДЕН / 1 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО / 1 ДИЗАЙН

3 НАГРАДИ

НАДПРЕВАРА С ВРЕМЕТО



НАГРАДИТЕ



09:00 Представяне заданието на конкурса
15:30 – 17:30 Предаване на проектите (онлайн)

17:00 Заседание на журито
20:00 Обявяване на победителите от членовете 

на журито чрез пряко видео включване

ПРОГРАМА – София; 20 ноември 2021
Заданието се обявява онлайн, чрез официалната Instagram страница на конкурса
Участниците подават проектите си онлайн, чрез специалната платформа на конкурса

Заседание на журито и обявяване на резултатите чрез пряко видео излъчване от
Експо Баня София (изложбена зала ROCA), бул. М. Луиза 16



ПРОГРАМА – София; 30 ноември 2021

Мини церемония по награждаване – 16:00ч

Връчване на чековете на печелившите участници в
Експо Баня София (изложбена зала ROCA), бул. М. Луиза 16



Въвличане на младите дизайнери в търсенето на оригинални и 
иновативни продукти за банята.

ЦЕЛ



Насърчаване на креативността в областта на продуктите за баня, които 
често се пренебрегват.

Създаване на платформа, в която участниците имат възможност за контакт 
с утвърдени професионалисти и представители на бизнеса.



Насърчаване на младите талантливи професионалисти и възможност да 
получат повече видимост за своите работи още в началото на кариерата си.



КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Студенти и млади професионалисти от сферите 
архитектура и дизайн, на възраст до 30 години, с 
постоянно местожителство в България.
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#RocaDesignChallenge

Конкурсът в социалните мрежи



Място за промотиране 

на идеи за дизайн и 

платформата One Day 

Design Challenge и след 

деня на събитието.

JOURNAL



КАК ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА УЧАСТИЕ?

Предварителна регистрация, онлайн на: 
www.onedaydesignchallenge.net

http://www.onedaydesignchallenge.net/


Примери за отличени проекти:



Примери за отличени проекти:





https://www.onedaydesignchallenge.net/en/#about

https://www.instagram.com/rocachallenge/

https://www.facebook.com/RocaChallenge/

Импресия от предишните 2 издания на конкурса в България, участниците и журито

https://www.youtube.com/watch?v=27qFKatyA4Y&t=87s

https://www.youtube.com/watch?v=kPuwi5NRnJs

https://www.youtube.com/watch?v=LMk7CA4vAr0

Допълнителна информация за конкурса

https://www.onedaydesignchallenge.net/en/#about
https://www.facebook.com/RocaChallenge/
https://www.youtube.com/watch?v=27qFKatyA4Y&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=kPuwi5NRnJs
https://www.youtube.com/watch?v=LMk7CA4vAr0


Благодарим
на всички организации, професионалисти и 
университети,
които подкрепиха платформата
One Design Challenge!




