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Internationellt ”Know
How” om inredning och
design på Imm 2020
PRESSMEDDELANDE
Inom kort öppnas dörrarna för årets Imm på Kölnmässan. På”The Stage”
Imm´s trendforum kommer det inte bara att fokuseras på föreläsningar om
färger, materialval, former och inredningstrender utan också på hållbarhet i
synnerhet och särskilt på framtida levnadssätt som påverkar hela möbeloch interiörbranschen i alla led. Prestigefyllda världstalare, kända designers
och inredningsarkitekter kommer att dela med sig av sina kunskaper och
erfarenheter till besökarna på Imm i trevliga Köln under givande möten för
utveckling och ansvar.
Under en vecka i januari varje år förvandlar trendforum The Stage i hall 3.1
på Kölnmässan till ”hotspot” för experter och specialister från den
internationella interiörvärlden och möbelbranschen. Det är här den framtida
utvecklingen presenteras, aktuella och levande begrepp kritiseras och

trender diskuteras. Med The Stage kommer Imm cologne 2020 återigen att
ge en översikt och riktning över de senaste trendiga ämnena i hemmet och
erbjuda arkitekter, inredningsarkitekter, designers och journalister en
plattform för information och nätverk.
På de publika dagarna kommer experter från olika områden inom
inredningsbranschen att förse besökarna med information och tips om
inredning av sina egna hem.
The Stage på Imm - ett forum i världsklass
Förutom de interaktiva samtalen om trender som rör färger och materialval
är fokus på hållbarhet ur ett framtida livsstilsmönster områden som
kommer att lyftas. Inredning inom kontraktssektorn, särskilt i ”hospitality
projekt kommer också att tas upp. Dessutom kommer publiken att erbjudas
ett brett spektrum av ämnen relaterade till företag, kontraktsarbete,
rumskoncept och individualisering - för att inte glömma specialområden,
såsom doftens roll som designelement i inredning eller de senaste fynden
om ämnet av VUCA (volatilitet, osäkerhet, komplexitet, tvetydighet), den
populära ledarskapsmodellen för förändringshantering i en allt mer
komplicerad miljö.
Spanska designduon visar upp sin vision för modernt, utomhusorienterat
boende - med titeln "A la fresca".
Varje dags program kommer att introduceras med en översikt över de
aktuella trenderna och den nya utvecklingen på Imm 2020 av
designjournalisten och trendforskaren Frank A. Reinhardt. ”Das Haus”
-designarna Alberto Sánchez och Eduardo Villalón från MUT-studion
kommer att presentera konceptet för sin bostadsinstallation. Med sin
version av "Das Haus - Interiors on Stage" kommer den spanska designduon
att visa upp sin vision för modernt, utomhusorienterat boende - med titeln
"A la fresca".
Talare från hela världen visar globala trendriktningar
Trendforumet The Stage är mer internationellt än någonsin tidigare. Till
exempel kommer förutom Alberto Sánchez och Eduardo Villalón (Spanien),
Nada Borgi och Etienne Bastormagi (Libanon) samt Therese och Regina
Virserius (USA) att prata om layout och användningen av rymden i
inredning. Philippe Malouin (Kanada), Rahul Das, Sean Sutcliffe, Gavin
Munro (alla från Storbritannien) och David Venables (USA) kommer att ägna
sina samtal till ämnet hållbarhet. Zuzanna Skalska (Polen) och Gaby Fecken
van Gestel (Nederländerna) kommer att diskutera framtidens hem, medan
Karl Johan Bertilsson (Sverige)kommer att avslöja de senaste färgtrenderna
och Holly Becker (USA) kommer att informera sin publik om berättelser för
varumärken. Journalisten Barbara Friedrich välkomnar Giulio Cappellini,
designer och art director på det italienska kultmärket Cappellini, som
hennes gäst på 2020-upplagan av det nu nästan legendariska Designer's

Talk.
Färg, material, belysning, dofter, paneldiskussioner, framtidens hem och
stjärnor i rymden
Framtida levnadssätt, hållbarhet, material och färger kommer också att vara
centrala frågor på scenen. Från experterna Dr Hildegard Kalthegener,
Monika Haag (Renolit) och Markus Frentrop (RAL Colors) kommer att
fokusera på de senaste färgtrenderna ur olika perspektiv. Jutta Werner,
Sascha Peters och Martin Beeh kommer att behandla ämnena hållbara och
smarta material. Michael Hilgers, Susanne Brandherm, professor Axel Venn
och Florian Heißen planerar att informera om rymdoptimeringskoncept för
små hem, samspelet mellan bo och arbeta och utformningen av lobby.
Scenen står redo att vara värd för en koncentration av kvinnlig makt, med
Mara Michel, Gudy Herder, Ursula Geismann och Ann-Kathrin Otto som
presenterar interiörindustrins topptrender. Specialintressen är Martin Weiser
(uppfattningsorienterad belysningsdesign), Robert Müller-Grünow
(betydelsen av doft) och Thomas Schriefers (hantering klädsel). Ralf Daab
kommer att prata med sina gäster om den senaste utvecklingen inom
hotell- och kontorsdesign. Jeannette Altherr (Studio ADP), Matthias Oesterle
(Phoenix Design) och Martin Hirth kommer att gå med värd Frank A.
Reinhardt (far.consulting) för en diskussion om designers inflytande på
framtidens hem.
Inredningstips på konsumentdagarna
Forumet har också ett spännande program som är inriktat på mässans sista
publika dagar, då inredningsarkitekter och designpersonal kommer att ge
slutkunderna användbara tips om inredning, prata om färgernas inverkan
och ge råd om de bästa sätten att inreda sovrum. Professionella
inredningsarkitekter kommer också att ge sina tips för perfekta
badrumskonfigurationer. Intresserade privatpersoner kan skicka in sina
badrumsplaner i förväg, med idéer för badrumslayout som sedan diskuteras
live på föreläsningsforumet under evenemanget.
Övriga inredningsmässor i Köln och globalt: Interzum, Orgatec, Zow,
Spoga+Gafa
http://www.global-competence.net/redaktionell/Global-competence-infurniture/pdf/Termin%C3%BCbersicht_GCiFurniture-ONLINE.pdf
https://www.imm-cologne.com/
http://www.bminternational.se/
http://bramassor.se/

BraMässor Sverige är en helt oberoende arrangör av mässor, konferenser
och andra evenemang och som tillvaratar de olika branschernas och
branschföreningarnas behov och intressen. BraMässor står för Svenska
Branschföreningars Mässbolag och utgör ett starkt och attraktivt alternativ
till traditionella mässarrangörer.
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