לו"ז השתלמות מקצועית בלעדית
לאדריכלות ועיצוב פנים ניו יורק
 20 - 15במאי 2019
יום רביעי  15מאי 2019
אדריכלות ועיצוב פנים  -האיקונות של דרום מנהטן  -עוצמה בלתי נתפסת

עיצוב סביבות העבודה של  2019ומתחם הגג של מגדל המשרדים החדש ,World Trade Center 3
בליווי היזם Silverstein Properties -
ביקור במגדלי יוקרה חדשים למגורים במתחם העסקים Park Place 30 ,ומלון  4העונות החדש,
עיצוב מסחר ותחבורה החדשניים בעולם ה Oculus-ו.Fulton Station-

כששימור ועיצוב פנים נפגשים

 The Beekman Hotelבליווי אדריכלי הפרויקט ,הפרויקט של
שיגרו באן  ,Cast Iron Buildingטרייבקה תמהיל בין מגדלי היוקרה של הרצוג דה מיירון ,מגדל השעון
 108ליאונרד The Sterling Mason ,המגדל של פרנק גרי ומבנים לשימור ,קונספטים יחידים מסוגם
בעולם עבר ועתיד בהרמוניה מושלמת.

בשעות הערב השתתפות באירועי NYC X DESIGN

יום חמישי  16במאי 2019
מודל חדשני לעירוב שימושים

 Essex Crossingחווית מסחר בשוק התת קרקעי עדיין לא נפתח לקהל ,סיור בדירות
ופנטהאוזים מותאמים למעמד הבינוני ולשוק המשקיעים הפרטי.

 One Manhattan Squareקו הרקיע המזרחי מוגדר מחדש

שיווק נדל"ן בעידן החדש ללא תקרת זכוכית.
מג'קסון סקוור של  KPFדרך גלריית המכירות הכי מדוברת בעולם של פרויקט  XIשל ,BIG
דרך המרחב הציבורי ,משולב בפרוייקטים של ביארקה איגלס ,זאהה חדיד ,פיטר מרינו,
 ,Shop Architectsיצירות מופת אדריכליות שזורות לאורך ה ,High line-ערכים אורבניים
ועיצוביים בשכונת צ'לסי המחודשת.

בשעות הערב השתתפות באירועי NYC X DESIGN

יום שישי  17במאי 2019
סוהו למעצבים ואדריכלי  -מהמגדל של רנצו פיאנו דרך מותגי העיצוב החוגגים את שבוע העיצוב
Designing details Prada by OMA, Roman & Williams Guild Soho

עיצוב חנויות המותגים המובילים בעולם

SOHO | The Retail leading International brands | Tom Dixon
Gucci | Moroso | Foscarini | Cappellini | Longchamp

סיור בלעדי )רצוף הפתעות( בגלריות עיצוב וריהוט מובילות בניו יורק

כניסה בלעדית בליווי מקצועי.
עיצוב פנים ובחירת פריטי אספנות ביקור גלריות לריהוט אספנים Collective Design -
Matter Matters (established & Sons), R and company, 21st Gallery and more

יום שבת  18במאי  - 2019יום חופשי

יום ראשון  19במאי 2019
ביקור בתערוכת  - ICFF 2019התערוכה השנתית שבוע העיצוב בניו יורק
מעצבים מותגים בינלאומיים וטרנדים

סיור מקצועי מקיף במתחם  HUDSON YARDSשנפתח רשמית במרץ ,2019
פרויקט הבניה הגדול ביותר הארה"ב

אדריכלות פורצת דרך ,מרחבים ציבוריים שמעולם לא נראו ,טיילת אנכית  -תומס הת'רוויק,
מרכז חוויתי  -דיויד רוקוול ,בניין על גלגלים דילר סקפידיו ,מגדלי משרדים עם מרפסת פתוחה
לציבור בגובה  80קומות ועוד פלאי אדריכלות והנדסה השייכים למאה ה 21ולעידן הדיגיטאלי.

בשעות הערב השתתפות באירועי NYC X DESIGN

יום שני  20במאי 2019
דירות לדוגמא ושטחים משותפים בסטנדרטים עתידניים
ONE WEST END | Jeffrey Beers Mega Luxury
מתגרים בעננים  -קו הרקיע החדש של מגדלי היוקרה בעיר

מגדלי היוקרה של רחוב  57הצרים והגבוהים בעולם-
קו הרקיע החדש של דרום סנטרל פארק57th street the Astonishing Slender Buildings .
ביקור בדירה לדוגמא שח מגדל המגורים 111 57th st.

ביקור ואירוח במשרדי הדגל של Gensler Architects
Architects + 53 w 53rd Moma Tower sales gallery
 - Bryantתפיסת האדריכלות והעיצוב במידטאון ניו יורק
from The Segram Building to the Copper Buildings
מסחר ועיצוב חנויות פיטר מרינו תומס הת'רוויק ועוד...
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