
London Design Festival:  
Trendhunting tour

Z A P R O S Z E N I E

http://infuture.institute

http://infuture.institute


Jeden z najważniejszych i najbardziej wartościowych eventów  
na Świecie.  
 
Festiwal designu, sztuki, komunikacji i doświadczeń staje się na tydzień 
integralną częścią miasta, wpisany jest w jego tkankę.  
Instalacje i wystawy umieszczone są nie tylko w specjalnie dedykowanych 
przestrzeniach, ale także na szybach kawiarni i sklepów, bezpośrednio na ulicy, 
na przejściu dla pieszych, na targu.  
 
Całe miasto podzielone jest na tzw. dystrykty – każda z dzielnic realizuje swój 
własny program. 

Festiwal to świetna okazja do zdobycia inspiracji nie tyle związanych ze sztuka  
i designem, co technologiami (nie da się dziś od nich uciec), komunikacją 
marketingową, aktualnymi trendami społecznymi czy ekonomicznymi. 

infuture hatalska foresight institute

London Design 
Festival (15-23.09.2018)
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Przekuj zdobyte 
inspiracje w konkretne 

pomysły dla marki.
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Doświadcz trendów  
na własnej skórze.
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Dowiedz się jak i gdzie 
poszukiwać trendów.

Zdobądź dziesiątki 
nowych inspiracji.

Zapraszamy na trendhunting tour z infuture  
podczas London Design Festival (19, 20 lub 21.09.2018)



• przeprowadzimy Was przez najbardziej inspirujące miejsca 
London Design Festival, 

• odwiedzimy najistotniejsze ekspozycje w kontekście 
aktualnych trendów, 

• opowiemy o wszystkich zaobserwowanych trendach, 

• zobaczymy jak marki inwestują w wizerunek osadzając się  
w kulturze, sztuce i designie, 

• doświadczymy „customer experience” realizowanego przez 
marki w ramach festiwalu, 

• przygotujemy i dostarczymy raport podsumowujący 
zaobserwowane trendy. 
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Wykorzystaj  
wiedzę trendową 
infuture w Londynie:



Po powrocie z Londynu przeprowadzimy 4 h warsztaty  
w siedzibie Waszej firmy. 

 
Podczas warsztatów: 

• podsumujemy zidentyfikowane trendy,  

• uporządkujemy zdobyte inspiracje, 

• wybierzemy trendy istotne dla danej Waszej kategorii 
rynkowej, 

• przeprowadzimy kreatywną burzę mózgów, 

• poszukamy nowych pomysłów / projektów dla firmy, 

• wspólnie wybierzemy pomysły rekomendowane do realizacji. 
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Przekuj zdobyte  
inspiracje w rozwiązania  
dla firmy (warsztaty):
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Autorski program  
trendhuntingu.

Warsztaty  
„Jak wykorzystać 
zaobserwowane 

trendy?”.

Raport 
podsumowujący 

trendy LDF.
+

Informacje  
o trendach 

w kontekście 
oglądanych 
ekspozycji.

LONDON DESIGN FESTIVAL 2018
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SIEDZIBA FIRMY

Wybór 
najbardziej 

wartościowych 
ekspozycji  
festiwalu. 

Wskazanie 
najistotniejszych  

trendów.

Jednodniowy 
trendhunting  
na festiwalu 
z udziałem  

infuture.

WSPARCIE MERYTORYCZNE INFUTURE

Jak to działa?



Zaplanuj trendhunting  
tour z infuture:

1. Zbierz 5-15 osobowy zespół.  

2. Wybierz jeden z dostępnych terminów: 
•  19.09.2018, 
• 20.09.2018, 
•  21.09.2018. 

3. Zaplanuj wyjazd zespołu do Londynu w tym czasie,  
zarezerwuj przelot, nocleg. 

4. Zaplanuj jeden dzień po powrocie na 4h warsztaty  
„Jak wykorzystać zaobserwowane trendy?”. 

5. Wdrażaj wypracowane podczas warsztatów pomysły :).
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Oferta specjalna 
LDF trendhunting tour: 

C E N A  O B E J M U J E :  

1. Research miejsc, identyfikacja trendów podczas festiwalu. 
2. Przygotowanie planu jednodniowego trendhuntingu. 
3. Opieka merytoryczna podczas dnia trendhuntingu. 
4. Warsztaty (4h) „Jak wykorzystać zaobserwowane trendy?”. 
5. Raport podsumowujący trendy LDF 2018. 

Wartość dla całej grupy warsztatowej (do 15 os.):  
15 600 ZŁ NETTO

* Cena nie obejmuje kosztów logistycznych (przelotu, zakwaterowania, 
wyżywienia, przemieszczania się po Londynie itp.). Rezerwacja i zakup 
we własnym zakresie. Infuture może zarekomendować nocleg  
w hotelu typu „experience” z rabatem 15%. 
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Teraz już wiem, że bez zobaczenia tego wszystkiego na własne oczy, doświadczenia 
osobiście, nie odczytałbym wszystkich zmian na rynku i nie umiał do nich 
przygotować firmy. Zrozumiałem, że takich inspiracji nie da się zdobyć  
nie wychodząc z biura. 

CEO przedsiębiorstwa z branży beauty uczestniczącego  
w trendhuntingu z infuture w Londynie.
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See & experience,  
do & implement. 
- oferta warsztatów

Zespół  
trendhuntingowy 
infuture



Natalia Hatalska - CEO, Head of Foresight 
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Analityk trendów, założycielka i CEO istytutu badań nad przyszłością - infuture 
hatalska foresight institute. Autorka bloga hatalska.com uznawanego za jeden 
z najbardziej wpływowych blogów w Polsce i bestsellerowej książki Cząstki 
przyciągania. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu. Jako stypendystka prestiżowego programu Joseph 
Conrad Scholarship studiowała również w London Business School w Wielkiej 
Brytanii. Członek Rady Ekspertów Think Tank. Nagrodzona przez Geek Girls 
Carrots Srebrną Marchewką za bycie wzorem kobiety zajmującej się nowymi 
technologiami. Uznana przez magazyn Wysokie Obcasy za jedną z 50 
najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Umieszczona przez Financial Times 
na liście New Europe 100 – „central and eastern Europe’s brightest and best 
citizens who are changing the region’s societies, politics or business 
environments and displaying fresh approaches to prevailing problems”. 
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Aleksandra Trapp - Head of Culture and Trends 

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego na specjalizacji 
Dziennikarstwo oraz Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Marketing medialny 
i reklama. Jej zainteresowania skupiają się wokół procesów kierujących ludzkimi 
zachowaniami (studentka Psychologii dla magistrów na SWPS). Przez 9 lat 
związana z Działem Marketingu  
i Komunikacji Wirtualnej Polski, przez ostanie lata na stanowisku Kierownika 
Zespołu Planowania Mediów. 
 
W instytucie odpowiedzialna m.in. za zarządzanie procesem pozyskiwania danych, 
ich analizę, wnioskowanie  
oraz warstwę merytoryczną prowadzonych badań. Współautorka raportów 
wydanych przez infuture hatalska foresight institut, tj. „Praca. Scenariusze 
przyszłości, „Future of Food”, „Living buildings. Przyszłość biurowców do 2050.”,  
„Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach”.



Infuture to instytut forecastingowy, który definiuje najważniejsze trendy, opisuje 
je i wskazuje konsekwencje dla gospodarki, kategorii rynkowych czy konkretnych 
marek. Instytut powołany został przez Natalię Hatalską, jedną z najbardziej 
wpływowych i uznanych ekspertów w dziedzinie analizy, prognozowania  
i badania trendów w relacjach na styku rynek–marka–technologia–konsument. 

Instytut monitoruje i analizuje wszystkie czynniki, w tym zwłaszcza 
technologiczne i społeczne, które mogą wywołać fundamentalne zmiany  
w poszczególnych kategoriach. 

Przykładowe obszary aktywności: 
· scenariusze przyszłości,  
· warsztaty forecastingowe,  
· trendhunting, 
· raporty i wystąpienia inspiracyjne, 
· analizy, badania, 
· doradztwo proinnowacyjne. 

Współpracujemy m.in. z:

infuture hatalska foresight institute

O instytucie 
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Marek Gawdzik 
COO, Head of Business Development 
+48 604 053 054 
marek.gawdzik@infuture.institute 
http://infuture.institute
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