
 

 

 

Ambiente Trends 23+ oferuje przegląd nowych produktów z całego sektora dóbr konsumpcyjnych. Nowością w 2023 

roku jest dział WORKING, który skupia się na branży papierniczej i biurowej. Pierwszym miejscem wartym 

odwiedzenia od 3 do 7 lutego jest Trend Area w foyer hali 4.1. Na odwiedzających czekają tam liczne inspiracje oraz 

wykłady prowadzone przez specjalistów z branży dzięki którym jeszcze bardziej zagłębicie się w obowiązujących 

trendy. Na zlecenie Messe Frankfurt agencja bora.herke.palsimano wybierze mające aktualnie znaczenie trendy w 

sektorze dóbr konsumpcyjnych i na ich podstawie zaprezentują międzynarodowej publiczności wyjątkowe ich 

zdaniem produkty. 

Ambiente Trends 23+ to tętniące życiem wydarzenie, które oferuje nowe doznania i doświadczenia. Trzy wiodące 

trendy dostarczają świeżych pomysłów, pobudzą Waszą kreatywność i spowodują, że spojrzycie na branżę z 

nietypowej perspektywy. Nawiązują do trendów z poprzednich lat i prezentują nowoczesne technologiczne i 

estetyczne rozwiązania do zastosowania w Waszych wnętrzach.  

Pierwszy z trendów to nieodkryte piękno. Prezentuje niekonwencjonalne rozwiązania w przestrzeniach 

mieszkalnych. Paleta kolorów zawiera intensywne i ekstrawaganckie kolory z elementami delikatnych barw. 

Dominują wielobarwne i mieniące się odcienie, jak również opalizujące efekty tęczy lub wet look. Połączenie 

technologii i rzemiosła przynosi nowe, oryginalne produkty o nietypowych kształtach, wykonane z 

niekonwencjonalnych tworzyw. Palmisano podsumowuje ten trend jako: „Nieoczekiwane, czasami dziwaczne lecz 

niezwykle efektowne rozwiązania. Zaskakujące połączenia kolorystyczne dopełniają całość.” 



 

Drugi trend skupia się na uspokajającej mocy natury, której korzyści są wyjątkowo przydatne w biurze.  Aby stworzyć 

naturalny wystrój w naszym wnętrzu, powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na stonowane kolory takie jak odcienie 

kamienia, metalu, bądź zieleń roślin, która ukoi nasz wzrok. W celu nadania przestrzeniom biurowym bardziej 

stymulującego do pracy charakteru warto wprowadzić do pomieszczenia dużą ilość światła. Dzięki materiałom 

odpadowym, które stają się nowymi surowcami, powstają zupełnie nieznane do tej pory rozwiązania. Wielu 

producentów tworzy swoje produkty w organicznych kształtach i wzorach przez co przypominają rzeczy występujące 

w naturze.   

 

Projektanci nawiązują do klasycznych, ponadczasowych wzorów łącząc je z nowoczesnymi pomysłami zapewniając 

odpowiedzi na obecne potrzeby konsumentów. Trzeci trend skupia się na reinterpretacji znanych już dobrze 

koncepcji z wykorzystaniem ich w elastyczny sposób dzięki czemu stają się ponadczasowe. Coraz częściej nasze 

miejsce zamieszkanie staje się również miejscem pracy. Materiały z recyklingu oraz kamienie takie jak marmur 

zapewniają trwałość, a uniwersalne i modułowe rozwiązania nieprzemijalność i funkcjonalność. Ważną rolę odgrywa 

rzemiosło oraz manufaktury, w których egzemplarze są produkowane w określonej ilości bądź jednorazowo, na 

zamówienie. W palecie barw obecne są odcienie benzyny, błękitu, intensywna czerwień i pomarańcz oraz fiolet.  

 



 

 

Spotkania i wykłady ekspertów z branży odbędą się w Conzoom Solutions Academy w Sali Europa w hali 4.0. W 

piątek, sobotę, poniedziałek i wtorek o godzinie 11:45 oraz 14:45 a w niedziele o godzinie 12:45 i 15:45. 

Od lutego 2023 Targi Ambiente będą odbywały się na terenach targowych we Frankfurcie nad Menem w tym samym 

czasie co wiodące targi artykułów konsumpcyjnych Christmasworld oraz Creativeworld.  

Ambiente/Christmasworld 3-7 lutego 2023 

Creativeworld 4-7 lutego 2023 roku 

Dla dziennikarzy: 

Więcej informacji: www.ambiente.messefrankfurt.com  

Informacje prasowe i zdjęcia: 

http://ambiente.messefrankfurt.com/press 

Media społecznościowe:  

www.facebook.com/ambientefair 

 www.twitter.com/ambiente 

 www.instagram.com/ambientefair  

www.ambiente-blog.com  
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Oznaczenia: 

#ambiente23 #ambientefair #homeofconsumergoods  

Kontakt:  

tel. 22 49 43 200 

info@poland.messefrankfurt.com 

 

 

https://poland.salespartner.network/pl/info@poland.messefrankfurt.com

