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Jako fundator nagród dla zwycięzców, deweloper wspiera rozwój utalentowanych architektów 
wnętrz.

Atlas Estates został głównym partnerem drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu dla projektantów 
i dekoratorów Homplexowe Wnętrza. Zgłaszane projekty będą przygotowywane na planach 
wybranych mieszkań trzech warszawskich osiedli dewelopera: ConceptHouse Mokotów, 
Apartamenty przy Krasińskiego oraz Capital Art Apartments. Jako główny partner konkursu, Atlas 
Estates ufunduje nagrody dla zwycięzców. Angażując się w projekt, firma pragnie wspomóc 
utalentowanych projektantów, którzy będą mogli zaprezentować swoje umiejętności oraz twórczy 
potencjał. Zyskają również klienci dewelopera, którzy będą mogli czerpać inspirację 
z nagrodzonych prac, a nawet zrealizować wizje projektantów w swoich mieszkaniach.

„Staramy się, żeby realizowane przez Atlas Estates projekty inwestycyjne były nie tylko wygodne 
i funkcjonalne, ale żeby miały również walory estetyczne. Dobry smak i wysoka jakość wykonania 
są nam bliskie. Widać to w projektach architektonicznych budynków, częściach wspólnych oraz 
wykorzystywanych technologiach i materiałach budowlanych. Dzięki wsparciu udzielonemu 
Homplexowym Wnętrzom będziemy mogli udostępnić przyszłym mieszkańcom naszych inwestycji 
nie tylko inspirujące wizualizacje, ale też gotowe projekty aranżacji mieszkań. Z pewnością będą 
one ciekawą bazą pomysłów dla wielu z nich" – mówi Michał Witkowski, dyrektor marketingu 
i sprzedaży w Atlas Estates.

Celem konkursu Homplexowe Wnętrza, organizowanego przez firmę Homplex, jest poszukiwanie 
talentów wśród projektantów. Nadsyłane prace powstaną na bazie planów mieszkań Atlas Estates 
z wykorzystaniem elementów wykończenia wnętrz i mebli z oferty producentów będących 
partnerami konkursu.

Zadaniem uczestników bieżącej, drugiej edycji Homeplexowych Wnętrz jest wykonanie projektów 
kuchni i łazienek. Swoje koncepcje zaprezentują w postaci fotorealistycznych wizualizacji. 
Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody finansowe i rzeczowe, m.in. wybrany 
architekt otrzyma bilet lotniczy i zaproszenie na targi towarzyszące London Design Festival. 
Dodatkowo, dzięki współpracy z Atlas Estates, laureaci otrzymają możliwość eksponowania swoich
projektów aranżacji wnętrz na stronach internetowych dewelopera oraz szansę na ewentualną 
współpracę. Udział w konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych. Zainteresowani 
projektanci mogą składać swoje zgłoszenia od 1 marca, natomiast gotowe prace konkursowe będą 
przyjmowane w dniach od 15 do 30 kwietnia br. Więcej informacji na temat konkursu oraz 
formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: http://homplexowewnetrza.pl/.
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