
WEES ERBIJ OP 2 FEBRUARI 2021!

Design Fusion biedt een inspirerend programma 
en een kader voor onderlinge uitwisseling aan 
micro-ondernemingen/KMO’s, ontwerpers, de 
pers en de gemeentes van Hauts-de-France, 
Wallonië en Vlaanderen.

De huidige omstandigheden dwingen ons om het 
evenement digitaal te organiseren, maar interactie 
en inspiratie blijven centraal staan voor het 
organiserend team van Tripod-II. Het wordt live 
vertaald in het Frans en in het Nederlands.

De tweede editie van dit tweejaarlijkse evenement 
markeert ook de beëindiging van het project 
Tripod-II. Het is dus een goed moment om 
de balans op te maken, te inspireren via 
grensoverschrijdende partnerschappen en de 
acties van elke partner in verband met dit project 
te presenteren.

PERSCONTACT 
Thibaut Freychet 
tfreychet@lille-design.com 
+33 6 19 73 36 03 

PROGRAMMA

9u – 12hu
Workshop 
Best practices om urban design-projecten 
met meerdere partners op te zetten

14u – 15u
Persconferentie 
Design en grensoverschrijdende 
samenwerking: twee onderscheidende 
instrumenten
 

15u – 16u
PechaKucha   
de toegevoegde waarde van design en 
grensoverschrijdende samenwerking via 
Tripod-II

16u – 17u
Keynote speech 
Kan design een wereldwijde impact 
hebben?’, door Satyendra Pakhalé — 
industrieel designer
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EEN EVENEMENT 
DAT DESIGN EN 
INTERNATIONALE 
SAMENWERKINGEN 
VIERT!   
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Met steun van
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 Volg  ons 
nieuws!

www.tripod 
-design.eu

@tripod.eu

@tripod_eu

@tripod

Ontmoet onze gast, Satyendra Pakhalé!

Veelzijdig ontwerper Satyendra Pakhalé richtte zijn 
designbureau SPA – Satyendra Pakhalé Associates in 
1998 op in Amsterdam, Nederland. De studio is actief 
in meerdere vakgebieden, van industrieel ontwerp 
tot gezondheid, mobiliteit, tentoonstellingsontwerp, 
architectuur en uitgeven. Pakhalé is opgeleid in 
India (aan het Indian Institute of Technology ofwel 
IIT Bombay) en in Zwitserland (aan het Art Center 
College of Design Europa). Daarna sloot hij zich 
aan bij het vernieuwende ‘new business creation’-
team dat halverwege de jaren 90 bij Philips Design 
enkele van de eerste productideeën bedacht voor 
nieuwe technologieën op het gebied van digitale 
communicatie, gezondheid en mobiliteit.


