
Acord semnat intre:

ASSAMBLAGE – Asociatia Nationala a Autorilor si Designerilor de Bijuterie Contemporana, cu 
sediul in Bucuresti, Strada Carol Davila nr. 26, sector 5, inregistrata in Registrul Persoanelor Juridica 
fara scop patrimonial cu nr. 6858/302/2015, CIF: 34646589, numar de telefon: 0721.489.792, e-mail: 
contact@assamblage.org, in calitate de organizator al ROMANIAN JEWELRY WEEK 2020

si

……………………………., adresa …………………….., CNP …………….tel. ...................,  email:
..............., în calitate de designer aplicant în cadrul ROMANIAN JEWELRY WEEK 2020

Pentru buna colaborare in urmatorul proiect:

Proiect ROMANIAN JEWELRY WEEK 2020 – Editia 1.0

Sectiuni evenimente Secțiuni disponibile spre aplicație din cadrul #ROJW

 Targul de bijuterie contemporana din locatia principala #ROJW – 
Arcub Gabroveni (21-22 martie 2020)

 Expozitiile retrospective Assamblage din locatia principala 
#ROJW Arcub Gabroveni (19-24 martie 2020)

Criterii de eligibilitate Aplicatia este deschisa tuturor designerilor de bijuterie contemporana din 
Romania si la nivel international. Designerii nu trebuie sa fie in mod 
obligatoriu absolventi Assamblage Scoala de Bijuterie Contemporana sau 
membri Asociatia Assamblage pentru a putea aplica.

Termene de lucru: 10 decembrie 2019 – trimiterea formularului de aplicatie si materialelor 
conexe pentru târgul de bijuterie contemporană, respectiv pentru 
retrospectivele Assamblage.

1.  Aplicația pentru secțiunea de târg va conține urmatoarele materiale:

1.1. Cinci fotografii cu piese din portofoliul existent. Atentie! Selecția 
trimisă in prima etapa de aplicație nu este legată în mod obligatoriu de 
piesele care urmează să fie prezentate în secțiunea de târg. De asemenea, 



piesele pot fi selectate din colecții diferite.  Fundal alb, rez min 300 dpi. 
Fotografiile vor fi insote în mod obligatoriu de un text bilingv în limba 
română și engleză care să descrie: 

1.1.1. materialele componente

1.1.2. tehnicile de lucru

1.1.3. dimensiunile pieselor

1.1.4. anul de lansare al pieselor/ colecției din care fac parte

1.1.5. Concept piesă/ colecție din care face parte – max 500 caractere

1.1.6. Biografie designer max 500 caractere

1.1.7. Linkuri catre prezența online – Pagina Facebook, Instagram, 
Website (*acolo unde există)

2  .  Aplicația pentru secțiunea de expoziții retrosepctive Assamblage va 
conține urmatoarele materiale:

2.1. Fotografii ale pieselor propuse spre selecție. Fundal alb, rezoluție min 
300 dpi. Fotografiile vor fi insote în mod obligatoriu de un text bilingv în 
limba română și engleză care să descrie: 

2.1.1. materialele componente

2.1.2. tehnicile de lucru

2.1.3. dimensiunile pieselor

2.1.4. anul de lansare al pieselor/ colecției din care fac parte

2.1.5. Concept piesă/ colecție din care face parte – max 500 caractere

2.1.6. Biografie designer max 500 caractere

1.1.7. Linkuri catre prezența online – Pagina Facebook, Instagram, 
Website (*acolo unde există)

Lista expozițiilor retrospective eligibile pentru această secțiune: This is 
Not a Jewelry, Taboo, Ephemeride, O călătorie prin istoria și viitorul 
bijuteriei (I și II), Found.Lost.Found, Room 40, Camera Lucida, Remains 
of the Feast, Belonging/s.



16 decembrie 2019 – anuntarea participanților si primirea contractelor

19 decembrie 2019 – trimiterea contractelor semnate de catre designeri

20 ianuarie 2020 – deadline pentru plata facturilor de participare. 

16 februarie 2020 – (Doar pentru participanții la târg).  Trimiterea unei
selecții de piese din colecțiile prezentate în cadrul evenimentului. Se pot 
prezenta maximum 2 colecții. Acestea nu trebuie să fie noi, însă colecțiile 
prezentate pentru prima dată publicului din România vor avea beneficii 
suplimentare de promovare și vizibilitate. *In acest sens, va rugăm să 
menționați în e-mail daca sunt colecții noi.

Emailul va conține urmatoarele materiale:

3.1. Șase fotografii cu piese din colectia/colectiile care urmează să fie 
prezentate îm cadrul #ROJW. Fundal alb, rez min 300 dpi. Fotografiile vor
fi insote în mod obligatoriu de un text bilingv în limba română și engleză 
care să descrie: 

3.1.1. materialele componente

3.1.2. tehnicile de lucru

3.1.3. dimensiunile pieselor

3.1.4. anul de lansare al pieselor/ colecției din care fac parte

3.1.5. Concept piesă/ colecție din care face parte – max 500 caractere

19 – 24 martie 2020: desfasurarea Romanian Jewelry Week 1.0

Termeni si conditii 
financiare

1. Targul de bijuterie contemporana din locatia principala #ROJW – 
Arcub Gabroveni (21 - 22 martie 2020). Taxa de participare este 300 
Euro si include:

 standul de expozitie din cadrul targului

 includerea in campania de promovare #ROJW

 acces gratuit in expozitiile retrospective Assamblage

 acces gratuit la conferintele #ROJW 

2. Expozitiile retrospective Assamblage din locatia principala RJW  
Arcub Gabroveni (19-24 martie 2020). Taxa de participare pentru 
această sectiune este de 65 Euro (taxă unică, nu este dependentă de 
numărul de obiectele selecționate) si include:



 display și signalistică în cadrul expozițiilor

 includerea in campania de promovare #ROJW

 acces gratuit la conferintele #ROJW

* participarea la aceasta sectiune este gratuita pentru expozantii din 
cadrul targului.

Promovare & Social 
media

Trimiteri Facebook:

@Assamblage  National  Jewelry  Association,  @Assamblage  Scoala  de
Bijuterie Contemporana si @Romanian Jewelry Week

Trimiteri Instagram:

@assamblage_jewelry si @romanianjewelryweek

Hashtag-uri:

#assamblagejewelry #romanianjewelryweek #rojw #rojw2020 

Acord Am citit cu atentie toate informatiile prezentate mai sus si imi exprim 
acordul asupra termenilor si conditiilor de colaboare.

Data:


