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The New Frontier :
Design and Selling
Your Design Online

Today’s digital culture has had a dramatic effect on the growth and
value of online businesses. Online funding and social media channels
allow for designers to take on an entrepreneurial role, adapting and
utilizing these new business opportunities to create their own brands.
Through websites and other online media channels, one can establish
and sell their own products to customers directly. Shahar Peleg, the
founder of Peleg Design will attend this Creative Talk to share and
discuss how new dynamics can turn an old concept into something
more exciting. The products of Peleg Design are currently available
in design stores, museum shops and on the studio’s own website, and
are exhibited worldwide. Yenwen Tseng, a Taiwanese designer and
cofounder of NakNak, a collective group of young designers, will
further share with us how he employs design thinking and the methods
of Scandinavian design, material selection, and new manufacturing
technologies together to create his products. His works have been
exhibited in leading design fairs including the Stockholm Furniture Fair
in Sweden and Maison&Objet in Paris.

นักออกแบบผลิตภัณฑและผูประกอบการยุคใหม จะตองมีการผสมผสานทักษะการออกแบบ
กับเทคโนโลยีสมัยใหมและวัฒนธรรมดิจิตอล รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจการคาในตลาดออนไลน
การทำการสื่อสาร การสรางแบรนด รวมไปถึงขั้นตอนและกลยุทธการตลาดในโลกดิจิตอล
ที่กำลังเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุนใหมทุกวันนี้ Creative Talk หัวขอนี้มี
ดี ไซเนอรรับเชิญอยาง Shahar Peleg ผูกอตั้ง Peleg Design จะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่เคยหยุดนิ่ง จากคอนเซ็ปตเกาๆ ไปเปนสิ่งที่นาตื่นเตนกวาเดิม ปจจุบันงานออกแบบของ
Peleg Design มีวางขายตามดี ไซนช็อป มิวเซียมสโตรทั่วโลกและผานเว็บไซตของเขาเอง รวมทั้ง
ถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการระดับนานาชาติ ในขณะที่ Yenwen Tseng จากไตหวัน หนึ่งใน
ผูกอตั้งและดี ไซน ไดเร็คเตอรของ NakNak กลุมนักออกแบบนานาชาตืรุนใหมที่มารวมตัวกัน
ได ใชพื้นฐานความคิดแบบสแกนดิเนเวียนมาผสมผสานกับการเลือกใชวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
นำมาออกแบบผลงาน ซึ่งผลงานของเขาถูกนำไปจัดแสดงตามนิทรรศการตางๆ ทั่วโลก อาทิ
Stockholm Furniture Fair ในสวีเดน และ Maison & Objet
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Founder, Peleg Design Studio

Shahar Peleg, founder of Peleg Design studied design and interior architecture at the Holon Institute of
Technology, Israel before establishing Peleg Design in 2004 where he produces new designs for everyday
products that revolve around three basic principles: functionality, aesthetics, and humor. His designs are
motivated by a continuous sense of curiosity paired with the explicit purpose of transforming what was
once an average, been-there-done-that concept into an innovative and exciting experience. Peleg
Design’s products are sold worldwide in selected design shops and museum stores. Their designs have
been exhibited at numerous international exhibitions and have won prestigious design awards worldwide.

Shahar Peleg ผูกอตั้ง Peleg Design จบการศึกษาดานการออกแบบและสถาปตยกรรมภายในจาก Holon Institute of Technology
ในอิสราเอล ในป 2004 เขาไดกอตั้ง Peleg Design สตูดิโอออกแบบที่ทำงานโปรดักท ภายใตสามแนวคิดหลักคือ ฟงกชั่น สุนทรีย
และอารมณขัน งานออกแบบของ Peleg Design เกิดขึ้นจากความอยากรูอยากเห็นและความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยหยุดนิ่ง
จากคอนเซ็ปตเกาๆ ไปเปนสิ่งที่นาตื่นเตนกวาเดิม ปจจุบันงานออกแบบของ Peleg Design มีวางขายตามดี ไซนช็อป มิวเซียมสโตรทั่วโลก
และผานเว็บไซตของเขาเอง รวมทั้งถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการระดับนานาชาติ ตลอดจนชนะการประกวดงานออกแบบในหลายๆ รายการ
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Yenwen Tseng, Co-founder and Design Director of NakNak is an industrial designer based in Taichung, one
of the main manufacturing cities in Taiwan. After graduation from Konstfack in Stockholm, he returned to
Taichung where he has been operating his own studio since 2011. The passion in his works likes in the
finding of a sense of subtlety that lasts in life - a subtle distinction in meaning, function and attitude, while
his inspiration and solutions are driven by observation, materials and production techniques. Tseng’s
works have been exhibited worldwide with recent inclusion within the Stockholm Furniture Fair, Sweden
and Maison & Objet, Paris to name a few, as well as awarded with the Greenhouse Designer of the Year
Award, 2014 in Sweden.

Yenwen Tseng หนึ่งในผูกอตั้ง และดี ไซน ไดเร็คเตอรของ NakNak เปนดี ไซเนอรจากไทจง เมืองอุตสาหกรรมทางตะวันตกของไตหวัน
Tseng จบการศึกษาจาก Konstfack ในสต็อกโฮลม กอนที่จะเดินทางกลับไปไตหวันและเปดสตูดิโอออกแบบของตัวเองในปี 2011
ในงานออกแบบของเขา เราจะเห็นความพยายามในการคนหาความเปราะบางในระดับตางๆ ของชีวิต ทั้งในความหมาย ฟงกชั่น และทัศนคติ
ในขณะที่แรงบันดาลใจของเขาถูกขับเคลื่อนจากการสังเกตการณ วัสดุ และเทคโนโลยีการผลิต โดยมีพื้นฐานของความเปนสแกนดิเนเวียน
ตามที่ ไดรับการศึกษามา ผลงานของ Tseng ถูกนำไปจัดแสดงตามนิทรรศการตางๆ ทั่วโลก อาทิ Stockholm Furniture Fair ในสวีเดน
และ Maison & Objet ปารีส เปนตน และไมนานมานี้ยังไดรับรางวัลจากรายการ Greenhouse Designer of the Year Award 2014
ในสวีเดนอีกดวย

