Denk aan het milieu voordat u dit afdrukt!

Deelname aan de
iF DESIGN AWARD
Voordelen en algemene informatie
De iF DESIGN AWARD is al sinds 1953 een internationaal erkend label voor excellent design. De
iF DESIGN AWARD vormt voor designers een bevestiging van de kwaliteit van hun werk en kan
dienen als referentie en communicatiemiddel. Voor bedrijven is de iF DESIGN AWARD een effectief
marketingmiddel dat toegang biedt tot nieuwe markten.
Ongeveer zestig gerenommeerde experts uit meer dan twintig landen selecteren de prijswinnaars in een helder
gestructureerd proces op basis van duidelijke criteria. Hieronder worden een aantal goede redenen beschreven
om aan de iF DESIGN AWARD deel te nemen. Ook vindt u hier informatie over hoe u de award effectief kunt
gebruiken.

Uw voordelen als prijswinnaar
Als prijswinnaar ontvangt u een uitgebreid servicepakket waarmee u uw succes op een effectieve manier aan de wereld bekend
kunt maken. Alle voordelen zijn inbegrepen in de kosten voor prijswinnaars. Er zijn geen extra of bijkomende kosten.

iF DESIGN AWARD-logo
U kunt ons internationaal erkende
label gebruiken zolang uw
bekroonde product op de markt is.

n

n

Presenteer uw prijswinnaarslogo rechtstreeks op het verkooppunt,
op de productverpakking, op vakbeurzen en in showrooms.
Gebruik het logo bij nationale en internationale productpresentaties
en pitches, op uw website, in uw social media-kanalen, in advertenties
en reclame, enzovoorts.

iF WORLD DESIGN GUIDE
Als u tot de prijswinnaars behoort,
worden uw bedrijf en uw inzending voor onbeperkte tijd
gepresenteerd in de grootste online
designtentoonstelling die er is:
de iF WORLD DESIGN GUIDE.

n

n

Presentatie van uw bekroonde inzending in de DESIGN EXCELLENCE-collectie,
die exclusief is gereserveerd voor prijswinnaars.
Naast de presentatie van de inzending: een bedrijfsprofiel voor producenten,
projecteigenaars en designers.

iF design award night
Een spectaculaire prijsuitreiking,
een internationaal netwerkevenement en een geweldig
designfeest in het indrukwekkende
gebouw van BMW Welt, met
meer dan tweeduizend gasten uit
twintig landen.

n

n

n

Als prijswinnaar wordt u uitgenodigd voor de prijsuitreiking en kunt
u nog drie anderen meenemen.
Winnaars van de iF gold award worden gehuldigd op het grote podium,
waar ze de iF-trofee ontvangen.
Alle prijswinnaars ontvangen een certificaat, inclusief een fotoservice.

iF design exhibition Hamburg
Wij tonen uw bekroonde design in
het centrum van Hamburg aan een
publiek met speciale belangstelling
voor design en architectuur.

n

n
n

n
n

Producten en verpakking worden gedurende enkele maanden
als originele designs gepresenteerd.
Digitale inzendingen worden permanent gepresenteerd.
U kunt gratis de 12 meter lange iF Showcase gebruiken voor
een speciale tentoonstelling van vier weken.
U kunt de iF design-tentoonstelling gratis boeken voor uw eigen evenementen.
Inzending voor de iF design-tentoonstelling is gratis.

iF design app
Uw bekroonde inzending wordt
uitgebreid gepresenteerd in de
iF design app, met beschrijving,
foto‘s en video‘s.

n
n

Gratis app voor Android en iOS.
De app is al ongeveer 60.000 keer gedownload.

Presse- und Medienarbeit
Onze uitgebreide internationale
PR-activiteiten zetten u in de
schijnwerpers.

n

U ontvangt handige tekstmodules die u in uw eigen communicatie
kunt gebruiken.

Een volledig overzicht van alle voordelen voor winnaars vindt u hier.
Wilt u deelnemen aan de iF DESIGN AWARD?
Registreer uw inzendingen dan uiterlijk op 20 oktober 2016 online.

Data
Early Bird inschrijving deadline

30 juni 2016

Laatste kans om te registreren

20 oktober 2016

Inzendingen indienen bij de jury

2 december 2016

Digitale media uploaden of inzendingen versturen
naar de jury ter beoordeling

Juryberaad

24 tot en met

De uitslag wordt eind januari bekendgemaakt

26 januari 2017
Prijsuitreiking

10 maart 2017

iF design award night in de BMW Welt in München

Publicatie

10 maart 2017

iF WORLD DESIGN GUIDE, iF design app, persberichten

Tentoonstelling

vanaf 11 maart 2017

Opening van tentoonstelling iF DESIGN AWARD 2017 deel I
vanaf juni 2017: tentoonstelling deel II
vanaf oktober 2017: tentoonstelling deel III

Kosten
Discipline

Registratie uiterlijk op
30 juni 2016

Registratie uiterlijk op
20 oktober 2016

Kosten
voor prijswinnaars

Product

EUR 350 per inzending

EUR 450 per inzending

EUR 2.700 per inzending

Packaging

EUR 275 per inzending

EUR 375 per inzending

EUR 2.700 per inzending

Communication,
Interior Architecture,
Professional Concept,
Service Design,
Architecture

EUR 275 per inzending

EUR 375 per inzending

EUR 1.600 per inzending

Disciplines
U kunt werk insturen voor de iF DESIGN AWARD 2017 in de volgende zeven disciplines:
Product
In deze discipline kunt u alle mogelijke
producten indienen, van USB-sticks
tot dorsmachines. De winnaar in deze
discipline bewijst zich als product van
superieure waarde.
Packaging
De verpakking is het eerste wat de
klant ziet, vooral als de verpakking
een innovatief design heeft. In deze
discipline worden het algehele design,
de materialen en het grafisch ontwerp
beoordeeld.

Interior Architecture
Binnenhuisarchitectuur is essentieel voor
hoe we de sfeer van een ruimte ervaren,
of het nu gaat om de lounge van een
hotel, een tentoonstellingsstand, een
winkel of een woning. De ruimtes zijn
even divers als de discipline zelf.
Professional Concept
Hebt u een innovatief idee of een
geweldig concept ontwikkeld? Houd
het dan niet voor ons verborgen. Deze
discipline is voor baanbrekend werk
en experimentele concepten op alle
gebieden van design.

Service Design
In deze discipline zijn klantgerichtheid
en gebruiksvriendelijkheid geen loze
kreten. Voor het design van servicegerelateerde processen is namelijk
een holistische benadering nodig.
Architecture
Gebouwen, gevels, landschappen en
pleinen: we worden overal, elke dag
omringd door architectuur. Architectuur
genereert identiteit en neemt daarom
een belangrijke plaats in bij de
iF DESIGN AWARD.

Communication
Of het nu gaat om een website, een
jaarverslag of een compleet CI-concept
voor een bedrijf: in deze discipline
zijn we op zoek naar werk van
communicatiedesigners en grafisch
ontwerpers.

Informatie over deelnamevoorwaarden en uw iF-contactpersoon vindt u hier.

