Pense antes de imprimir!

Participação no
iF DESIGN AWARD
Benefícios e Informações Gerais
Desde 1953, o iF DESIGN AWARD tem sido visto como um selo de reconhecimento internacional pela excelência
em design. Para os designers, o iF DESIGN AWARD é visto como uma confirmação de suas habilidades
excepcionais e também atua como uma ferramenta de comunicação e referência. Para as empresas, o iF DESIGN
AWARD é uma ferramenta de marketing eficaz que ajuda a acessar novos mercados.
Cerca de 60 experts de renome de mais de 20 países diferentes selecionam os premiados em um processo
claramente estruturado com base em critérios bem definidos. Abaixo, você vai encontrar várias boas razões para
participar do iF DESIGN AWARD, bem como informações sobre como usar o seu prêmio de forma eficaz.

Seus benefícios como Premiado
Como premiado, você receberá um pacote de serviços abrangente para comunicar o seu sucesso de forma eficaz.
Todos os benefícios estão incluídos na taxa para premiados (em caso de premiação o pagamento da taxa é
obrigatório). Não haverá custo adicional ou custo de acompanhamento.

Selo do iF DESIGN AWARD
Você pode usar o selo do iF
internacionalmente reconhecido
durante o tempo que o seu produto
premiado estiver no mercado.

 Exibir o selo de premiado diretamente no ponto de venda, na embalagem do
produto, em todo material gráfico, em feiras e showrooms.
 Use o selo para apresentações e lançamentos de produtos, em seu site, em seus
canais de mídia social e em publicidade e comerciais, etc.

iF WORLD DESIGN GUIDE
Como premiado, sua empresa e seu
projeto serão apresentados - por um
período ilimitado de tempo - na maior
exposição de design na Web:
O iF WORLD DESIGN GUIDE.

 Apresentação de seu projeto premiado na coleção DESIGN EXCELLENCE do iF WORLD
DESIGN GUIDE, que é reservada exclusivamente para premiados.
 Além da apresentação do projeto premiado, é possível incluir: perfil da empresa,
proprietários do projeto e designers.

Cerimônia de premiação do iF DESIGN AWARD
Uma cerimônia de premiação
glamourosa, um evento de networking
internacional e uma grande festa do
design, no ambiente arquitetônico
impressionante do BMW Welt em
Munique na Alemanha, com mais de
2.000 convidados de mais de 20 países
diferentes.

 Como premiado, você e mais três pessoas serão convidados para a cerimônia de
premiação.
 Os premiados com o iF Gold serão homenageados no palco, onde receberão o troféu
iF.
 Todos os premiados receberão um certificado incluindo um serviço de fotografia.

Exposição iF DESIGN AWARD em Hamburgo
Exibiremos o seu projeto premiado no
centro da cidade de Hamburgo, onde
será apresentado a uma plateia com
um interesse especial em design e
arquitetura.

 Os produtos e embalagens serão apresentados com seus designs originais por um
período de vários meses.
 Os projetos digitais serão apresentados de forma permanente.
 Você pode usar o iF Showcase com 12 metros de comprimento gratuitamente por
quatro semanas, com agendamento prévio com a equipe do iF.
 Você pode reservar o espaço do iF Design gratuitamente para os seus próprios
eventos.
 A entrada para a exposição iF Design em Hamburgo é gratuita.

Aplicativo iF Design
Seu design premiado será exibido em
uma apresentação abrangente no
aplicativo iF Design, incluindo
descrição, fotos e vídeos.

 Aplicativo gratuito para Android e iOS
 Até agora, o aplicativo já foi baixado cerca de 60.000 vezes.

Imprensa e RP
Nossas atividades internacionais de RP
irão colocá-lo no centro das atenções.

 Você receberá módulos de texto úteis para uso em suas próprias comunicações.

Uma visão completa de todos os benefícios para os premiados está disponível aqui.
Quer participar do iF DESIGN AWARD?
Registre seus projetos online até 20 de outubro de 2016.

Datas
Primeiro deadline

30 de junho de 2016

Última oportunidade de se inscrever

20 de outubro de 2016

Apresentação dos projetos para o
júri

02 de dezembro de 2016

Upload de mídia digital ou envio do produto para
avaliação do júri

Sessão do Júri

24-26 de janeiro de 2017

Os Resultados serão comunicados no final de janeiro

Cerimônia de premiação

10 de março de 2017

Noite do iF DESIGN AWARD no BMW Welt em Munique

Publicação

10 de março de 2017

iF WORLD DESIGN GUIDE, Aplicativo iF Design, press
releases

Exposição

Início 11 de março de 2017

Abertura da exposição iF DESIGN AWARD 2017 parte I
início junho de 2017: parte II da exposição
início outubro de 2017: parte III da exposição

Taxas
Disciplina

Inscrição
até 30 de junho de 2016

Inscrição
até 20 de outubro de 2016

Taxas
para Premiados

Produto

350 euros por projeto

450 euros por projeto

EUR 2.700 por projeto

Embalagem

275 euros por projeto

375 euros por projeto

EUR 2.700 por projeto

Comunicação,
Arquitetura de Interiores,
Conceito Profissional,
Design de Serviço,
Arquitetura

275 euros por projeto

375 euros por projeto

EUR 1.600 por projeto

Disciplinas
Você pode inscrever o seu projeto para o iF DESIGN AWARD 2017 nessas sete disciplinas:
Produto
De pen drives a colheitadeiras: nesta
disciplina, é possível inscrever produtos
de todos os tipos. Um produto que bate a
concorrência nesta disciplina prova com
sucesso a sua superioridade.
Embalagem
A embalagem é a primeira coisa que os
consumidores vão ver, especialmente
quando se apresenta um design inovador.
Na disciplina de embalagem, o design
geral, materiais e gráficos serão
avaliados.

Design de interiores
O design de interiores é fundamental para
a forma como percebemos o ambiente de
um espaço, seja uma recepção de hotel,
um stand de exposição, um espaço de
varejo ou uma casa. Os espaços são tão
diversos quanto à própria disciplina.
Conceito Profissional
Você desenvolveu uma ideia inovadora ou
um grande conceito? Então não esconda
de nós. A disciplina de conceito
profissional é para o trabalho inovador e
os conceitos experimentais de todos os
campos de design.

Comunicação
Seja em um site, um relatório anual ou
um conceito CI completo para uma
empresa: aqui, estamos à procura de um
grande trabalho de comunicação e
designers gráficos.

Você pode encontrar as condições de participação e
sua respectiva pessoa de contato iF aqui.

Design de serviço
Nesta disciplina, o foco no cliente e a
usabilidade são mais do que apenas
palavras de ordem. Porque os processos
relacionados ao serviço exigem conceitos
de design holístico.
Arquitetura
Edifícios, fachadas, paisagens e praças
públicas: em nossa vida diária estamos
cercados de arquitetura. A arquitetura
gera identidade, é por isso que ela é uma
parte importante do iF DESIGN AWARD.

