Denk aan het milieu voordat u dit afdrukt!

Hoe meld ik me aan?
De volgende gegevens zijn nodig
voor online registratie

Log in op my iF of maak een gebruikersprofiel aan
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Deadline: 20 oktober 2016

Voer basisgegevens in

NU AANMELDEN!

Naam inschrijving (max. 25 tekens)
Type inschrijving, in het Engels (max. 25 tekens)
Producttype of soort inschrijving, bijv. horloge, fiets,
jaarverslag, beursstand, theeverpakking, website,
woongebouw, etc.
Kies Discipline en Categorie
Wijze indiening: Digitaal - Fysiek

Deadline: 20 oktober 2016

Voltooien van detailgegevens
Afbeeldingen
Uploaden van 2 afbeeldingen
n Beeldformaat: 1536 pixel min. kantlengte
n Max. 15 megapixel
n Beeldverhouding: liggend, 4:3
n Bestandsgrootte: max. 5 MB
n Bestandsformaat: JPG
n Kleurenmodus: RGB

Beschrijving
n Ontwerpverklaring, in het Engels (max. 650 tekens)
Beschrijf uw inschrijving. Bijv. Waar dient het voor?
Wat maakt het award waardig? Hoe onderscheidt
het zich van vergelijkbare inschrijvingen?

Adresgegevens
n Producent / Opdrachtgever (max. 2 adressen)
n Designer (max. 5 adressen)
Logistiek
Aanvullend bij inschrijvingen die fysiek aan
de jury gepresenteerd worden
n Betreft het een productfamilie of serie? Ja - Nee
n Aantal productversies die aan de jury
gepresenteerd worden
n Afmetingen: breedte / diepte / hoogte / gewicht

n

Welke beoordelingscriteria zijn voor uw inschrijving
van bijzonder belang? Geef minstens 1 aan, maar
niet meer dan 3 criteria

n

Welke doelgroepen worden bediend? Consument/
Gebruiker - Handel/Industrie - Publieke sector/Overheid
- Overige doelgroepen - verdere gegevens

n

Welke doelgebieden worden bediend?
Afrika - Azië - Australië/Oceanië - Europa Noord-Amerika - Zuid-Amerika - overige regio‘s

n

Hoe lang was de ontwikkelingstijd van uw inschrijving?
Tot 12 maanden - 13 tot 24 maanden - 25 tot
36 maanden - andere periode

n

Tijdstip marktintroductie/publicatie/operationeel:
2014 -2015 -2016 -2017 -2018 - na 2018

n

3

Verkoopprijs in EUR

Deadline: 2 december 2016

Verzending product (fysieke inzending)
Stuur uw inschrijving naar het volgende
afleveradres of

Upload aanvullende media (digitale inzending)
PDF
Inhoud: toelichting bij afbeeldingen, ontwerptekeningen
en/of beschrijvende teksten; Taal: Engels; Aantal pagina‘s:
max. 8; Afmeting: liggend; Beeldschermresolutie:
2560 x 1440 pixels; Bestandsgrootte: max. 10 MB

Deadline: 2 december 2016

Medialink
Voer een link (URL) in voor uw inschrijving (bijv. website,
YouTube of Vimeo URL - URL desgewenst beveiligd met een
paswoord

