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PENSE ANTES DE IMPRIMIR!

Overview
para Participantes
Sem taxas de participação! Prêmio de EUR 50.000 em dinheiro!
O que é o iF SOCIAL IMPACT PRIZE?
Nossa nova iniciativa - o iF SOCIAL IMPACT PRIZE - visa publicar e apoiar projetos que contribuam para a nossa sociedade. A ideia por trás dele é apoiar a sociedade civil e as suas iniciativas e projetos. Os melhores projetos serão avaliados
e receberão um prêmio em dinheiro de até EUR 50.000.
Você está convidado a inscrever todos os projetos que contribuam para a solução dos desafios mais urgentes do nosso
tempo e ajudem a melhorar as condições - seus projetos de CSR (Responsabilidade Social Corporativa) ou suporte
ativo a um aspecto específico da sociedade. Quando publicado, o projeto já deverá estar implementado.

Se você puder responder uma ou mais perguntas com “Sim”,
você deve inscrever o seu projeto:
n
n
n
n
n

Aborda ou resolve um problema importante?
Representa padrões morais e éticos?
Fortalece relações de grupo?
Cria uma experiência positiva?
Equilibra esforços e valor de uso?

O tamanho do projeto não importa de fato, mas sim a sua ideia, a relevância do problema, os grupos alvo e o impacto
sustentável serão de interesse dos nossos visitantes online. Todos os projetos serão publicados, e você como empresa
ou organização também se beneficiará por serem apresentados a uma comunidade global de design, mídia e público
interessado em design. O seu projeto permanecerá online no iF WORLD DESIGN GUIDE - sem limite de tempo e sem
qualquer custo. Ele será publicado na coleção “Valor Público e Social” do site.
Infelizmente, conceitos de estudantes não serão aceitos.

Quem pode se candidatar?
Empresas, estúdios de design, ONGs, fundações públicas e outras organizações são convidados a se candidatar.

Benefícios: o que você ganha?
Se você se inscrever no iF SOCIAL IMPACT PRIZE você poderá se beneficiar de muitas vantagens que ajudarão a impulsionar o seu projeto:
n Você pode ganhar uma parte do prêmio de EUR 50.000.
n A inscrição é gratuita.
n Seu projeto será publicado no F WORLD DESIGN GUIDE por tempo intederminado.
n Seu projeto será apresentado a uma comunidade global de design, mídia e público interessado em design.
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Tópicos
n
n
n
n

1. Vida e Trabalho
2. Saúde e Mudanças Demográficas
3. Lugares e Cidades
4. Natureza e Planeta

Datas
Todos os projetos publicados até 15 de novembro de 2017 serão considerados para o prêmio em dinheiro.
Você pode editar a sua inscrição a qualquer momento.

Prêmio em dinheiro
O prêmio em dinheiro de EUR 50.000 será doado pelo iF. Ele poderá ser concedido a um projeto ou dividido entre
vários. Em dezembro de 2017, os membros do conselho do iF, com o suporte dos membros anuais da equipe do iF
decidirão os vencedores do iF SOCIAL IMPACT PRIZE 2017 e dividirão o dinheiro do prêmio.

Dois passos para participar do iF SOCIAL IMPACT PRIZE 2017
1

Fazer login no My iF

2 Digite os dados e inscrição de
sua proposta

Fazer Login agora ou Criar conta de usuário
Preencha o básico.
Faça o upload de duas imagens, digite uma descrição curta da proposta, e
adicione um iniciador e também o endereço de um parceiro.
n Clique em “Publicar gratuitamente” para concluir a participação.
n
n

Após uma breve verificação de conteúdo por nós, você receberá uma breve
confirmação. Se tudo estiver em ordem, seu projeto será automaticamente
publicado e concorrerá ao prêmio.

Mais Informações
Inscreva-se

Contato
Gabriele Bertemann
fone +49.511.54224-202 | gabriele.bertemann@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

