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Katılımcılar için
Genel Bakış
Katılım ücreti yok! 50.000 AVRO para ödülü!
iF SOSYAL ETKİ ÖDÜLÜ nedir?
Yeni girişimimiz - iF SOSYAL ETKİ ÖDÜLÜ - toplumumuza katkıda bulunan projeleri yayınlamayı ve onları desteklemeyi
hedeflemektedir. Bunun arkasında yatan asıl hedef sivil toplumu ve girişimlerini ve projelerini desteklemektir. En iyi
projelere toplamda 50.000 AVRO para ödülü verilecektir.
Günümüzün en acil sorunlarını çözmeye katkısı bulunan tüm projeleri bize gönderebilir ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
projeleriniz ya da toplumun belirli bir kesimine yönelik aktif desteğiniz ile şartları iyileştirmeye yardımcı olabilirsiniz.
Yayınlandığı zaman, proje halihazırda uygulamada olmalıdır.

Aşağıdaki sorulardan en az birine cevabınız „Evet“ ise projenizi bize gönderebilirsiniz:
n
n
n
n
n

İlgili bir probleme değiniyor veya çözüm sunuyor mu?
Ahlaki-etik standartları yansıtıyor mu?
Grup ilişkilerini güçlendiriyor mu?
Olumlu bir deneyim yaratıyor mu?
Çaba ve kullanım değerini dengeliyor mu?

Projenin boyutu gerçekten önemli değil; ancak fikri, sorunun ilgi düzeyi, hedef grupları ve sürdürülebilir etkisi, çevrimiçi ziyaretçilerimizin ilgisini çekecektir. Yayınlanan her proje küresel bir tasarım topluluğuna, medyaya ve tasarımla
ilgilenen halka tanıtılma imkanından yararlanırken aynı şekilde projelerin arkasındaki şirket ya da kuruluş olarak siz
de bu imkana sahip olacaksınız. Projeniz, süre sınırlaması ve herhangi bir ücret talebi olmaksızın iF DÜNYA TASARIM
KILAVUZU’nda yer alacaktır. Ayrıca „Kamusal ve Sosyal Değer“ koleksiyonunda yayınlanacaktır.
Öğrenci konseptlerini maalesef kabul edemiyoruz.

Kimler başvurabilir?
Şirketler, tasarım stüdyoları, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, kamu ve diğer kuruluşlar projelerini sunabilirler.

Faydalar: Size getirisi ne olacak?
iF SOSYAL ETKİ ÖDÜLÜ için başvuruda bulunursanız, projenizi geliştirmeye yardımcı olan birçok avantajdan
yararlanabilirsiniz:
n Ödül olarak 50.000 AVRO kazanabilirsiniz.
n Başvuru ücretsizdir.
n Projeniz, süre sınırlaması olmaksızın iF DÜNYA TASARIM KILAVUZU‘nda yer alacaktır.
n Projeniz küresel bir tasarım topluluğuna, medyaya ve tasarımla ilgili halka tanıtılacaktır.
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Konular
n
n
n
n

1. Yaşam & İş
2. Sağlık & Demografik Değişim
3. Yerler & Şehirler
4. Doğa & Gezegen

Tarihler
15 Kasım 2017 tarihine kadar gönderilen tüm projeler değerlendirmeye alınacaktır.
Bu tarihten önce bilgilerinizi istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

Ödül parası
50.000 AVRO tutarındaki ödül iF tarafından verilecektir. Bu ödül bir projeye verilebilir veya birkaç proje arasında
bölüştürülebilir. Her yıl değişen iF ekip üyeleri tarafından desteklenen iF yönetim kurulu üyeleri Aralık 2017‘de iF
SOSYAL ETKİ ÖDÜLÜ 2017 kazananlarını belirleyecek ve ödül parasını bölüştürecektir.

iF SOSYAL ETKİ ÖDÜLÜ 2017‘ye katılımda izlenecek 2 adım
1

iF hesabınıza giriş yapın

Giriş yapın ya da Kullanıcı Hesabı Oluşturun

2

Bilgilerinizi girin & kayıt olun

n
n

n

Bilgileri doldurun.
2 adet resim yükleyin, kısa bir başvuru açıklaması girin ve hem ortaklık hem
de girişimci adresinizi ekleyin.
Katılımı tamamlamak için „Ücretsiz yayınla“ ya tıklayın.

Kısa bir içerik kontrolü yapıldıktan sonra tarafınıza kısa bir onay mesajı
gönderilecektir. Herhangi bir sorun olmadığı taktirde projeniz otomatik olarak
yayınlanacak ve ödül için yarışacaktır.

Daha fazla bilgi için
Şimdi başvurun
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