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PENSE ANTES DE IMPRIMIR!

Informações para Participantes
Edição 01
Grandes oportunidades para jovens designers
Junte-se a nossa nova edição do iF DESIGN TALENT AWARD (2018_01). Nós convidamos você para
inscrever suas ideias nos quatro tópicos atuais. A cada seis meses os tópicos mudam, assim você
tem a oportunidade de se concentrar nos temas atuais.
Os jurados escolhem os melhores conceitos e dividem uma premiação em dinheiro no
valor de EUR 5,000 (cinco mil euros) por tópico.

Informações Gerais
Damos as boas-vindas a todos os alunos e recém graduados de todos os cursos e programas
relacionados ao design para inscrever projetos. Podem participar alunos formados em até dois
anos. Os projetos inscritos não devem ter mais de dois anos.

Participação
Você pode inscrever quantos projetos quiser - mas cada um deve ser inscrito em apenas uma
premiação. O mesmo projeto só pode ser inscrito em apenas um dos tópicos da premiação. O
projeto inscrito pode ser um produto, uma aplicação, um projeto, uma idéia de comunicação ou
um conceito de serviço. As inscrições podem ser individuais ou em equipe de até quatro pessoas.
Participação no iF DESIGN TALENT AWARD 2018_01 não tem custo de inscrição.
A inscrição é online. O prazo final de inscrição é dia 5 de fevereiro de 2018.

Benefícios para Premiados
Oferecemos a todos os premiados as seguintes ferramentas:
Etiqueta + Certificado
n
Logo de premiado para download
n
Certificado de premiado em PDF
iF WORLD DESIGN GUIDE
Seu projeto premiado será exposto no iF WORLD DESIGN
GUIDE (Design Excellence) por tempo indeterminado.
iF design app
Todos os projetos vencedores serão publicados no
aplicativo do iF design. Esse aplicativo é free e já foi
baixado 70.000 vezes.

iF ranking university
Somente uma universidade pode ser nomeada por
equipe e inscrição. Se a sua inscrição for premiada, sua
universidade ganhará pontos no ranking de
universidades do iF.
iF design exhibition Hamburg
Sua inscrição será representada em formato digital na
nossa iF design exhibition em Hamburgo durante todo o
ano.
iF Press
Nosso trabalho de imprensa iF Press e RP o ajudará, como
premiado, a ganhar reconhecimento pelo seu sucesso.
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Tópicos
Você é encorajado a enviar seus conceitos para esses quatro tópicos específicos:
1. E se tivesse que criar uma marca relacionada ao tema Panda para dar suporte a uma
grande causa?
Imagine que você criou uma marca com forte apelo visual com o urso Panda que tem o foco
dedicado às causas de caridade. O que você pensaria? Imagine, por exemplo, produtos que
vendem bem e, ao mesmo tempo, ajudam aqueles que estão em necessidade, com uma certa
porcentagem das vendas. Além disso, você é livre para projetar qualquer coisa que faça sentido
como por exemplo os „hotéis Panda“ ou da marca Panda em playgrounds ou ginásios para
crianças ou espaços para idosos. Ou ainda casas ou apartamentos sem barreiras, para todas as
gerações.
Sua tarefa: Crie a marca Panda em favor de uma boa causa e desenvolva produtos,
projetos ou serviços que ajudem a criar receitas para o compromisso social.
2. E se você fosse responsável pelo design do espaço urbano nos Jogos Olímpicos de 2020
em Tóquio?
Durante os Jogos Olímpicos de 2020, Tokyo irá hospedar o mundo. Não resta muito tempo, mas
ainda há muito planejamento e construção a fazer: o que será a vila olímpica e os centros de
visitantes? Qual o uso subseqüente de novas infra-estruturas? Como a orientação aos visitantes
pode ser feita da melhor forma possível?
Sua tarefa: compartilhe suas idéias para as Olimpíadas de 2020 - crie um conceito sustentável para
espaços urbanos e sites de competição que integrem a infra-estrutura existente e descreva o uso futuro
após o evento olímpico.
3. E se você criasse um novo serviço usando drones?
Em apenas alguns anos, os drones autônomos revolucionaram as indústrias ao redor do globo. O
rápido progresso na tecnologia é permitir a inovação em múltiplas áreas de aplicações - da
agricultura à segurança pública, da fotografia à saúde. E a lista de serviços que um drone pode
oferecer está se expandindo rapidamente para vários setores da indústria.
Sua tarefa: descreva ideias para um novo serviço de drone no ar ou, em alternativa, desenvolva um
cenário onde os drones estão sendo implantados para melhorar os serviços existentes.
4. HAIER DESIGN PRIZE 2018 by iF –
Touch Time: E se você criasse um eletrodoméstico atemporal?
O design bem sucedido de eletrodomésticos sempre cria tensão: reconstruindo o tradicional, mas
a partir de uma perspectiva moderna. Desconstruindo o relacionamento entre pessoas, produtos
e espaço, mas colocando de novo em uma forma pura e original.
Sua tarefa: crie eletrodomésticos e produtos relevantes para o lar com uma filosofia de design clara
e uma qualidade atemporal.
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Critérios de Avaliação
Para ganhar o iF DESIGN TALENT AWARD, sua ideia deve obter pontos acima da média em relação a vários
critérios de avaliação e devem destacar-se claramente entre os concorrentes.
Inovação + Elaboração
n
Grau de inovação
n
Grau de elaboração
n
Singularidade
Funcionalidade
n
Valor de uso e usabilidade
n
Ergonomia
n
Praticidade
n
Segurança

Aparência
n
Apelo estético
n
Apelo emocional
n
Conceito espacial
n
Ambiente
Posicionamento
n
Adequação ao público alvo
n
Diferenciação

Responsabilidade
n
Diginidade humana
n
Respeito pelo indivíduo
n
Justiça
n
Consideração pelas bandeiras
ambientais, emissão de carbono
n
Responsabilidade social
n
Valores sociais

Datas
Prazo final para inscrição

5 de fevereiro de 2018

Sessão de júri

27 de fevereiro a 23 de março de 2018

Comunicação aos premiados

Final de março de 2018

Publicação dos resultados

Final de abril de 2018

iF WORLD DESIGN GUIDE
(Design Excellence),
iF design app, press release

Cinco passos para participar do iF DESIGN TALENT AWARD 2018 (Edição 01)
1

Login no my iF

Login now ou Create User Account
Apenas após você ter completado todas as abas o botão “Register now” será
ativado.

2

Aba: Basic Data

n
n
n
n

Name of your entry - nome do projeto
Choose your topic - escolha seu tópico
Type of your entry - o que é o projeto
Save your basic data - salvar informações

3

Aba: Images

Upload de 1 ou 2 imagens por inscrição.

4

Aba: Address Data

Se você estuda em mais de uma universidade, coloque o nome da qual o
projeto foi desenvolvido. Em caso de projetos em equipe, coloque o nome de
todos os envolvidos.

5

Aba: Additional Media

n
n
n
n
n

Entry description - descrição do projeto
Presentation poster - pôster de apresentação
Certification of study - Diploma ou carteirinha
Name of supervisor / professor (optional) - nome do professor (se houver)
Video (optional) - vídeo
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Pôster de Apresentação
DIN A1 paisagem (840 x 594 mm) dividido em áreas:

Detalhes
n
Tamanho e formato: DIN A1,
Paisagem (840 mm length x 594 mm height)
n
tamanho da fonte para texto descritivo: 20 pt
n
Fontes: Frutiger ou outra sans serif fontes assim como
Arial, Franklin Gothic, Futura, Helvetica, Univers
n
Resolução da imagem: 300 dpi at 100% positioning
n
Formato do arquivo: PDF-X3 file
n
Tamanho máximo do arquivo: 5 MB
n
Cores: RGB

Área 1 (840 x 430 mm)
Esta área pode ser usada como você deseja, mas deve
incluir um resumo de seu projeto com textos em
inglês e imagens.
Área 2 (840 x 64 mm)
Use fonte tamanho 20 pt.
n
Your entry: Entry-ID, Topic
n
Concept: Name of entry
n
Student/s: First name / Last name
n
University: Name of university, city / country of
university, department
Área 3 (840 x 50 mm)
Rodapé e cabeçalho: Deixe em branco para impressão e
montagem.

Área 3
840 x 50 mm

MINUS
New scale system

Total Gram

PICK

The - 4’s Gram

The concept of MINUS is literally unraveled with a scale which involves the concept of minus.
"How much gram is this tomato and so how much is it?" Many people have concerned about
purchasing a fixed price of vegetables per gram which is displayed in the Mart. The scale which
is below the box will be subtracted from the total weight as soon as hand-picked vegetables are taken
out from the box. Furthermore, the price after subtraction will show up on the balance. If the price
provided is suitable, the price tag will be attached on a pack for further payment.
This new concept of scale will reduce unnecessary actions to the users.

1Pick up 1 broccoli

TAKE
Out

The price

2 You can Know The Price

Total Gram - 1 broccoli’s Gram

PROBLEM

KNOW

Up

3 Touch The button

The - 1 broccoli’s gram’s Price is displayed.

You can get The price sticker.

Área 1
840 x 430 mm

SOLUTION

I don’t know
How much it is.
!

?

?

In one place & At a time

Most of vegetable in vegetable corner cost
by scale. Customer have no idea how much
is it going to be before customer actually scale
them. So inconvinence situations happen such
as put vegetable more in or take some out.

YourYour
entryentry
301-1-164198
Entry-ID
1.0 product
Topics
1.17 Industry / Skilled Trades

Project
MINUS

MINUS will show you how much weight you picked
out of the box. And the scale will calculate how much
it is going to be.

Concept
Name of entry

Designer
Youngsub/Song
Hyunsub/Shin
JaeHyuk/Lim
Il-Hyun/Kwon

Student/s
First name / Last name

University
Hansung University
Seoul/ South Korea
Product Design

University
Name of university

Emall
sys910420@naver.com

hyunsud@naver.com
City / Country of university
hyuk8915@gmail.com
Department
kih0501@naver.com

Área 2
840 x 64 mm
Área 3
840 x 50 mm

Sponsors 2018

More information
Apply Now

Contact
Andrea van Velzen
phone +49.511.54224-217 | talent@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

