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Overview
para Participantes
O que é o iF DESIGN AWARD?
O iF DESIGN AWARD possui reputação internacional reconhecido com o selo de excelência em design desde a sua
fundação em 1953. Para um designer, ser agraciado com um prêmio iF pode alavancar sua carreira ou levá-la para o
próximo nível. Para uma empresa, pode ser a chave para alcançar um novo mercado - ou obter considerável atenção e
respeito da mídia. Sendo julgado por um grupo de mais de sessenta especialistas renomados em design, indústria e
arquitetura, o iF DESIGN AWARD é um evento, um instrumento único de marketing e muito mais.

Benefícios para premiados
Logo do iF DESIGN AWARD
Você poderá usar o selo de reconhecimento
internacional enquanto o seu projeto premiado
permanecer no mercado.
iF WORLD DESIGN GUIDE
Sendo premiado, a sua empresa e o seu projeto serão
expostos - por um período ilimitado de tempo - na
maior exposição de design na Web: o iF WORLD DESIGN
GUIDE.
Exposição do iF design em Hamburgo
Exibiremos o seu projeto premiado em Hamburg Hafen
City, onde será apresentado a um público
especialmente interessado em design e arquitetura.

iF design award night
Uma cerimônia de premiação glamorosa, um evento
de networking internacional e uma fantástica festa do
design no ambiente arquitetônico impressionante do
BMW Welt, com mais de 2.000 convidados de 40 países.
iF design app
Seu projeto premiado será exibido em uma ampla
apresentação no aplicativo iF design, incluindo uma
descrição, fotos e vídeos.
Imprensa - e Relações Públicas
As nossas extensas atividades de RP irão colocá-lo no
centro das atenções.

Disciplinas e Categorias
Produto
Automóveis / Veículos, Esportes / Outdoor / Bicicletas,
Lazer, Bebês / Crianças, Relógios / Joias, Áudio, TV /
Câmeras, Telecomunicação, Computador, Jogos / VR,
Escritório, Iluminação, Móveis para Casa, Cozinha,
Utensílios / Louças , Banheiro, Jardim, Tecnologia de
Construção, Público / Varejo, Medicina / Saúde, Beleza /
Bem-estar, Indústria / Ferramentas, Têxteis /
Revestimentos
Embalagem
Bebidas, Alimentos, Beleza / Saúde, Medicina /
Farmacêuticos, Utensílios, Produtos para Consumidores,
Indústria / B2B, Embalagens Independentes (sem marca)
Comunicação
Websites, Aplicativos / Software, Filme / Vídeo, Identidade Corporativa / Branding, Revistas / Imprenssos /
Publicações, Publicidade e Propaganda, Relatórios
Anuais, Tipografia / Sinalização, Eventos

Design de Interiores
Exposições / Feiras, Exposições Públicas, Lojas /
Showrooms, Hotéis / Spas / Restaurantes / Bares,
Residencial, Escritórios / Espaços de Trabalho, Espaços
Públicos, Instalações
Conceito Profissional
Mobilidade, Espaços de Convivência, Sustentabilidade,
Saúde, Alimentos / Água, Ferramentas, Educação,
Usabilidade / Interface, Segurança, Lazer
Design de Serviços / UX
Saúde, Transporte / Logística, Banco / Seguro, Varejo,
Turismo, Educação, Governo / Instituições,
Entretenimento
Arquitetura
Público, Residencial, Escritório / Indústria, Varejo /
Hotelaria, Urbano / Paisagem, Uso Misto
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Júri e Critérios de Avaliação
Cerca de sessenta especialistas em design de mais de vinte países em um processo de julgamento justo e de acordo
com critérios estabelecidos escolherão os premiados.
Inovação e Elaboração
n Grau de inovação
n    Grau de elaboração
n    Unicidade
n    Execução / Habilidade

Responsabilidade
n    Eficiência de produção
n    Consideração de normas
n     Design Universal
Posicionamento
n    Adequação à marca
n    Adequação ao grupo alvo
n    Diferenciação

Funcionalidade
n Valor de uso e Usabilidade
n     Ergonomia
n     Praticabilidade
n     Segurança
Estética
Apelo estético
n     Apelo emocional
n     Conceito espacial
n     Ambientação
n

Datas
29 de junho de 2018

Inscrição com desconto

28 de setembro de 2018

Inscrição regular

19 de outubro de 2018

Último prazo para inscrição

12 de outubro - 23 de novembro
de 2018

Envio dos projetos para o júri

Envio das peças para avaliação do
júri

22-24 de janeiro de 2019

Sessão do Júri

Os resultados serão comunicados no
início de fevereiro

15 de março de 2019

Cerimônia de premiação

iF design award night

15 de março de 2019

Publicação

iF WORLD DESIGN GUIDE,
iF design app, press releases

Começo em 16 de março de 2019

Exposição

Abertura da iF Design Exhibition em
Hamburgo.
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Taxas
Produto

Inscrição até 29 de junho de 2018
Inscrição até 28 de setembro de 2018
Inscrição até 19 de outubro de 2018

EUR 340 por inscrição
EUR 450 por inscrição
EUR 490 por inscrição

Demais disciplinas

Inscrição até 29 de junho de 2018
Inscrição até 28 de setembro de 2018
Inscrição até 19 de outubro de 2018

EUR 250 por inscrição
EUR 375 por inscrição
EUR 425 por inscrição

Produto, Embalagem

		

EUR 2,700 por projeto premiado

Demais disciplinas

		

EUR 1,600 por projeto premiado

Taxa para premiados

Três passos para participar do iF DESIGN AWARD 2019
1

Fazer login no My iF

2 Digite os dados e inscreva seu
projeto

3 Envie seu projeto ou faço o
upload da mídia

Fazer login agora ou Criar uma conta de usuário
Preencha o básico.
n Faça o upload de duas imagens, digite uma descrição curta sobre o projeto
e adicione o cliente/fabricante, assim como o designer.
n Clique em “inscrever agora” para finalizar a participação.
n

Para envio da peça física: enviar o produto até 23 de novembro de 2018.
Para apresentação digital: fazer o upload de arquivos de mídia até 19 de
outubro de 2018.
n
n

Mais informações

Contato

Inscreva-se

Frank Zierenberg
fone +49.511.54224-216 | frank.zierenberg@ifdesign.de
Juliana Buso
fone +55.41.3076-7332 | juliana@cbd.org.br
www.ifworlddesignguide.com

