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Genç Tasarımcılar için Büyük Fırsatlar

Şimdi iF DESIGN TALENT AWARD 2019_01’in yepyeni versiyonuna katılın. Fikirlerinizi dört güncel 
konuda başvuru yapmaya davet ediyoruz. Belirlenen konular ve temaları her altı ayda bir,  
değiştirerek, size daha fazla etkinliklere odaklanma fırsatı yaratıyoruz.

Bağımsız ve uluslararası uzman jürimiz, en iyi tasarımları seçiyor ve ödül başına 5.000 
Avro para ödülü veriyoruz.

Genel bilgi                                                                                                       

Tasarım ile ilgili eğitim alan kurs ve süreli programlara dahil tüm öğrenciler katılabilir.  Tasarım ile 
ilgili yeni mezunlar, iki yılı aşmama şartı ile yarışmaya katılmaya hak kazanırlar. Başvuru yapılacak 
tasarım kavramlar iki yıldan eski olmamalıdır.

Katılım

İstediğiniz kadar tasarımkonsept sunabilirsiniz. Her yarışmaya sadece bir kez kayıt yaptırılabilirsiniz. 
Aynı kayıt girişi ile birkaç konu gönderme izniniz yoktur. Tasarım kavramınız bir ürün, uygulama, 
proje, iletişim fikri veya hizmet anlayışı olabilir. Kayıt girişleri bireyler tarafından ve ayrıca en fazla 
dört kişilik ekipler tarafından sunulabilir.

Kayıt giriş bilgileriniz ve proje açıklamalarınız, uluslararası jürinin erişim, inceleme ve puanlamaları 
için İNGİLİZCE olmalıdır.

iF DESIGN TALENT AWARD 2019_01 başvuru katılımı ücretsizdir.
Sadece online kayıt olabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Son başvuru tarihi 31 
Ocak 2019‘dur.

Katılımcılar için Genel Bakış Bölüm 01

Kazananlar için Faydalar

Tüm ödül kazananlara aşağıdaki  tanıtım ve reklam araçlarını sunuyoruz:

Logo Kullanım hakkı + Sertifika
■ İndirmek için kazanan logo
■ PDF dosyası olarak kazanan sertifikası

iF DÜNYA TASARIM REHBERİ
Ödüllü girişiniz iF WORLD DESIGN GUIDE (Design Excel-
lence) web sitesinin içerisinde sınırsız süre ile gösterile-
cektir.

iF tasarım uygulaması
Tüm kazanan girişler iF design app. uygulamasında 
yayınlanacak. Bu uygulama ücretsizdir ve 108,500 kez 
indirilmiştir.

iF tasarım sergisi Hamburg
Başvurunuz iF tasarım sergisi Hamburg‘da posterlerle ve 
dijital olarak sergilenecektir.

iF Basın
Kazanan başvurular için iF Basın ve PR çalışmalarımız, 
başarılarınızın bilinirliğini sağlayarak size yardımcı 
olacaktır.
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Konular

Tasarım kavramlarınızı aşağıda belirlenen dört konuda göndermelisiniz

1. WONDERLAND TASARIM ÖDÜLÜ 2019 iF tarafından -
Dünün bebek ürünleri, yarının ebeveynlerinin hayatlarına uyacak şekilde uyarlandı mı?

Çocuk bakımı söz konusu olduğunda, 21. yüzyıldaki ebeveynler, önceki nesillere göre farklı rutinler 
ve değerler peşindedir. Bu yüzden yeni ve farklı çocuk bakım çözümlerine ihtiyaç duyuyorlar: Daha 
sürdürülebilir, daha esnek ve - geçmişin birçok ürününden farklı olarak - günümüzün ebeveynlik 
yöntemleriyle tamamen uyumlu.

Göreviniz: Yeni denenmiş ve test edilmişlerle bütünleşen yenilikçi çocuk bakımı ürün tasarımları 
geliştirmek.

2. HAIER TASARIM ÖDÜLLERİ 2019 iF tarafından - Yeni Dünyada Temizlik: yardımcı ev 
aletleri için yeni tasarımlar.

Bugünün dünyasında, toplum kendini rahatlatmak için daha az zamanda daha çok iş bitirme 
güdüsü ile hızlı bir hale geldi. Ve yaşamın koşuşturmacası içinde, insanlar ev işleriyle uğraşmak için 
ruhsal olarak tükenmiş ve daha az motive oldular. Böylece, ev işleri için harcanan süreyi azaltmak 
ve aile, hobiler ve diğer ilgi alanları için zamanı artırmak için uygun ev aletleri bulma konusunda 
daha fazla ihtiyaç doğdu.

Göreviniz: Evde hayatı daha kullanışlı hale getiren yardımcı bir ev aleti tasarlamak. Geleneksel bir 
yaklaşımda optimuma veya yeniliğe katılın. Kullanıcıya tamamen yeni bir yaşam deneyimi yaşatın.

3. Paylaşmak yeni satın alma olsaydı  ne oldu?

Nadiren kullanılan şeyleri paylaşmak ve değiştirmek, giderek daha popüler bir trend haline geldi. 
Paylaşım ekonomisi genç bir trend olabilir, bir şeyler ödünç vermek, kiralamak ve paylaşmak yeni iş 
modelleri için bir çok fırsat sunuyor. Bir paylaşım fikrinin iş modeli haline dönüştüren geleceğin 
yeni iş fikrini (veya şubesini) biliyor musunuz? Tasarım odaklı fikirlerinizin paylaşım ekonomisindeki 
mevcut iş modellerine daha fazla insanı çekeceğine ve faydalanabileceğine ikna oldunuz mu?
 
Göreviniz: Girişimci yeni fikriniz veya pazarda mevcut işliyor olup olmadığına bakılmaksızın, yeni bir 
paylaşım servisi tasarlamak. Ve projeninizin iş modelini, tasarım çözümünü veya iletişim stratejisini 
özetlemek.

4. Sanal Gerçeklik tehlikeli durumlara hazırlanmanıza yardımcı olabilirse ne olur?

Şaşırtıcı değil: Belirli bir konuda deneyim yaşayan kişi daha bilinçli ve rasyonel tepkileri olur. İşte bu 
yüzden örn. Pilotlar bir uçuş simülatöründe uçmaya başlamadan önce egzersiz yaparlar - acil 
durumlara rutin reaksiyonlar en iyi şekilde tehlikesiz bir ortamda edinirler. Farklı öğrenme 
senaryoları için VR uygulamaları yaratabilir misiniz?
 
Göreviniz: İnsanların sanal gerçeklikteki acil durum tepkilerini eğitmelerine olanak veren potansiyel 
olarak tehlikeli veya stresli bir durum için bir VR simülasyonu tasarlamak.
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Tarihler

Son Başvuru Tarihi

Jüri Değerlendirmesi

Ödül kazananların bilgilendirilmesi

Ödül kazananların duyurulması

31 Ocak 2019

20 Şubat – 15 Mart 2019

Mart 2019 sonu

Nisan 2019 sonu F WORLD DESIGN GUIDE (Design 
Excellence), iF design uygulaması 
(app), basın bültenleri

1-My iF Hesabınıza Giriş Sağlayın

2- Temel Bilgiler

3- Görseller

4- Adres Bilgisi

5- Ek Veriler 

iF DESIGN TALENT AWARD 2019‘a katılmak için beş adım (Bölüm 01)

Şimdi kayıt ile giriş yapın veya Kullanıcı  
Sadece gerekli tüm sekmeleri tamamladıktan sonra, „Şimdi kaydet“ tuşu aktif 
hale gelecektir.

■ Başvurunuzun adı
■ Konunuzu seçin
■ Başvurunuzun yazın 
■ Temel verilerinizi kaydedin

Açıklandığı şekilde başvuru başına 1 ila 2 fotoğraf yükleyin.

Birden fazla üniversitede eğitim aldıysanız, lütfen gönderdiğiniz projenin 
tasarlandığını okulu girin. Bir takımsanız üyelerinizin bilgilerini ekleyin.

■ Başvuru açıklaması
■ Tanıtım posteri
■ Çalışmanın Sertifikasyonu (Her ekip üyesi, üniversitenin açık bir göstergesi 
ve çalışmanın yılı ile birlikte çalışmanın uygun bir sertifikasını sağlamalıdır.Tüm 
sertifikalar bir PDF‘ye dahil edilmelidir.)
■ Danışman / profesörün adı (isteğe bağlı)
■ Video (isteğe bağlı)

Değerlendirme Kriterleri

iF DESIGN TALENT AWARD kazanmak için, fikriniz birden çok değerlendirme kriterine göre ortalamanın üzerinde 
not almak zorundadır ve diğer gönderilmiş başvurular arasında açıkça göze çarpmalıdır.

İnovasyon + Detaylandırma
■ Yenilik derecesi
■ Detaylandırma derecesi
■ Özgünlük

İşlevsellik
■ Kullanım değeri ve kullanılabilirlik
■ Ergonomi
■ Uygulanabilirlik
■ Emniyet

Sorumluluk
■ İnsan onuru
■ Bireye saygı
■ Adil
■ Çevre standartlarının göz önünde     
    bulundurulması, karbon ayak izi
■ Sosyal sorumluluk
■ Toplumsal değer

Estetik
■ Estetik algısı
■ Duygusal algısı
■ Mekansal konsept
■ Ambiyans

Konumlandırma
■ Hedef kitleye uygunluğu
■ Farklılaşma

https://my.ifdesign.de/auth/login?redirect=L3d3dy9teV9pZi9hbm1lbG R1bmdfaWZfZGVzaWduX3RhbGVudF9hd2FyZF8wMi5waHA=
https://my.ifdesign.de/auth/login?redirect=aHR0cHM6Ly9teS5pZmRlc2lnbi5kZS9hd2FyZF9vdmVydmlldw%3D%3D
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Sunum Posteri için Gereksinimler

DIN A1 pafta (840 x 594 mm) aşağıdaki gibi 
bölünmüştür:

Alan 1 (840 x 430 mm)
Bu alan istediğiniz şekilde tasarlanabilir, ancak 
tasarımınızın ingilizce kelimelerle ve resimlerle kısa, akılda 
kalıcı bir sunumunu içermelidir.

Alan 2 (840 x 64 mm)
■ Yazı boyutunu 20 pt. kullanın.
■  Başvurunuz: Başvuru Kimliği (Entry-ID), Konu
■ Konsept: Başvurunun adı
■  Öğrenci/ler: İsim / Soyadı
■ Üniversite: Üniversitenin adı /  bağlı bulunduğu ülke /   
    bölüm

Alan 3 (840 x 50 mm)
Üst ve alt: Baskı ve montaj için lütfen boş bırakın.

Poster Detayları

■ Boyut ve Biçim: DIN A1,
    Pafta (840 mm uzunluk x 594 mm yükseklik)
■ Açıklayıcı metin ve dizin verileri için yazı boyutu: 20 pt
■ Yazı tipi: Arial, Franklin Gotik, Futura, Helvetica, Univers  
    gibi Frutiger veya diğer sans serif fontları
■ Görüntü Çözünürlüğü: %100 ölçeklendirme 300 dpi
■ Platform bağımsız PDF-X3 dosyası olarak veri teslimi
■ Maksimum dosya boyutu: 5 MB
■ Renk alanı: RGB

Alan 3
840 x 50 mm

Alan 3 
840 x 50 mm

Alan 1
840 x 430 mm

Alan 2
840 x 64 mm

2

Your entry Project Designer
MINUS Youngsub/Song

Hyunsub/Shin
JaeHyuk/Lim
Il-Hyun/Kwon

301-1-164198
1.0 product
1.17 Industry / Skilled Trades

Hansung University
Seoul/ South Korea
Product Design

sys910420@naver.com
hyunsud@naver.com
hyuk8915@gmail.com
kih0501@naver.com

University Emall

MINUS
New scale system Total Gram 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.

The - 1 broccoli’s gram’s Price is displayed. 
You can Know The Price

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.

In one place & At a time

I  don’t  know  
How  much it is.

Total Gram   - 1 broccoli’s Gram 
Pick up 1 broccoli

PROBLEM SOLUTION

1

?

? !

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.

Hansung University
Seoul/ South Korea

sys910420@naver.com
hyunsud@naver.com

University Emall

You can get The price sticker.  
Touch The button3

KNOW
The price

PICK
Up Out

TAKE

Your entry

Entry-ID

Topics

 

Concept

Name of entry

Student/s

First name / Last name

University

Name of university

City / Country of university 

Department

Detaylı Bilgi 

Şimdi Başvur
Kimberly Liu
phone +886.2.27667007 
talent@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

Cihan Sirolu
Phone +902128062259
ifturkey@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

İletişim

Sponsorlar 2019

https://ifworlddesignguide.com/if-design-talent-award-2019-01
https://my.ifdesign.de/pages/wcms/if-design-talent-award-2019-01-participation-terms

