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Informações e dicas para o envio
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EORI

Como inscrito, solicite o número
EORI antes do envio!

4

Escolha seu remetente e envie a sua
remessa ddp (imposto entregue
pago). Forneça todas as informações
necessárias e documentos como
fatura proforma.

Seguro de transporte e
exposição

Rotule sua embalagem de transporte
e os produtos com as etiquetas
fornecidas na sua conta my iF

5

6

Por favor, preste atenção nos
procedimentos da alfândega e
processos de liberação.

Entrega bem-sucedida no parceiro
de logística do iF, a DHL Trade Fairs &
Events

Fechas
Inscrições

Primeiro prazo: 28 de junho de 2019
Prazo regular: 27 de setembro de 2019
Deadline: 18 de outubro de 2019

Inscrição para o EORI

Até 1 de novembro de 2019

Entrega dos projetos para o júri

1 – 30 de novembro de 2020

Datas de montagem
Datas para entrega de veículos

6 e 7 de janeiro de 2020
20 de janeiro de 2020

Júri

21 – 23 de janeiro de 2020

Data para desmontagem
Data para retirada de veículos

30 e 31 de janeiro de 2020 no júri hall
24 de janeiro de 2020 no júri hall

Resultado do júri

Será anunciado em Fevereiro

Datas para buscar projetos no galpão da DHL

10 de fevereiro a 29 de fevereiro de 2020

Cerimônia em Berlim

4 de maio de 2020

Exposição em Berlim

2 – 10 de maio de 2020
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Todos os projetos devem chegar entre 1 e 30 de novembro no endereço:
DHL Trade Fairs & Events GmbH
iF DESIGN AWARD 2020
Ulmer Strasse 2
30880 Hannover - Laatzen
Germany
Phone: +49.511.47562920
Email: ifdesign@dhl.com
Atenção: não serão aceitos projetos que cheguem antes de 01 de novembro de 2019.

1. Taxas para envio e montagem
Os projetos podem ser enviados por qualquer empresa de courrier ou remetente para o endereço
indicado acima. Todos os custos devem ser pré-pagos pelo remetente e a remessa deve chegar
gratuitamente para a iF.
Será recusado qualquer produto que exija pagamento do iF. Remessas que são livres de custos
para os destinatários são chamados de “imposto de entrega pago” ou “DPP”. Esse deve ser o
método utilizado.
As inscrições devem ser entregues pré-montadas ou registradas para montagem automática. Você
encontrará mais detalhes sobre a montagem automática no ponto n. 8 deste documento. Se
precisarmos montar sua inscrição, podemos cobrar uma taxa adicional de EUR 100 por hora.
Disciplina Comunicação e Embalagem
Nestas disciplinas, as inscrições não serão retornadas, a menos que você solicite especificamente a
devolução no formulário de inscrição. Você deve pagar todas as taxas de remessa relacionadas à
devolução dos projetos. O iF cobrará uma taxa de manuseio e armazenamento de EUR 30 (mais
VAT) por entrada, que deverá ser devolvida.

2. EORI number para envois de for a da Europa
O EORI é um número de identificação para empresas que gostariam de enviar algo para a Europa.
Sem esse número, o desembaraço aduaneiro não é possível e, se você não o tiver, suas entradas
serão interrompidas pela alfândega alemã. Nem o iF nem a DHL Trade Fairs Events GmbH podem
fornecer seu número EORI, porque não somos o importador oficial.
Você deve verificar se sua empresa já possui um número EORI.
Caso contrário, solicite um número EORI 3 semanas antes do envio na alfândega alemã:
Peça um EORI
O número EORI deve ser solicitado apenas uma vez e pode ser utilizado novamente para remessa
de produtos para os países da UE.
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3. Seguro de transporte e exposição
Mesmo que o iF e nossos prestadores de serviços tomem o máximo cuidado ao manusear as entradas, sua entrada pode ser danificada no transporte ou na instalação. Portanto, recomendamos que
você obtenha um seguro de transporte e exibição para cada uma das entradas enviadas. Se você
ainda não possui um seguro de transporte e exposição, pode obter um aqui:
Formulário para seguro

4. Etiqueta para os inscritos e embalagens
Todos os inscritos e suas embalagens de transporte devem estar claramente identificadas com o
número de inscrição (entry-ID) e o número da categoria. Se sua remessa conter mais de uma inscrição, todos os números de inscrição deverão estar listados na parte externa da embalagem. Nós
preparamos etiquetas para facilitar. Você encontrará o link para fazer o download das etiquetas no
„my iF“ > „Visão geral da entrada“ ao lado de suas entradas no lado direito.
Etiqueta Logística

5. Posso escolher qualquer remetente para envio do projeto?
Em geral, você é livre para escolher qualquer empresa de logística que deseja enviar suas entradas.
Certifique-se de que a empresa de logística possa cuidar do desembaraço aduaneiro para você. Não
use o serviço postal normal (no Brasil: Correios) para remessas de países não pertencentes à UE. Por
favor, use um despachante profissional. Observe que a DHL Trade Fair & Events (TFE) é apenas o
proprietário do armazém para o iF. A empresa de logística que você escolher deve fazer todo o serviço de logística para você - também o desembaraço aduaneiro, se necessário (No Brasil tem um
parceiro de logística, basta você entrar em contato com o Centro Brasil Design para mais informações).
Remessa de países não pertencentes à UE
Cada remessa de países não pertencentes à UE deve ter os seguintes documentos:
n 2 cópias do Conhecimento Aéreo / Conhecimento Marítimo
(pergunte à sua empresa de logística para obter detalhes)
n 3 cópias da fatura comercial / pró-forma, contendo:
- Números de inscrição de cada produto declarado
- Descrição das mercadorias („O que é isso?“, Ou seja, TV, forno de microondas)
- Valor de cada projeto inscrito (apenas para fins alfandegários)
- Endereço completo e contato da empresa de transporte
Você pode usar nosso formulário on-line para fazer uma fatura pro forma. Você encontrará este
formulário aqui: Fatura proforma

6. Por que minha remessa pode ser interrompida pela alfândega alemã e o
que fazer neste caso?
Pode haver muitas razões pelas quais uma remessa é interrompida pela alfândega alemã:
por exemplo. inspeção de amostras, valor das mercadorias não declaradas adequadamente,
suspeita de plágio, produtos / materiais que não podem ser importados para a UE. Por favor, não
envie alimentos, líquidos ou baterias.
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Categoria de Embalagem: envie apenas pacotes vazios.
Se suas entradas são interrompidas pela alfândega, é o trabalho da sua empresa de logística que
você pagou para trazer as entradas para a Alemanha, para resolver o problema. Se eles não
conseguirem resolver o problema, o DHL TFE poderá ajudá-lo, mas será cobrado uma taxa extra
para o desembaraço.

7.Como consigo saber se meu produto chegou?
Por favor, pergunte à empresa de logística que você enviou se chegou ao endereço mencionado
acima. Se eles responderem sim, pode ter certeza de que sua remessa chegou ao nosso armazém.

8. Auto-montagem e veículo motor
O iF não realiza nenhum tipo de montagem de produtos. Se um produto precisar ser montado,
você poderá ir diretamente ao júri em Hamburgo, na Alemanha e montá-la. Você também terá
que voltar para desmontar o produto após o júri.
Esse processo é chamado de auto-montagem.
Lembre-se:
Se você escolher a auto-montagem para um produto, não poderá enviá-la ao armazém do DHL
TFE. Você precisará trazê-lo com você quando for ao júri para montá-lo.
Como o espaço do júri é limitado, precisamos verificar se o espaço que você precisa é apropriado.
Portanto, você precisará solicitar a auto-montagem. Para fazer isso, acesse a visão geral do produto no “my iF”, selecione o produto e clique na caixa de auto-montagem na guia “Logística”. O
prazo para solicitar a auto-montagem é 1 de dezembro de 2019.
Depois de se registrar para auto-montagem no “my iF”, envie um desenho com as medidas do
produto, incluindo o espaço e a altura do piso, para service@ifdesign.de. Com base no seu desenho / esboço, o iF decidirá se o seu registro para auto-montagem será aceito e reservará espaço
para você. Produtos / entradas pequenas (apresentação em tabela) não são permitidos para
auto-montagem. Somente se o seu produto for muito sensível ou muito difícil de configurar, você
poderá solicitar a auto-montagem.
Datas para auto-montagem
Entrega e montagem: 6 e 7 de janeiro de 2020, das 9h às 17h
Desmontagem e coleta: 30 e 31 de janeiro de 2020 entre as 9h e as 17h.
Lembre-se de que você terá que usar essas datas, não poderá vir antes ou depois.
Veículos motorizados
Todos os veículos (automóveis, ônibus, motos etc.) devem ser despachados pela alfândega, sem
quaisquer custos para a iF, diretamente para o júri de Hamburgo, Alemanha, nas seguintes datas:
Entrega: 20 de janeiro de 2020, entre 9h e 17h
Serviço de retirada: 24 de janeiro de 2020 entre 9h e 17h
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Endereço de entrega e retirada para veículos automotores e de auto-montagem
Schuppen 52
Australiastraße 52 B
20457 Hamburg
Alemanha
Todas as inscrições que foram auto-montadas devem ser desmontadas e retiradas novamente
após o júri, independentemente da entrada ser premiada ou não. Se uma entrada não for
retirada, ela será descartada e você terá que pagar EUR 100 (mais VAT).

9. Após o júri
Após o júri, você receberá um e-mail com informações detalhadas para devolução.
Retirada dos produtos
Os produtos podem ser retirados no armazém do DHL TFE, para onde foram enviadas
(veja o endereço acima).
Se você não puder retirar sua inscrição ou não puder contratar uma empresa de logística para
fazer isso, também poderá entrar em contato diretamente com a DHL TFE para solicitar uma
cotação para devolução.
Datas para retirada
10 - 29 de fevereiro de 2020
Se você não retirar a sua inscrição e ela precisar ser descartada posteriormente, você terá que
pagar uma taxa de EUR 100 (mais VAT).
Disciplinas Comunicação e Embalagem
Se você deseja recuperar sua inscrição, marque a caixa correspondente no formulário de inscrição
online. Nesse caso, você deverá enviar seu projeto em embalagens reutilizáveis.
Se você tiver quaisquer perguntas ou comentários, não hesite em entrar em contato.
iF Team
Phone: +49 511 54224-224
service@ifdesign.de
iF Representative Office Brazil
Phone: +55 41 3076-7332
juliana@cbd.org.br

