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Overview
para Participantes
O que é o IF design Award?
O iF DESIGN AWARD tem a reputação de ser um selo de excelência em design reconhecido internacionalmente
desde a sua fundação em 1953. Para um designer, ganhar um prêmio iF, pode alavancar a carreira e levá-la a um
outro nível. Para uma empresa, pode ser a chave para entrar em um novo mercado - ou obter valiosa atenção e
respeito da mídia. Avaliado por um painel de mais de 70 renomados especialistas em design, indústria e arquitetura,
o iF DESIGN AWARD não é apenas um evento, mas sim uma ferramenta exclusiva de marketing e muito mais.

Benefícios para premiados
iF DESIGN AWARD logo
Você pode usar nosso selo reconhecido internacionalmente todo tempo em que o seu produto premiado
estiver no mercado.
Certificado IF
Você receberá certificados em diferentes materiais
como uma prova de sua excelência em design.
iF WORLD DESIGN GUIDE
Como vencedor do prêmio, sua empresa e seu projeto
serão exibidos - por um período ilimitado de tempo –
na maior exposição de design da web: o iF WORLD
DESIGN GUIDE.

iF design award night
Uma cerimônia de premiação glamurosa, um evento
de networking e uma grande festa do design com
mais de 2.000 convidados vindos de mais de 40
países.
iF design app
Seu projeto premiado será exibido em uma apresentação abrangente no aplicativo de design iF, incluindo descrição, fotos e vídeos.
Imprensa e mídia
Nossas extensas atividades internacionais de relações
públicas irão colocá-lo nos holofotes.

Disciplinas e Categorias
Produto
Automóveis / Veículos, Esportes / Outdoor / Bicicletas,
Lazer, Bebês / Crianças, Relógios / Jóias, Áudio, TV /
Câmeras, Telecomunicação, Computadores, Game
Hardware / VR, Escritório, Iluminação, Mobiliário,
Cozinha, Household / Tableware, Banheiro, Jardim,
Tecnologia de Construção, Public / Retail, Medicina /
Saúde, Beleza / Cuidados, Indústria / Ferramentas,
Têxtil / Parede / Piso
Embalagem
Bebidas, Alimentos, Beleza / Saúde, Medicina /
Farmacêutica, Household, Consumer Products,
Indústria / B2B, Non-branded Packaging
Comunicação
Websites, Apps / Software, Filme / Vídeo, Identidade
Corporativa / Branding, Revistas / Impressos / Publicações, Campanhas / Propaganda, Annual Reports,
Tipografia / Sinalização, Eventos, User Interfaces (UI)

Interior Architecture
Feiras / Exposições, Exibições Públicas, Lojas / Showrooms, Hotéis / Spas / Restaurantes / Bares, Residencial, Escritórios / Workspaces, Instalações Públicas
Conceito Profissional
Mobilidade, Espaços de Convivência, Sustentabilidade, Saúde, Alimentação / Água, Ferramentas,
Educação, Usabilidade / Interface, Segurança, Lazer
Service Design
Saúde, Transporte / Logística, Bancos / Seguros, Retail,
Turismo, Educação, Governo / Instituições, Entretenimento
Architecture
Public, Residencial, Corporativo / Industrial, Retail /
Hospitalidade, Urbano / Paisagem, Uso Misto
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Júri e Critérios de Avaliação
Cerca de 60 renomados especialistas em design oriundos de mais de 20 países avaliam os premiados em um justo
processo de aferição e seguindo os critérios estabelecidos.
Inovação e Complexidade

Responsabilidade

•
•
•
•

•
•

Eficiência de produção

•
•

Responsabilidade social

Grau de inovação
Grau de complexidade
Singularidade
Execução / Acabamento

Consideração pelas normas ambientais / Pegada
de carbono
Design universal

Funcionalidade

•
•
•
•

Valor útil e usabilidade

Posicionamento

Ergonomia

•
•
•

Praticidade
Segurança

Adequação a marca
Adequação ao público-alvo
Diferenciação

Estética

•
•
•
•

Apelo estético
Apelo emocional
Conceitualidade espacial
Ambientação

Datas
Até 28 de Junho de 2019

Early-bird

Até 27 de Setembro de 2019

Inscrição regular

18 de Outubro de 2019

Deadline final

Outubro até o final de
Novembro de 2019

Submissão dos projetos ao júri

Envio dos produtos para
avaliação do júri

21 a 23 de Janeiro de 2020

Sessão de avaliação do júri

Resultados em Fevereiro de 2020

Fevereiro de 2020

Publicação

iF WORLD DESIGN GUIDE,
iF design app, press releases

Maio de 2020

Cerimônia de premiação

iF design award night
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Taxas
Produto

Inscrição até 28 de Junho de 2019
Inscrição até 27 de Setembro de 2019
Inscrição até 18 de Outubro de 2019

340 euro por projeto
450 euro por projeto
490 euro por projeto

Demais Disciplinas

Inscrição até 28 de Junho de 2019
Inscrição até 27 de Setembro de 2019
Inscrição até 18 de Outubro de 2019

250 euro por projeto
375 euro por projeto
425 euro por projeto

* A taxa de inscrição inclui organização e processo de avaliação.
* Como participante, você deverá pagar todas as taxas de transporte, alfândega e seguro.

Taxas para premiados
Produto, Embalagem

2700 euro por projeto

Demais disciplinas

1600 euro por projeto

* Esta taxa é uma taxa obrigatória para cada projeto premiado.
As inscrições selecionadas pelo júri receberão o iF DESIGN AWARD. Após a concessão do selo, os premiados são
obrigados a aceitar o pacote 'premiados' e a pagar a taxa devida na lista de preços para cada projeto premiado.
Todas as taxas são listadas como valores líquidos. O IVA pode ter que ser adicionado dependendo do tipo de
serviço e do local de residência do participante. Aos participantes da Alemanha será cobrado um adicional de
19% de IVA.

Três passos para participar do iF DESIGN AWARD 2020
1

Login no MyIF

Login ou Crie uma conta

2

Insira seu projeto e registre

•
•

Preencher o Formulário Básico

•

Clicar em “Register now” para finalizar a inscrição

•

Para entradas físicas: enviar o produto de Outubro até o final de
Novembro de 2019

•

Para entradas digitais: inserir a apresentação até o final de Outubro
de 2019

3

Envie-nos seu produto /
Upload de material

Carregar duas imagens, inserir uma breve discrição e adicionar
cliente/fabricante assim como o designer

Mais informações

Contato

Inscreva agora

Juliana Buso
iF DESIGN AWARD Brasil
Telefone +55 (41) 3018-7332 | juliana@cbd.org.br
www.ifworlddesignguide.com

