Tudo sobre o
iF DESIGN AWARD 2022

Por que
participar?

O iF DESIGN AWARD é um dos prêmios de design de maior prestígio no
mundo. Organizado na Alemanha desde 1953, o selo iF é um aval de
confiança do bom design para consumidores, para a comunidade do
design e pela sociedade em geral.
Jurados internacionais se reúnem para selecionar os projetos premiados com base em padrões de avaliação estritamente neutros e claros.

Sobre o iF

Uma premiação totalmente independente de propriedade da iF
Design Foundation, que tem por objetivo promover o design e seu
significado social.
Da mais alta integridade e seriedade: chances iguais de vitória para
todos os participantes. Especialistas independentes em design garantem o processo de avaliação sempre transparente e justo.
Internacional e abrangente: tem uma rede mundial de representantes do iF para apoiá-lo. 9 disciplinas com 81 categorias cobrem todas
as áreas importantes do design.

Vantagens

Certificação: Para você, sua equipe e seu projeto. Uma chancela internacional
que comprova a excelência e o bom design do seu projeto.
Diferenciação: Benchmark em relação aos concorrentes e feedback dos
especialistas internacionais.
Visibilidade: Ganhe publicidade pela excelência do seu projeto. Nossa equipe
no iF divulga e compartilha o resultado com a comunidade do design.
Proteção do seu projeto: Proteja seu projeto e deixe a comunidade saber
quem fez primeiro.

Inscrição toda online – é simples e fácil!
Inscreva-se em 2 minutos Complete os detalhes da sua inscrição no seu tempo.

BÁSICO

IMAGENS

DESCRIÇÃO

Inscreva seu projeto no
iF DESIGN AWARD 2022
de forma online, rápido
e fácil.

1.
2.

Encontre mais informações no Detailed
Registration Guide.

Importante!

CRITÉRIOS

CONTATOS

MÍDIA

Se é a sua primeira vez, crie
uma conta no my iF.

Coloque as informações básicas e pague a
taxa de inscrição para assegurar que seu
projeto será avaliado.
Você pode fazer o upload das informações necessárias no
seu tempo, pausar o processo e logar para continuar
preenchendo. Só tenha certeza de apertar o botão
REGISTER NOW antes do deadline, que é dia 19 de
novembro de 2021.

Lembre-se que o prêmio é internacional, então
certifique-se de fazer o preenchimento de
todos os campos em inglês.

Básico

Imagens

Nome do projeto, selecione a
disciplina e depois a categoria

Upload de até 7 imagens
(mínimo 4 imagens)
Formato do arquivo: JPG, máx. 5
MB
Formato da imagem: Paisagem

Descrição

Critérios

Estilo:
Informações principais
Máx. 650 caracteres (com
espaços)

Ideia, Forma, Função,
Diferenciação e Impacto

Contatos

Mídia

Adicione endereços dos
designers envolvidos e da
empresa/cliente

Upload mídia
depende da disciplina/ categoria

Máx. 280 caracteres por critério
(com espaços)

Inscrição toda online – é simples e fácil!

Como funciona o processo do júri?

1. Etapa 1 do júri

Pré-seleção online
Todos os projetos

2. Etapa 2 do júri

50% dos inscritos
serão finalistas

Júri final

Premiados

Continue o processo de inscrição

3.

Para todos os inscritos: Você irá receber do júri do iF um feedback detalhado por projeto inscrito. Isso inclui uma tabela de pontos por critério de
avaliação. Esse feedback dará a você insights que levam em consideração a
decisão dos jurados.
Para os finalistas: Você terá a chance de fazer ajustes no seu material
após a primeira etapa do júri. Dependendo da disciplina, você terá a
chance, se assim desejar, de enviar o projeto inscrito, em meio físico, para
o júri final.
Informação importante: Você deve decidir entre os dias 21 e 31 de janeiro de 2022 se
você irá apresentar o seu projeto para o júri final de forma física ou digital!

Informações
de envio
Se, o seu
projeto for
finalista

4.

Para projetos apresentados de forma física: Nós publicaremos informações
detalhadas sobre o processo de envio no dia 20 de janeiro de 2022 - após o
resultado da pré-seleção.
Período de envio

21 de janeiro a 11 de março de 2022

Informação importante: Não envie nenhuma peça antes de 21 de janeiro de 2022

Para premiados: Teremos no mínimo 50 jurados internacionais juntos rem
Berlim: Júri final 29 - 31 de março de 2022. O resultado será enviado em
Abril de 2022.
Como um premiado no iF, você terá acesso aos benefícios e poderá celebrar
conosco em Berlim na cerimônia de premiação dia 16 de maio de 2022.

Taxas de participação
• Avaliação do seu projeto na etapa de pré-seleção
• Feedback detalhado dos jurados

Datas
Early Bird

250 Euros

Regular

350 Euros

Last Chance

450 Euros

Inscrição e Pré-seleção online

Inscrição Early Bird
30 de junho de 2021

Pré-seleção online
10 – 14 de janeiro de 2022

Inscrição Regular
15 de outubro de 2021

Resultado da pré-seleção
20 de janeiro de 2022

Inscrição Last Chance
19 de novembro de 2021

Se você for um finalista

Datas

Taxa do júri
• Avaliação do seu projeto na etapa de júri final
• Chance de ajustar o material referente ao projeto
inscrito antes da primeira etapa
• Escolha entre apresentação física ou digital
• Update do iF jury feedback chart depois do júri final
• Apresentação no iF WORLD DESIGN GUIDE
• Pontuação no ranking global do iF

Taxa do júri em caso de qualificação como
finalista

Envio, Júri final e Cerimônia de premiação

Envio dos projetos para o júri final
21 de janeiro - 11 de março de 2022
Júri final
29 – 31 de março de 2022, Berlim, Alemanha
Publicação em april de 2022: Resultado final será enviado por
email, iF WORLD DESIGN GUIDE, press releases, mídias sociais,
iF design app
Cerimônia de premiação iF design award night 16 de maio de
2022, Friedrichstadt-Palast Berlim, Alemanha

200 Euros

Taxa para premiados
• Uso do selo iF DESIGN AWARD 2022 por tempo
indeterminado
• Certificado para premiados no iF em formato digital
e placa de alumínio
• Feedback detalhado em formato digital dos jurados
internacionais
• Página no iF WORLD DESIGN GUIDE e no iF Design
App
• Pontuação no ranking global do iF. Premiados com o
troféu iF Gold Award recebem pontos adicionais.
Convites para a cerimônia de premiação iF design
award night
• Participação em exposições selecionadas em
diferentes locais

Taxa para premiados
Se premiado nas disciplinas de produto e
embalagem Produto/Embalagem

2.700 Euros

Taxa para premiados
Se premiado nas demais disciplinas

1,800 Euro.

Contato

Fique à vontade para entrar em contato
conosco

iF Representative Office Brazil
Phone +55.41.996026230
juliana@cbd.org.br
www.ifworlddesignguide.com

