iF DESIGN AWARD 2022
Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Neden Başvuru
Yapmalıyım?

„iF DESIGN AWARD dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biridir.
1953‘ten beri Almanya‘da düzenlenen iF kalite mühürü, tasarım
topluluğu kadar tüketiciler için de iyi tasarımın güvenilir bir işaretidir.
Uluslararası tasarım uzmanları, iF Jürisinde ödüllü tasarımları seçmek
için bir araya geliyor ve kararları kesinlikle tarafsız jüri değerlendirme
standartlarına dayandırıyor.“

Hakkımızda

Tam Bağımsızlık: Tasarımı ve tasarımın sosyal önemini destekleyen,
kar amacı gütmeyen vakıf sertifikalı iF Design Foundation kuruluşudur.
Dürüstlük: Her katılımcı için eşit kazanma şansı sunar. Bağımsız
tasarım uzmanlarından oluşan şeffaf ve adil bir jüri sürecini garanti
eder.
Uluslararası ve çeşitlilik: Dünya çapında iF temsilcileri ağı sizi destekler. Ödül başvuruları 81 kategori ve 9 disiplin ile tüm önemli güncel
tasarım alanlarını kapsar.

Avantajlarınız

Doğrulama: Ekibinizin ve projenizin başarılarını görünür kılar. Ödülünüz
mükemmel çalışmanızın ve iyi tasarımınızın dünya çapında bir kanıtı olur.
Farklılaşma: En yakın rakibinizle kıyaslar ve uluslararası üne sahip tasarım
uzmanlarından geri bildirim sağlar.
PR-Fırsatları: Mükemmel olan başarınızı, tasarım toplulukları arasında
paylaşmanıza yardımcı oluyoruz. İçerik uygunluğuna göre duyurularınız
yayınlanır.
Ürün Koruması: Tasarım topluluğuna kimin ilk olduğunu yayınlayarak ürününüzü koruyun.

Tüm Başvurular Çevrimiçi ve Kolay
Kayıt süresi 2dk

TEMEL
BIILGILER

Giriş bilgilerinizi istediğiniz sırayla, kendi hızınızda tamamlayın.

RESIMLER

iF DESIGN AWARD 2022
için proje başvurunuzu
çevrimiçi, hızlı ve kolay
bir şekilde kaydedin.

AÇIKLAMA

1.
2.

Ayrıntılı Başvuru Kılavuzundan yardım
alabilirsiniz.

Dikkat!

KRITERLER

ADRESLER

MEDYA

Henüz bize kayıt
olmadıysanız my iF account.

Projenizin temel bilgilerini girin ve
başvurunuzun değerlendirilmesini için kayıt
ücretini ödeyin.
Gerekli verileri istediğiniz hızda yükleyebilir ve aradaki
işlemi duraklatabilirsiniz. 19 Kasım 2021 son teslim
tarihinden önce ŞİMDİ KAYDOL düğmesini tıkladığınızdan
emin olun.

Yarışmanın uluslararası niteliği nedeniyle,
lütfen tüm giriş alanlarını İngilizce olarak
doldurmayı unutmayın (Çince karakter yok!).

Temel

Görüntüler

Başvurunuza bir ad verin,
disiplini ve kategoriyi seçin

7 adet resim yükleme hakkı
(en az 4 resim)
Dosya formatı: JPG, maks. 5 MB
Görüntü formatı: Landscape

Açıklama

Kriterler

Stil:
Yönetim özeti
Maks. 650 karakter

Fikir, Form, İşlev, Farklılaşma ve
Etki

Adresler

Medya

Tasarımcı ve Üretici/Müşteri
bilgilerini girin

Medya yükle
disipline/kategoriye bağlı olarak

Maks. kriter başına 280 karakter

Tüm Başvurular Çevrimiçi ve Kolay

Jüri süreci nasıl?

1. Jüri Adımı

2. Jüri Adımı

iF Çevrimiçi ön seçim

iF Final Jüri
En iyi %50 Finalist

Tüm Başvurular

Kazananlar

Başvuru işleminize devam edin

3.

Tüm katılımcılar için: Her başvuru için ayrıntılı bir iF jüri geri bildirim
çizelgesi alacaksınız. Her kriter için ayrı olarak puanlar içeren bir belgedir.
Bu geri bildirim, jüri üyelerinin kararının nedeni hakkında size fikir verir.
iF Finalistleri için: İlk girişten sonra girişin bazı materyallerini güncelleyebilirsiniz. iF geri bildirim turu. Disipline bağlı olarak, başvurunuzu fiziksel
olarak iF Final Jürisi için gönderebilirsiniz.
Önemli not: Başvurunuzu fiziksel mi yoksa dijital olarak mı göndermek istediğinize 21
- 31 Ocak 2022 tarihleri arasında karar vermelisiniz!

Finalistler için
gönderi nakliye bilgisi

Fiziksel gönderimler için: 20 Ocak 2022‘de - iF Çevrimiçi Ön Seçim sonuçlarıyla
birlikte - gönderim hakkında ayrıntılı bilgileri yayınlayacağız.
Gönderim dönemi

21 Ocak - 11 Mart 2022

Önemli not: 21 Ocak 2022‘den önce ürün göndermeyin.

4.

iF Kazananlar için: En az 50 tasarım uzmanı ödüllü tasarımları seçmek için
Berlin‘de bir araya gelecek: iF Final Jürisi 29 - 31 Mart 2022. Sonuçları Nisan
2022‘de size bildireceğiz.
Bir iF Kazananı olarak, 16 Mayıs 2022‘de Berlin‘de düzenlenecek ödül töreninde kazanmış olduğunuz avantajlara erişebilir ve başarınızı bizimle kutlayabilirsiniz.

Kayıt ücreti
• iF Çevrimiçi ön seçim için başvurunuzun
değerlendirilmesi
• Ayrıntılı iF jüri geri bildirim tablosu

Tarih
Erken Başvuru Dönemi

250 Euro

Başvuru Dönemi

350 Euro

Son şans

450 Euro

Kayıt ve iF Çevrimiçi Ön Seçim

Erken Başvuru Kaydı
30 Haziran 2021

iF Çevrimiçi Ön Seçim
10 – 14 Ocak 2022

Başvuru Dönemi Kayıt
15 Ekim 2021

Ön seçim sonuçları
20 Ocak 2022

Son Şans Kaydı
19 Kasım 2021

Ön Seçimi Geçip Finalist Olursanız

Tarih

Jüri Ücreti
• iF Final Jürisine katılımınızın değerlendirilmesi
• İlk iF geri bildirim turundan sonra başvuruya ait
dosyanızdaki bilgilerin düzenlenme şansı
• Fiziksel veya dijital jüri sunumu arasında seçim yapın
• iF Final Jürisinden sonra güncellenmiş iF jürisi geri
bildirim tablosu
• iF WORLD DESIGN GUIDE‘da finale kalanların
yayınlanması
• Uluslararası sıralama için iF ödül puanları kazanımı
Finalist olmaya hak kazanırsanız jüri ücreti

Nakliye, iF Final Jürisi ve Töreni

iF Final Jürisine başvuruların gönderilmesi
21 Ocak - 11 Mart 2022
iF Final Jürisi
29 – 31 Mart 2022, Berlin, Almanya
Yayın Nisan 2022: Nihai sonuçların bildirilmesi, iF WORLD
DESIGN GUIDE, basın bültenleri, sosyal medya, iF design
uygulaması (app)
Ödül töreni iF design ödül gecesi 16 Mayıs 2022, Friedrichstadt-Palast Berlin, Almanya

200 Euro

Kazanan Ücreti
• iF DESIGN AWARD 2022 logosunun sınırsız kullanımı
• iF kazanan dijital sertifikası ve özel plaketi
• Uluslararası tasarım jürisinden ayrıntılı geri bildirim
• iF DÜNYA TASARIM KILAVUZU ve iF Design
Uygulaması hakkında sunum
• Uluslararası sıralama için iF ödül puanları. iF gold
(altın) ödül kazananlar ek puan alır
• iF design ödül gecesine davetiye
• Seçilmiş uluslararası lokasyonlarda sergilere katılım

İletişim
Kazananların Ödeyeceği Ücret
Eğer ürün veya ambalaj tasarımı disiplinlerde ödüllendirilirseniz

2.700 Euro

Kazananların Ödeyeceği Ücret
Diğer disiplinlerde ödül aldıysanız

1.800 Euro

Lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime
geçmekten çekinmeyin

iF DESIGN AWARD Ekibi
Phone +49.511.54224-224
award@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

