Alles over de
iF DESIGN AWARD 2022!

Waarom
meedoen?

De iF DESIGN AWARD is een van ’s werelds werelds meest prestigieuze
designprijzen. Het iF-label, dat sinds 1953 vanuit Duitsland wordt georganiseerd, is een betrouwbaar merk van goed design voor zowel consumenten als de designgemeenschap.
Internationale designdeskundigen komen samen om prijswinnende
ontwerpen te selecteren en hun screeningsevaluatie te baseren op
neutrale en strikte normen voor de jury.

Over ons

Echt onafhankelijk: eigendom van de gecertificeerde non-profit iF
Design Foundation, die design en de maatschappelijke betekenis ervan
promoot.
Hoogste integriteit: gelijke winkansen voor elke deelnemer. Onafhankelijke designdeskundigen garanderen een transparant en eerlijk
juryproces.
Internationaal en divers: wereldwijd netwerk van iF-vertegenwoordigers om u te ondersteunen. 9 disciplines met 81 categorieën bestrijken
alle belangrijke ontwerpgebieden.

Uw
voordelen

Validatie: voor u, uw team en uw project. Een universeel erkend bewijs van
uw uitmuntende werk en goed ontwerp.
Differentiatie: vergelijk uzelf met uw naaste concurrent en krijg feedback
van internationaal gerenommeerde designdeskundigen.
PR-mogelijkheden: krijg publiciteit omdat u excellent bent. Wij van
iF DESIGN verspreiden het woord binnen de designgemeenschap.
Productbescherming: bescherm uw product door de designgemeenschap
te laten weten wie de eerste was.

Gewoon online registreren zo eenvoudig is het!
Registreer binnen 2 min.

Basis

Vul in uw eigen tempo uw gegevens in de gewenste volgorde in.

Afbeeldingen

Beschrijving

Registreer uw
projectinzending voor de
iF DESIGN AWARD 2022
online, snel en eenvoudig.

1.
2.

Zoek hulp in de gedetailleerde handleiding
registratie.

Belangrijk!

Criteria

Adressen

MEDIA

Als u zich nog niet bij ons heeft aangemeld,
maakt u eerst uw my iF-account aan.

Voer de basisinformatie van uw project in
en betaal het inschrijfgeld om uw plek in de
award veilig te stellen.
U kunt de benodigde gegevens in uw eigen tempo
uploaden en het proces tussendoor pauzeren. Zorg ervoor
dat u vóór de deadline van 19 november 2021 op de knop
REGISTER NOW klikt.

Vanwege het internationale karakter van de
wedstrijd, vergeet niet om alle invoervelden in
het Engels in te vullen (geen Chinese tekens!).

Basis

Afbeeldingen

Geef uw inzending een naam,
selecteer discipline & categorie

Upload maximaal 7 afbeeldingen
(minimaal 4 afbeeldingen)
Bestandsformaat: JPG, max. 5 MB
Afbeeldingsformaat:
landschapsformaat

Omschrijving

Criteria

Stijl:
Managementsamenvatting
Maximaal 650 tekens

Idee, vorm, functie,
differentiatie & impact

Adressen

Media

Voer adressen in van de betrokken
designer en fabrikant/klant

Media uploaden
afhankelijk van discipline/categorie

Maximaal 280 tekens per criterium

Gewoon online registreren - zo
eenvoudig is het!
Hoe verloopt het juryproces?

1e stap jury

2e stap jury

iF Online preselection

iF Final Jury
TOP 50% Finalist

Alle inzendingen

Winnaars

Ga verder met het indienen van de inzending

3.

Voor alle deelnemers: u ontvangt per inzending een gedetailleerd overzicht met feedback van de iF Jury. Het bevat een scorecard met punten voor
de individuele criteria. Deze feedback geeft u inzicht in de grondgedachte
achter de beslissing van de juryleden.
Voor iF Finalists: u kunt wat materiaal van de inzending aanpassen na de
eerste iF feedbackronde. Afhankelijk van de discipline kunt u uw inzending
fysiek opsturen voor de iF Final Jury.
Belangrijk: u moet tussen 21 - 31 januari 2022 beslissen of u uw inzending fysiek of
digitaal wilt indienen!

Verzending Info
Als u een
iF Finalist
bent

4.

Voor fysieke inzendingen: we zullen op 20 januari 2022 gedetailleerde
informatie over verzending publiceren met de resultaten van de iF Online
Preselection.
Leveringstermijn

21 januari tot en met 11 maart 2022

Belangrijk: Stuur geen producten in vóór 21 januari 2022.

Voor iF Winners: tenminste 50 designdeskundigen komen samen om de
bekroonde ontwerpen in Berlijn te selecteren: iF Final Jury 29 - 31 maart
2022. We zullen u in april 2022 op de hoogte brengen van de resultaten.
Als iF Winner kunt u dan profiteren van de voordelen en uw succes met ons
vieren tijdens de prijsuitreiking op 16 mei 2022 in Berlijn.

Inschrijfgeld
• Evaluatie van uw deelname aan de iF Online
Preselection
• Gedetailleerd overzicht met feedback van de iF Jury

Datums
Early Bird

250 euro

Regulier

350 euro

Laatste kans

450 euro

Registratie en iF Online Preselection

Early bird registratie
30 juni 2021

iF Online Preselection
10 – 14 januari 2022

Reguliere registratie
15 oktober 2021

Resultaten Preselection
20 januari 2022

Laatste kans registratie
19 november 2021

Als u zich kwalificeert als een iF Finalist

Datums

Jurygeld
• Evaluatie van uw inzending in de iF Final Jury
• Kans om materiaal van de inzending aan te passen
na eerste iF feedbackronde
• Kies tussen fysieke of digitale jurypresentatie
• Bijgewerkt iF juryfeedbackoverzicht na iF Final Jury
• Rangschikkingspunten voor de wereldwijde ranglijst
van iF-toplabels

Jurygeld als u zich kwalificeert als een
iF Finalist

Levering inzendingen, iF Final Jury en
prijsuitreiking

Levering inzendingen aan iF Final Jury
21 januari - 11 maart 2022
iF Final Jury
29 – 31 maart 2022, Berlijn, Duitsland
Publicatie april 2022: eindresulaten per e-mail, iF WORLD
DESIGN GUIDE, persberichten, social media, iF design app
Prijsuitreiking iF design award night
16 mei 2022, Friedrichstadt-Palast Berlin, Duitsland

200 euro

Winners fee
• Onbeperkt gebruik van het iF DESIGN AWARD 2022 logo
• iF Winner‘s certificaten in digitale vorm en geborsteld
aluminium
• Gedetailleerde feedback van de internationale
designjury
• Presentatie in de iF WORLD DESIGN GUIDE en iF
Design App
• Punten voor de wereldwijde iF toplabel ranking.
iF gold award winnaars ontvangen extra punten
• Uitnodiging voor de iF design award night
• Deelname aan beurzen op geselecteerde
internationale locaties
Winners fee
Als u wordt toegekend in de disciplines
Product/Packaging

2.700 euro

Winners fee
Als u wordt toegekend in andere disciplines

1.800 euro

Alle prijzen zijn per inzending.

Contact

Voor vragen kunt u op elk moment contact
met ons opnemen

iF DESIGN AWARD Team
Telefoon +31 6 42 32 40 16
toby.keni@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

