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DENK NA VOORDAT U DIT AFDRUKT!

Overzicht
voor deelnemers
Geen deelnamekosten - 50.000 euro prijzengeld
De iF SOCIAL IMPACT PRIZE
Ons nieuwe initiatief, de iF SOCIAL IMPACT PRIZE, heeft tot doel projecten en activiteiten te steunen die een bijdrage
aan onze samenleving leveren en deze positief beïnvloeden. De beste projecten maken kans op een totaal prijzengeld
van 50.000 euro.
Alle bestaande projecten die bijdragen aan het oplossen van de sociale uitdagingen van deze tijd, hetzij een MVOprogramma, individueel initiatief of een specifiek aspect van de samenleving, kunnen aangemeld worden voor de iF
SOCIAL IMPACT PRIZE. Bij de publicatie moet het project reeds uitgevoerd zijn.

Als u een of meerdere vragen met ‚ja‘ kunt beantwoorden,
kunt u uw project indienen:
n
n
n
n
n

Benadert het of lost het een relevant probleem op?
Reflecteert het hoge moreel-ethische standaarden?
Versterkt het groepsrelaties?
Creëert het een positieve ervaring?
Hoe is de balans tussen inspanning en gebruikswaarde?

De omvang van het project doet er niet aan toe, maar eerder het idee, de relevantie van het probleem, de doelgroepen en duurzame oplossingen met impact die onze online bezoekers interesseren. Elk gepubliceerd project met u
als bedrijf of organisatie erachter, profiteert van het feit dat u bij de globale designgemeenschap, media en in design
geïnteresseerd publiek geïntroduceerd wordt. Uw project wordt online in de collectie „iF SOCIAL IMPACT PRIZE“ van
de iF WORLD DESIGN GUIDE voor onbeperkte tijd en zonder kosten gepubliceerd.
Helaas worden studentenconcepten niet geaccepteerd.

Wie kunnen zich aanmelden?
Bedrijven, ontwerpstudio‘s, NGO‘s, stichtingen, het publiek en andere organisaties zijn welkom om zich aan te melden.

Wat zijn uw voordelen?
Wanneer u deelneemt aan de iF SOCIAL IMPACT PRIZE, profiteert u van vele voordelen:
n Deelname is gratis.
n Uw project wordt voor onbepaalde tijd in de iF WORLD DESIGN GUIDE gepubliceerd.
n Uw project wordt aan de globale designgemeenschap, media en in design geïnteresseerd publiek gepresenteerd.
n De beste projecten worden ondersteund met in totaal 50.000 euro aan prijzengeld.
n Uw project kan op elk moment met video’s, foto’s of nieuws geactualiseerd worden.
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Data
De iF SOCIAL IMPACT PRIZE wordt twee keer per jaar vastgesteld.
Deadline voor de eerste selectie: 5 juni 2019
Deadline voor de tweede selectie: 21 november 2019

Prijzengeld
Het prijzengeld van 50.000 euro wordt beschikbaar gesteld door iF. Het kan aan één project toegewezen of over
meerdere projecten verdeeld worden. In juni en december 2019 selecteert een jaarlijks wisselende groep
iF-medewerkers de winnaars van de iF SOCIAL IMPACT PRIZE.

In twee stappen naar deelname aan de iF SOCIAL IMPACT PRIZE 2019
1

Log in op my iF

Login now of create user account

2

Voer uw data in & registreer

n
n

n

Vul de basisgegevens in
Upload twee foto‘s/beelden, geef een korte omschrijving en
voeg adresgegevens van zowel initiatiefnemer als partner toe.
Klik op “Publish your project” (for free) om uw deelname af te ronden.

Na een korte inhoudscontrole ontvangt u van ons een bevestiging.
Als uw project geaccepteerd wordt, dan wordt het automatisch gepubliceerd
en dingt het mee naar de iF SOCIAL IMPACT PRIZE.

More information
Apply now

Contact
Gabriele Bertemann
phone +49.511.54224-202 | gabriele.bertemann@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

