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Katılımcılar
için Genel Bakış
Katılım ücreti yok! Ödül 100.000 Euro!
iF *SOCIAL IMPACT PRIZE nedir? *: SOSYAL ETKİ ÖDÜLÜ
İnisiyatifimiz - iF SOCIAL IMPACT PRIZE - topluma katkıda bulunan projeleri yayınlamayı ve desteklemeyi amaçlıyor.
En iyi projeler 100.000 Euro‘luk ödül ile onurlandırılacak.
Zamanımızın güncel ve öncelikli sorunlarının çözümüne katkıda bulunan tüm projelerinizi sunmanıza imkan sağlıyoruz.
Koşulları iyileştirmeye yardımcı olmayı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinizi veya toplumun belirli bir yönüne
yönelik aktif desteğinizin tüm dünyaya yayınlamasında sizlere büyük bir memnuniyetle destek veriyoruz.
Projenizin yayınlanması için mutlaka hayata geçmiş olması gerekmektedir

Bir veya daha fazla soruyu “Evet” ile cevaplayabiliyorsanız, projenizi iF platformunda
paylaşmalısınız.
n
n
n
n
n

Problemler ile ilgili mi ve çözüyor mu?
Ahlaki etik standartları yansıtıyor mu?
Grup ilişkilerini güçlendirir mi?
Olumlu bir deneyim yaratıyor mu?
Verilen çaba ve kazanılan değer arasında denge var mı?

Projenin büyüklüğü önemli değil ama sunulan fikirler, sorunun önemi, hedef grupları ve sürdürülebilir etkiler
sitemizi ziyaret edenlerin ilgi duyacakları ve ilham alacakları başlıca unsurlardır. Yayınlanan her proje ve arkasındaki
şirket/kurum; global tasarım topluluğuna, medyaya ve tasarıma ilgi duyan kamuoyuna tanıtılmasından yararlanabilir.
Projeniz iF WORLD DESIGN GUIDE‘da sınırsız olarak yayında kalacaktır ve herhangi bir ücret talep edilmeksizin
“iF SOCIAL IMPACT PRIZE” koleksiyonunda yer alacaktır.
Not: Öğrenci ve kavramsal konsept projeleri kabul edilemez.
Projeler uygulanmış ve hayata geçirilmiş olması gereklidir.

Kimler başvurabilir?
Şirketler, tasarım stüdyoları, STK‘lar, vakıflar, kamu ve diğer kuruluşların başvuruları kabul edilmektedir.

Faydaları: Ne kazanırsınız?
iF SOSYAL ETKİ ÖDÜLÜ‘ne başvurursanız, projenizi güçlendirmeye ve sürdürebilir
olmaya yardımcı avantajlardan yararlanabilirsiniz:
n Başvurunuz ücretsizdir.
n Projeniz iF WOLRD DESIGN GUIDE‘da sürekli olarak yayınlanacaktır.
n Projeniz global tasarım topluluğu, medya ve tasarımla ilgilenen kamuoyuna tanıtılacaktır.
n 100.000 Euro‘luk ödülden pay kazanabilirsiniz.
n Projenizi en yeni videolar, fotoğraflar veya haberler ile her zaman güncelleyebilirsiniz.
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Kategoriler / BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Tarihler
Yılda iki kez iF SOCIAL IMPACT ödülleri verilmektedir.
Birinci değerlendirme için son tarih: 27 Mayıs 2020
İkinci değerlendirme için son tarih: 19 Kasım 2020

Ödül
100.000 Euro para ödülü iF tarafından hibe edilmektedir. Hibe edilecek mebla bir veya birden fazla proje arasında
bölünebilir. Mayıs ve Kasım 2020‘de tüm lokasyonlardaki iF ekip üyeleri tarafından, iF SOCIAL IMPACT PRIZE 2020
kazananlarına karar verecek ve ödül miktarını paylaştıracaklardır.

iF SOCIAL IMPACT PRIZE 2020‘a katılmak için iki adım
1

My iF hesabına erişim

2

Giriş verilerinizi girin ve
kayıt olun

Şimdi giriş yap veya Kullanıcı hesabı oluştur
n
n

n

Temel bilgileri doldurun.
İki adet resim yükleyin, kısa bir giriş açıklaması yazın,
proje yöneticisi veya ortağı için bir adres ekleyin.
Katılımı tamamlamak ve yayınlamak için“Publish your project“ tıklayın.

*iF Social Impact Prize katılımı tamamen ücretsizdir.

Detaylı bilgi
Şimdi Başvur

Kontakt
iF Türkiye Temsilci Ofisi: 700DCC (Design Communication Consultancy)
Sinem Kocayaş & Cihan Şirolu
Telefon +90.535.9227722 | ifturkey@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

