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Regulamento para participantes

Edição 02

Grandes oportunidades para jovens designers
Participe da nova edição do iF DESIGN TALENT AWARD 2018_02. Convidamos você a enviar suas ideias para quatro
temas atuais. A cada seis meses os temas são modificados, o que lhe dará a oportunidade de se concentrar mais nos
assuntos.
O júri internacional composto por experts independentes avaliará os melhores projetos e dividirá o prêmio em dinheiro
de EUR 5.000 por tema.

Informação geral
Todos os alunos e recém-formados de todos os cursos e programas relacionados ao design são bem-vindos para
inscrever seus projetos. Os graduados podem participar apenas se tiverem até dois anos de formados. Os projetos
inscritos não devem ter mais de dois anos.

Participação
O participante pode enviar quantos projetos quiser - mas cada um só pode ser inscrito uma vez por premiação. Não há
permissão para enviar a mesma entrada para vários temas. A inscrição pode ser um produto, uma aplicação, um
projeto, uma ideia de comunicação ou um conceito de serviço. As inscrições podem ser enviadas individualmente e
também por equipes de até quatro pessoas.

A participação no iF DESIGN TALENT AWARD 2018_02 é gratuita.
Você só pode se registrar online. O prazo de inscrição é 30 de julho
de 2018.

Benefícios para premiados
Oferecemos a todos os premiados as seguintes ferramentas de publicidade:
Selo + Certificado
* selo do iF para download
* Certificado em PDF

Exposição de design iF Hamburgo
Seu projeto premiados será apresentado com pôsteres
e em formato digital em nosso espaço de exposição
em Hamburgo, na Alemanha.

iF WORLD DESIGN GUIDE
Sua inscrição vencedora do prêmio será mostrada no iF
WORLD DESIGN GUIDE (Design Excellence), por tempo
ilimitado.

iF Press
Assessoria de imprensa para premiados.

Aplicativo iF design
Todos os projetos premiados serão publicadas no
aplicativo doiF. Este aplicativo é gratuito e já foi
baixado 70.000 vezes.
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Tópicos
Você deve enviar projetos que se enquadrem nestes quatro temas específicos:
1)

E se o seu design poderia salvar 360.000 vidas?

Cerca de 7% de todos os acidentes fatais são classificados como morte por afogamento. Com um número
estimado de 360.000 mortes por afogamento por ano, é estatisticamente a 3ª causa mais comum de morte
acidental em todo o mundo. Lactentes e crianças pequenas com até 4 anos estão particularmente em risco, mas
as crianças mais velhas e adolescentes são cada vez mais afetadas. O problema é pior nas regiões mais pobres do
mundo e nas classes sociais mais baixas, onde as crianças raramente têm a chance de aprender a nadar.
Sua tarefa: crie uma solução de design que torne a natação parte do ensino geral.
2) E se a religião e espiritualidade fossem reinventadas para nosso estilo de vida do século XXI?
A prática religiosa é uma parte vital da cultura humana desde o início dos tempos. Cada nação e cultura
formaram suas próprias tradições e rituais. Alguns sobreviveram, alguns foram esquecidos, talvez simplesmente
porque deixaram de oferecer valor para as vidas que levamos hoje. No entanto, à medida que mais e mais
pessoas procuram uma prática espiritual significativa, uma pergunta é válida: como o design e a tecnologia da
comunicação podem transmitir valores espirituais profundos e impulsionar os rituais religiosos em nossa era
atual?
Sua tarefa: Reviver rituais religiosos e / ou melhorar a prática espiritual com uma solução de design digital.

3)

SAMSUNG DESIGN PRIZE 2018 by iF
E se você pudesse tornar dispositivos e aparelhos inteligentes realmente úteis para o autocuidado
diário?

Conscientização e autocuidado regulares são fatores importantes para uma vida saudável. Aplicativos e
dispositivos inteligentes podem efetivamente apoiar o bem-estar físico, emocional e mental - por exemplo, com
acompanhamento de hábitos ou lembretes de meditação.

Sua tarefa: Projetar uma solução inteligente prática que suporte e motive as pessoas a seguir um programa
regular de autocuidado.

4)

MINISO DESIGN PRIZE 2018 by iF
De volta à natureza: qual projeto seu era tão saudável quanto bonito?

Toque, sensibilidade e olfato - às vezes são necessárias apenas algumas experiências sensuais para que nosso
corpo e alma se sintam frescos e saudáveis novamente. Mais e mais pessoas procuram estilo de vida saudável
simples - e para produtos de beleza que estejam em sintonia com a natureza.

Sua tarefa: Projetar um produto de beleza ou de saúde inovador, natural e ecológico que melhore a saúde física
e mental.
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Critérios de avaliação
Para ganhar um iF DESIGN TALENT AWARD, a sua ideia deve receber pontuações acima da média em relação a vários
critérios de avaliação e deve se destacar claramente entre outras inscrições enviadas.
Inovação + Elaboração
- Grau de inovação
- Grau de elaboração
- Único

Estética
- Apelo estético
- Apelo emocional
- Conceito espacial
- Ambiente

Funcionalidade
- Use valor e usabilidade
- Ergonomia
- Praticabilidade
- Segurança

Posicionamento
- Foco do grupo alvo
- Diferenciação

Responsabilidade
- Dignidade humana
- Respeito pelo indivíduo
- Equidade
- Consideração de padrões
ambientais
- Responsabilidade social
- Valor social

Datas
Prazo de inscrição
Sessão do júri
Informações para
premiados
Publicação dos premiados

30 de julho de 2018
20 de agosto a 14 de setembro de 2018
final de setembro de 2018
final de outubro de 2018

iF WORLD DESIGN GUIDE
(Design Excellence)
aplicativo iF design, press release

Cinco etapas para participar do iF DESIGN TALENT AWARD 2018 (Edição 02)
1 Entre no My iF
2 Basic Data

3 Imagens
4 Endereço
5 Mídia adicional

Entre agora ou crie uma conta de usuário
Apenas depois de preencher todas as guias necessárias, o botão "Registrar agora" será
ativado.
- Nome do projeto
- Escolha o tópico
- Tipo de projeto (o que é o projeto?)
- Salve as alterações
Faça o upload de 1 a 2 imagens por projeto
Se você estudou em mais de uma universidade, por favor, digite aquele em que o
projeto que você inscreveu foi projetado. Adicione outros designers, caso seja um
trabalho em equipe.
- Descrição de entrada
- Cartaz de apresentação
- Certificado de estudo
- Nome do professor (opcional)
- Vídeo (opcional)
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Requisitos para o Pôster de apresentação
DIN A1 paisagem (840 x 594 mm) dividido da seguinte forma:

Área 1 (840 x 430 mm)
O design deste espaço é livre. Você pode fazer da forma
que quiser, apenas inclua texto em ingles e imagens.
Área 2 (840 x 64 mm)
Use a fonte no tamanho 20 pt.
- Seu Projeto: Entry-ID, Topic
- Conceito: Nome do projeto
- Estudante (s): Nome / Sobrenome
- Universidade: Nome da universidade, cidade / país,
departmento
Área 3 (840 x 50 mm)
Cabeçalho e rodapé: Deixar este espaço em
branco para montagem do material.

Detalhes do pôster
- Tamanho e Formato: DIN A1, Paisagem
(840 mm comprimento x 594 mm altura)
- Tamanho da fonte para textos descritivos:
20 pt
- Fontes: Frutiger ou outra fonte sans serif
fontes como Arial, Franklin Gothic, Futura,
Helvetica, Univers.
- Resolução da imagem: 300 dpi at 100%
positioning
- Formato do arquivo: PDF-X3 file
- Tamanho máximo: 5 MB
- Sistema de cor: RGB

Sponsors 2018

More information
Apply Now

Contact
Penny Wu / Amber Tung
Fone: +886.2.27667007 | talent@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

