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iF DESIGN AWARD 2021: 
A premiação máxima do setor no mundo abre as inscrições com nova estrutura. Mais 
eco-friendly, econômico, transparente e relevante. Agora com um novo processo de 
julgamento e um inovador sistema de avaliação  
 

>> Inscrições com desconto até dia 26 de junho de 2020!  
 
Todos os anos, o iF DESIGN AWARD identifica o melhor do bom design, sua relevância 
para os negócios e para o dia-a-dia das pessoas. Premia com um dos selos de maior 
qualidade em design em âmbito global. 
 
É precisamente em tempos de crise como esses, quando a economia e a sociedade em 
todo o mundo estão sendo testadas e as novas soluções digitais se tornam ainda mais 
essenciais do que nunca, que o iF é um forte parceiro para empresas e instituições em 
todo o mundo. 
 
Inscrições estão abertas. É possível inscrever projetos no iF DESIGN AWARD 2021 
online pelo site: www.ifworlddesignguide.com 

 
Agora, para se concentrar nas necessidades dos participantes, as seguintes alterações 
foram efetivadas:  
 
 
_ um processo de avaliação digital – Pré-seleção Online – apenas 50% de todas as 
inscrições recebidas, serão admitidas para o júri final. Isso torna a premiação mais eco-
friendly e reduz de forma significativa custos de logística para os participantes. 
 
_ um novo sistema de avaliação baseado em critérios otimizados e o uso de um 
scorecard será introduzido para tornar os resultados do júri mais personalizados e 
transparentes.   
 

_ as duas novas disciplinas User Experience (UX) e User Interface (UI) serão 
incorporadas para attender as demandas atuais para soluções de design. 
 
 
“Graças às novas implementações, nós continuamos em desenvolvimento contínuo e 
consistente, o que ressalta o papel do iF como um dos líderes de grande confiança em 
premiações internacionais de design,” explica o CEO do iF, Ralph Wiegmann. “Com as 

 

https://ifworlddesignguide.com/awards/participate/if-design-award-2021


duas novas disciplinas UX e UI, estamos respondendo às demandas atuais para colocar 

o design cada vez mais centrado no usuário e no cliente.“ 
 
 

Empresários, designers, publicitários, desenvolvedores, arquitetos e designers de 
interiores usam o selo iF DESIGN AWARD como um certificado de bom design e 
inovação em suas criações. 
 
Projetos das seguintes disciplinas serão esperados no NOVO iF DESIGN AWARD 2021: 
 
 Produto  
 Comunicação 
 Embalagem 

 Arquitetura 
 Design de Interiores 
 Conceito Profissional 
 Design de Serviço 
 User Experience (UX) - (NOVO) 
 User Interface (UI) - (NOVO) 
 
Cronograma: 
26 de junho de 2020  Inscrições com desconto 

30 de outubro de 2020  Inscrições no prazo regular 

01 de dezembro de 2020 Data final para inscrições 

18-22 de janeiro de 2021 Primeira fase do júri: Pré-seleção Online (NOVO) 

29-31 de março de 2021 Segunda fase do júri: Júri final em Berlim (Alemanha)  

10 de maio de 2021  Cerimônia de premiação no Friedrichstadt-Palast em Berlim 

 
 
>> Inscrições para premiação podem ser feitas online no link:  
https://ifworlddesignguide.com/awards/participate/if-design-award-2021 
 
Para mais informações, entre em contato: 

 

Annegret Wulf-Pippig 

Press officer 

iF International Forum Design GmbH 

Bahnhofstrasse 8 / 30159 Hannover 

Tel.: +49.511.54224-218 

annegret.wulf-pippig@ifdesign.de 

www.ifworlddesignguide.com 

 

No Brasil: 

Juliana Buso 

Representante do iF no Brasil 

Centro Brasil Design 

+55 41 3076-7332 
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