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Start ! 
 
Köszöntjük az Olvasót! Híradásunkban az elmúlt 
hónapok eseményeiről és legfrissebb híreinkről 
adunk tudósítást.  
 
 
Testületi munka – tanácsülés 
 
A Magyar Formatervezési Tanács 2017. évi második 
ülését 2017. június 23-án, 10 órától tartja a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala székházában.  
 
Dr. Trócsány László igazságügyi miniszter úr 
jóváhagyta az MFT 2016. évi beszámolóját és 2017. 
évi munkatervét. 
 
Körülöttünk. Ipar- és Tervezőművészet Nemzeti 
Szalon 2017.  
2017. április 21-én nyílt meg a nagyszabású, nyolc 
ipar,- és tervezőművészeti szakterület utóbbi tíz 
évében született ötleteiből és megvalósult 
alkotásaiból válogatott kiállítás a Műcsarnokban.  
A tárlatot a Műcsarnok igazgatójának felkérésére 
prof. emer. Fekete György, a Magyar Művészeti 
Akadémia elnöke mellett az MFT tiszteletbeli elnöke, 
dr. Bendzsel Miklós nyitotta meg, az eseményen a 
diplomáciai testületek képviselői mellett a hazai 
alkotóközösség, tervezőképző intézmények 
képviselői és hallgatói egyaránt jelen voltak.   
 
A tárlathoz kapcsolódóan került sor a Magyar 
Művészeti Akadémia Művészetelméleti és 
Módszertani Kutatóintézete szervezésében 
„Fogalmak és összefüggések az ipar- és 
tervezőművészetben” címmel megrendezett 
kétnapos konferenciára. A konferencia 
kiindulópontját az ipar-tervezőművészet – design, 
fogalmainak jelentésváltozása, az értelmezések 
folyamatos alakulása adta.  
 

A diskurzus, melyre az MFT is meghívást kapott, a 
craft és a design egymásra hatásának milyenségét 
és lehetőségeit, jövőjét helyezte fókuszába. Felkért 
előadó volt Koós Pál, Ferenczy Noémi-díjas 
formatervező, a MOME Design Intézetének 
igazgatója, az MFT elnökhelyettese is.  
 
A kiállítás 2017. augusztus 13-áig látogatható a 
Műcsarnokban, a múzeumok éjszakáján, június 24-
én dr. Bendzsel Miklós 22 órától tart tárlatvezetést.  
 
A magyar formatervezést bemutató kiállítás nyílt 
Pozsonyban 
A magyar kreativitást és formatervezést bemutató 
kiállítás nyílt meg Pozsonyban, a Magyar Kulturális 
Hét keretében. A Shaping Hungary - Design in the 
21st Century című utazó kiállítás néhány tucat 
különböző léptékű alkotáson keresztül mutatja be a 
mai magyar fiatal formatervezők, feltalálók és 
mérnökök fejlesztéseit, alkotásait. A kiállítás, 
amelyet Pozsonyban a Bratislava Design Week 
2017 keretén belül rendeztek, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, a Magyar Formatervezési 
Tanács és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
közös szervezésű tárlata. A vándorkiállítást, amely 
már nyolc európai városban járt, és legutóbb 
Lengyelországban láthatta a közönség, 
Hammerstein Judit külföldi magyar intézetekért és 
nemzetközi oktatási kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkár nyitotta meg. "A magyar kreativitásnak, 
leleményességnek, technológiai innovációnak nagy 
hagyományai vannak, egészen a 19. századig 
visszanyúlóan" - hangsúlyozta megnyitójában a 
helyettes államtitkár. A mostani tárlat a kortárs 
magyar dizájnt mutatja meg úgy, hogy közben 
viszonyul a magyar formatervezés hagyományaihoz 
- tette hozzá. A kiállítás, amely június 11-ig volt 
megtekinthető a pozsonyi Erdődy-palotában lévő 
Zoya-galériában, a pozsonyi Magyar Kulturális Hét 
programsorozatának része. A kulturális hetet 
hagyományteremtő, s egyidejűleg hiánypótló céllal 
hozták létre 2014-ben.  
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A Magyarország pozsonyi külképviselete és a 
Pozsonyi Magyar Intézet által szervezett 
programsorozat mára az egyik legkedveltebb nyári 
nyilvános rendezvénnyé nőtte ki magát Pozsonyban. 
Idei évada Bogányi Gergely Liszt- és Kossuth-díjas 
zongoraművész nagy sikerű koncertjével kezdődött. 
A fesztivál bőséges programkínálata a kultúra szinte 
minden ágát lefedi. 
http://webradio.hu/hirek/kultura/a magyar formaterv
ezest bemutato kiallitas nyilt pozsonyban 

 
Magyar sikerek az A’Design Award-on 
Örömmel adjuk hírül, hogy az olasz A’Design Award-
on, melynek elsődleges célja a kiemelkedő design 
alkotások népszerűsítése, több hazai design alkotás 
is, így a Diatron Aquila: Gold Award,a PAQ fotel: 
Silver Award, az evopro eCharger: Silver Award, 
valamint a Flike: Bronze Award elismerésben 
részesült.  
 
Gratulálunk az eredményhez ! 
 
 
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 
A fiatal tehetségek alkotói munkáját és szakmai 
fejlődését segítő, közel három évtizedes múltra 
visszatekintő ösztöndíjpályázatot 2017-ben is 
meghirdette az MFT az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (3 ösztöndíj), a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala (2 ösztöndíj), a Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt. (1 ösztöndíj), és az új 
társfinanszírozó partnerként megjelenő Nyír-
Demonich Zrt. (2 ösztöndíj) és a Planet Gép Kft. (1 
ösztöndíj) társfinanszírozásában. Az idei 
ösztöndíjprogramban új együttműködő szakmai 
partnerként jelent meg a Maform Kft., továbbá 
folytatta az együttműködést a Mobilsofa Kft. és a 
Multinetwork Kft. Az ösztöndíjprogram pénzügyi 
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat 2017-ben is 
a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
látja el. A szakmai szervezetek ajánlásával az MFT 
felállította az új Ösztöndíjbizottságot, mandátumuk 
két évre szól.  

Az új ösztöndíjbizottság két forduló keretében, 2017. 
április 13-án és 25-én megtartotta a szakmai 
értékelését. A magas színvonalú pályamunkáknak is 
köszönhetően a programhoz csatlakozó Nyír-
Demonich Zrt. két ösztöndíjat is felajánlott, így 2017-
ben kilenc ösztöndíjas kapott lehetőséget arra, hogy 
innovatív szakmai programját megvalósítsa.  
 
A 2016. évi ösztöndíjasok beszámoló kiállításának 
zárása előtt április 27-én finisszázs szakmai 
programot szerveztünk, melynek keretében – az 
MFT és az Ösztöndíjbizottság elnöke ünnepélyes 
keretek között átadta a 2017. évi ösztöndíjakat. Az 
ünnepi pillanatokat meghívott szakértőkkel folytatott 
fórumbeszélgetés követette, a bírálás kihívásairól, a 
várakozásokról, a friss elképezelésekről, a gyártói 
együttműködések kölcsönös előnyeiről.  
A beszélgetést az új ösztöndíjasok rövid, néhány 
perces programismertetője követte.  
 
Az ösztöndíjprogram nyitó konzultációjára a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalában, május 2-án, 9 órától 
került sor.  
 

 
 
Az ösztöndíjasok első szakmai konzultációja a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában május 30-án 
9 órától zajlott, a bizottsági tagok minden esetben 
véleményezték, és tanácsaikkal, kérdéseikkel 
segítették az ösztöndíjasok továbbhaladását, 
valamint személyes konzultációs lehetőséget 
ajánlottak fel. Az ösztöndíjasok jelenleg dolgoznak 
szakmai programjuk megvalósításán.  
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A Moholy-Nagy László Formatervezési 
Ösztöndíjasok, a társfinanszírozók és együttműködő 
partnereink számára a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala közreműködésében 2017. június 8-án 
iparjogvédelmi továbbképzést szerveztünk, mely 
érintette kreatívipar jogvédelmi lehetőségeit, a 
szerzői jogot és az iparjogvédelmi információk 
fontosságát is. Az iparjogvédelmi ismereteket 
követően idén első ízben két lépcsőben, üzleti modul 
képzést is biztosítottunk az ösztöndíjasok számára. 
Elsőként üzleti, pénzügyi előadást (üzleti terv 
készítése, stb.) hallgathattak meg a résztvevők, amit 
konkrét személyes konzultáció követett, melynek 
keretében az elméleti információk gyakorlati 
adaptálására került sor.  
 

 
Fotók: Szombathelyi Réka 
 
 
 
 
 

Magyar Formatervezési Díj 2017 
A Magyar Formatervezési Díjat 2017-ben 38. 
alkalommal hirdettük meg. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága 
megemelt összegű, bruttó 500 eFt.-os, az EMMI 
Oktatásért Felelős Államtitkársága bruttó 400 eFt.-os 
különdíjat, az MFT különdíja szintén 400 eFt-os 
különdíjat ajánlott fel. Az előző évekhez hasonlóan 
2017-ben is nagy volt a pályázati aktivitás. A közel 
negyedezer pályamű közül a szakmai bírálóbizottság 
gondos mérlegeléssel választotta ki a második 
fordulóba továbbjutott tervezői munkákat.  
 
Az értékelés minden évben hosszas és komoly 
szakmai feladat a bizottság számára, hiszen még az 
egyes kategóriákban is nagyon különböző 
pályázatokat kell összevetni. A bizottság tagjai és a 
pályázók számára is támpontot jelentenek a 
pályázatban megfogalmazott kritériumok, mint a 
formai minőség, újszerűség, eredetiség, piaci 
versenyképesség, a kivitelezés minősége (a diák és 
terv kategória kivételével), felhasználóbarát 
kialakítás, környezetvédelmi, illetve környezetbarát 
szempontok érvényesülése, valamint a 
fenntarthatóság. Ezek együttes teljesülése nélkül 
nem csak a pályázaton, hanem piaci helyzetben sem 
beszélhetünk korszerű, innovatív, sikeres termékről, 
designról.  
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Az első fordulóban még csak fotódokumentációt és 
írásos anyagokat kellett beküldeniük a pályázóknak, 
míg a második bírálati fordulóban már prototípusok, 
kész termékek, modellek segítik majd a bizottság 
munkáját a díjak odaítélésében, hiszen lehetőségük 
lesz a termékek fizikai megtapasztalására is.  
 

 
 
Figyelemre méltó, hogy diák kategóriában szinte 
valamennyi jelentős hazai tervezőképző intézmény 
hallgatói képviseltetik magukat.  
Idén különleges apropó, hogy a második forduló 
utolsó napja az Ipari Formatervezés Világnapjára 
esik majd, június 29-re. A Világnapot idén is szakmai 
programmal ünnepeljük. Az díjazottakról és kiállítási 
jogot nyert alkotásokról a Design Hét Budapest 
keretében értesülhet majd a szélesebb közönség, az 
ünnepélyes díjátadó gálát követően, október elején. 
 

 
Fotók: Perness Norbert 

Kövesse Ön is a Magyar Formatervezési Díj oldalát, 
és értesüljön közvetlenül a legfrissebb 
információkról: 
facebook.com/magyarformatervezesidíj 
 
 
Design Management Díj 2017 
Az MFT által alapított Design Management Díj 
felhívásunkra 55 szervezetre összesen 51 érvényes 
jelölés érkezett. Jellemzően magánszemélyek éltek 
a jelölés lehetőségével, de növekedést mutat a 
cégek jelentkezési aktivitása is.  
 

 
 
A jelölt szervezetek közül 24 küldött vissza érvényes 
pályázati dokumentációt, a bizottság csak ezeket 
bírálta el. Az értékelés június 21-én, rendben 
megtörtént.  
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Fotók: Perness Norbert 
 
A Design Management Díj eredményhirdetésére a 
Magyar Formatervezési Díj átadásával egyidejűleg, 
a Budapest Design Hét kiemelt rendezvényeként, 
koraősszel kerül sor.  
 
 
 
 
Figyelmükbe ajánljuk 
 
Ünnepeljük együtt a Design Világnapját ! 
 

 

Kerekasztal-beszélgetés és kötetlen eszmecsere 
arról, hogyan lesz egy designerből vállalkozó, és 
hogy hogyan jön mindehhez a fenntarthatóság? 
Fókuszban a design társadalomformáló ereje áll, 
összhangban az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljaival, a 12. célkitűzés: a felelős termelés és 
fogyasztás jegyében. Kerekasztal-beszélgetésünk 
során a design problémaorientált 
megközelítésmódján át foglalkozunk a 
vállalkozásindítás kihívásaival, a kreatívipar 
társadalmi szerepével, a felhasználó központú 
fejlesztések kérdésköreivel. A beszélgetést kötetlen 
eszmecsere zárja, jó zenével és frissítőkkel.  
 
A beszélgetést szakértőként vezeti Radácsi László 
PhD, fenntarthatósági szakértő (Budapesti 
Gazdasági Egyetem).  
 
Beszélgetőtársak:  
Gálik Györgyi, designinnováció mérnök 
doktorandusz, School of Design, Royal College of 
Art, design kutató, Future Cities Catapult, brit 
kormányzati innovációs kutatóközpont, London, 
Hosszú Gergely, négyszeres Red Dot díjas 
designer, ügyvezető, tulajdonos, CO&CO 
Designcommunication Kft.,  
Koós Pál, Ferenczy Noémi-díjas formatervező, 
egyetemi docens, intézetigazgató, Design Intézet, 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, az MFT 
elnökhelyettese,  
Osvárt Judit, a Design Hét Budapest projektvezetője, 
a Magyar Formatervezési Tanács tagja és  
Ács Zoltán, a Design Terminál szakmai igazgatója 
részvételével.  
 
Szeretettel várunk mindenkit – regisztráció nem 
szükséges, belépődíj nincs! Az esemény 
társszervezője a Bálna Budapest, ezúton is 
köszönjük a támogatást! 
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Design Hét Budapest 2017: START 

 
 
2017-ben 14. alkalommal kerül megrendezésre a 
Design Hét Budapest. Az elsősorban a 
formatervezés gazdaságösztönző szerepének 
népszerűsítését megcélzó, a nagyközönség és a 
szakma számára is releváns programokat kínáló 
eseménysorozat idén október 6 -15. között kerül 
megrendezésre, díszvendég országa Dánia lesz. 
A Design Hét Budapest középpontjában idén „Start” 
hívószóval a pályakezdés, a kis- és 
középvállalkozások állnak.  
 
Az utóbbi években – a megváltozott piaci 
környezetnek köszönhetően, összhangban az MFT 
stratégiai célkitűzéseivel – kiemelten fontossá vált a 
kreatívipari szakemberek, illetve a befektetők és 
pénzügyi szakértők, valamint potenciális üzleti 
partnerek közötti kapcsolatteremtés, az 
együttműködések elmélyítése is. A nagyközönség és 
a média részéről a fiatal magyar tehetségek iránt 
folyamatos az érdeklődés, a gazdasági élet szereplői 
körében pedig kiemelten népszerűek a nagy 
fejlődési potenciállal rendelkező, globális piacra 
lépésben gondolkodó, a nemzetközi design- és üzleti 

élet elvárásainak egyre inkább megfelelni képes 
kisvállalkozások. A startup-kultúra virágzása a 
design fogalomkörének kibővülésével együtt további 
figyelmet irányított az induló márkákra és 
vállalkozásokra, ugyanakkor még mindig kevés 
olyan platform érhető el, amely egyszerre kínál 
bemutatkozási, kapcsolatteremtési, fejlődési, 
tanulási és üzletkötési lehetőséget ezen iparági 
szereplők számára. 
 
Díszvendég országként a Dán Királyságot köszönti a 
fesztivál, ahol a nemzeti össztermék mintegy tizedét 
innovatív, a designt a kezdetektől stratégiai szinten 
alkalmazó kreatívipari vállalkozások állítják elő. 
Dánia – ahogy a skandináv országok általában – 
mintaadó a designgondolkodás integráns gazdasági, 
társadalmi alkalmazásában, fenntartható 
fejlesztések terén.  
 
Emellett a tárgykultúra szintjén is igen nagy 
népszerűségnek örvend hazánkban a skandináv 
design, azon belül is önálló szegmenst képviselnek a 
dán márkák. Az elmúlt néhány évben a dán design 
nagy fejlődésen ment keresztül, számos új 
designmárka jött létre, melyek világhírnévre tettek 
szert. A „slow life” és a „hipszterkultúra” után a 
jelenleg legfontosabb trend a „hygge” az életmód 
szegmensben, ami szintén Dániának köszönhető, és 
amelyet az Oxford Dictionary 2016 egyik szavává 
választott (A „hygge” más nyelvre nem könnyen 
lefordítható szó, jelentése: otthonosság, jól és 
egyszerűen élni, az élet egyszerű örömeit élvezni.).  
 
Az MFT gondozásában idén is megjelent a Budapest 
Design Map aktualizált, frissített verziója, ami 
hamarosan elérhető a designrajongók számára. Az 
angol nyelvű térkép tájékoztat a főváros 
designértékeiről, mintegy 150, tematikus 
csoportokba rendezett budapesti 
designvállalkozásról és szervezetről (üzletek, 
galériák, múzeumok) nyújt alapinformációkat 
sokoldalú, praktikus térkép formájában.  
 



A Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tájékoztatója MFTI / 2017. III. szám 
 

 
Magyar Formatervezési Tanács Irodája 
1054 Budapest, Akadémia u. 21. . 
 
 
 

Majcher Barbara irodavezetô 
tel: 474-55-87 
e-mail: barbara.majcher@hipo.gov.hu 

Kohut-Jankó Anna projektmenedzser 
Tel: 474-58-59 
e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu 
  

A Budapest Design Map a június 29-30. között 
megrendezett World Industrial Design Day, a Design 
Világnapja eseménysorozatra frissül, 
népszerűsítésére a világnapot ünneplő eseményen 
kerül sor.  
 
A rendezvénysorozat védnöke és finanszírozója a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szakmai 
felelőse és lebonyolítója a Magyar Formatervezési 
Tanács.  
 
További információ: designhet.hu,  
facebook.com/budapestdesignweek, 
instagram.com/budapestdesignweek 
 
 
Hírek a szellemi tulajdonvédelem világából 
 
A szellemi tulajdon világnapja 2017 
Az ENSZ genfi székhelyű Szellemi Tulajdon 
Világszervezete 2000. évi közgyűlésén döntött arról, 
hogy április 26-át a világ társadalmi fejlődéséhez és 
haladásához meghatározó módon hozzájáruló 
műszaki alkotók és művészek munkásságának és 
eredményei védelmének szentelt világnappá 
nyilvánítja, amely tisztelgés az emberi tudás és 
képzelőerő, a kreativitás előtt.  Az azóta eltelt 
években a világ iparjogvédelmi és szerzői jogi 
intézményei – csakúgy, mint a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala változatos programokkal, 
rendezvényekkel, akciókkal és kezdeményezésekkel 
valósították meg a közösen vállalt célkitűzést: az 
alkotóerő reflektorfénybe állítását, a szellemi 
tulajdon oltalma népszerűsítését és fáradságos 
művelésének társadalmi figyelemmel való 
elismerését, kezdetektől célul tűzve az ars és a 
techné összekapcsolását a magyar művészeti és 
technológiai kultúra örökségének ápolásában, 
közvetítésében és védelmében jeleskedő 
intézmények előtti tisztelgéssel – az ugyancsak 
2000-ben alapított Millenniumi Díjával. 
 
 

Az emberi alkotó tevékenység egyaránt hajtóereje a 
haladásnak a tudományban, az üzleti életben, a 
technológiában és a művészetekben – azaz az 
ember minden emberi törekvésében. E korlátlan 
erőforrás felismerése, fejlesztése és gazdasági 
tőkeként való hasznosítása kulcsfontosságú korunk 
világában ahhoz, hogy javíthassunk az emberi élet 
minőségén.    
 
Millenniumi-díjak átadása – 2017 
A világnap budapesti ünnepségén, 2017. április 26-
án, a Nemzetgazdasági Minisztérium dísztermében 
került sor a 2017. évi Millenniumi Díjak átadására. A 
díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – 
alapításkori nevén a Magyar Szabadalmi Hivatal – 
elnöke alapította a magyar millennium évében a 
szellemi tulajdon védelmében fontos szerepet játszó 
intézmények elismerésére.  A világnap alkalmából 
köszöntőt mondott Hornung Ágnes pénzügyekért 
felelős államtitkár, dr. Łuszcz Viktor, a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke és Simon Attila, a 
korábban Millenniumi Díjjal kitüntetett Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója. 
A Millenniumi Díj kitüntetettjei 2017-ben: 
Az értékteremtést, tudásmegosztást, 
közösségépítést, a fenntartható és tudatos 
életformát, a társadalmi felelősség-vállalás kérdéseit 
zászlajára tűző, kiállítások, virtuális és grafikai 
munkák megvalósítását magas szinten űző Cellux 
Csoport – Design Stúdió, Elméleti labor, Közösségi 
Műhely. 
A hosszú évtizedeken át az értékes hagyományokra 
és a legmodernebb ismeretekre építve 
kiemelkedően eredményes növénynemesítői, a 
legkiválóbb minőséget és hozamot garantáló 
tevékenységet végző Gabonakutató Nonprofit Kft. 
A legmodernebb technológiai színvonalú kiszolgáló 
infrastruktúra által kivételes energia-hatékonysággal, 
a kutatás és innováció dinamikusan változó igényeit 
környezetbarát módon folyamatosan és hatékonyan 
támogató MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont – 
Wigner Adatközpont. 
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Az Európában is egyedülállóan több mint 175 éve 
működő, állandóan megújuló, a tudástársadalom 
megteremtésén munkálkodó, a 
tehetséggondozásban, a kultúraterjesztésben 
megkerülhetetlen szerepet játszó Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat. 
 

Fotó: Mohai Balázs 
 
 
Nemzetközi kitekintő 
 
BEDA közgyűlés Vilnius 
A BEDA, Európai Designszervezetek Szövetsége 
éves közgyűlését és BEDA European Design Forum 
eseményét Vilniusban tartotta. Az eseményen és a 
hozzá kapcsolódó elnökségi ülésen részt vett dr. 
Bendzsel Miklós elnökségi tag, illetve Kohut-Jankó 
Anna nemzetközi referens. A közgyűlésen került sor 
a szervezet elnökének és alelnökének 
megválasztására, mely tisztségeket kétéves ciklusra 
tölthetik be a választott személyek. A szavazás 
értelmében a BEDA elnöki pozícióját a holland Bart 
Ahsmann (ClickNL) tölti be, munkáját alelnökként 
segíti a finn Päivi Tahkokallio (Ornamo). 
 
A közgyűlés részletes beszámolóját a következő 
hírlevélben olvashatják. 
 
 
 
 

Design Világnap 2017 
Thinking Outside The Box 

 
A WDO 2007-ben, megalakulásának 50. évfordulója 
alkalmából hirdette meg az első Design Világnapot. 
A június 29-i Design Világnap témája idén: Thinking 
outside the box, azaz a konvencióktól elszakadó 
gondolatok, tervezés. A mottó az Egyesült Nemzetek 
Fenntartható Fejlődés Cél #12: Felelős fogyasztás 
és felhasználás című célkitűzésére fókuszál. Az 
egyik mód, hogy az ipari design pozitív változást 
hozzon a világon, az a fenntartható design 
alkalmazása. A fenntartható design új technológiákat 
alkalmaz, újrahasznosítható, illetve tartós anyagokat 
használ fel, így még környezettudatosabb 
termékeket állít elő. Épp erre helyezi a hangsúlyt az 
idei mottó, valamint arra hív, hogy holisztikusan 
tekintsünk a designra. További cél felhívni a 
figyelmet arra, hogy a termékek, termékéletutak 
miként befolyásolják a vásárlók viselkedését, 
döntéshozatalát, komoly következményeket okozva 
szerte a világon, így a termékek és szolgáltatások 
környezeti és szociális hatásának jobb megértésére 
van szükség. 
 
A szervezet a téma megvitatására invitál minden 
érdeklődőt, hozzászólni kívánó személyt. Ossza 
meg fotóit, véleményét a közösségi médián a 
témával kapcsolatosan a #widd2017 és #wdo 
hashtagek használatával. 
 
További információ: 
www.wdo.org/programmes/widd 
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China Good Design 2018 
 

 

 
Július 25-én zárul a China Good Design 
regisztrációja, ahol gyártók és designerek 
mérettethetik meg magukat a világ minden tájáról. A 
versenyt a nagy presztízsű, több mint 60 éves 
tapasztalattal rendelkező Red Dot rendezi. A China 
Good Design arra hivatott, hogy elismerje kínai és 
nemzetközi cégek kiváló termékeit és felkeltse a 
kínai piac érdeklődését irántuk. A legjobb designért a 
zsűri által odaítélt díjat az elismertek a Xiamen 
International Design Week keretein belül 
megrendezett gálán vehetik majd át november 3-án. 
A jelölt termékekből és díjazott alkotásokból kiállítás 
is nyílik, mely november 3. és 5. között tekinthető 
majd meg Xiamenben. További 
információ:http://en.red-
dot.org/cgd end registration phase.html 
 
iF Design Award 2018  

 
Tart még a 2018-as iF Design Award regisztrációja.  
1953-ban alapították az azóta nemzetközileg 
elismert iF Design Award-ot, melyen több mint 60 
fős, szakmai kiválóságokból álló bírálóbizottság 
végzi a zsűrizést. A pályázaton való részvétel 
lehetőséget kínál a designerek karrierbeindításra, a 
cégek esetében, egy újabb piaci szint elérésére, de 

mindenki számára értékes médiafigyelmet jelenthet. 
A díjakat termék, csomagolás, kommunikáció, 
belsőépítészet és professzionális koncepció 
kategóriákban lehet elnyerni. Az előzetes, 
kedvezményes regisztráció június 29-ig tart. További 
dátumok és a nevezési díjakra vonatkozó információ 
az alábbi linken érhető el: 
http://ifworlddesignguide.com/if-design-award-2018/ 
 
Barcelona Design Hét 2017 
Június 6. és 14. között rendezték meg 12. 
alkalommal a Barcelona Design Hetet (BDW). Az 
évenkénti design, innováció, és vállalkozás témájú 
rendezvényt a Barcelona Design Center rendezi. Új 
lehetőségeket kínál a helyi és nemzetközi 
szakemberek, cégek, vállalkozások, szervezetek és 
a közönség találkozására, a programok széles 
skáláján keresztül. Kiállításokkal, workshopokkal, 
konferenciákkal, tanulmányutakkal hozzák közelebb 
a városlakókat a design, innováció és vállalkozás 
témájához. A cégek és szakmabeliek számára is 
lesznek rendezvények, különös figyelemmel az üzleti 
kapcsolatok építésére. Az idei év mottója: „A 
társadalom átalakítása” ezzel a témával a design-t 
mint társadalomformáló eszközt szeretnék 
hangsúlyozni, mely kulcsfontosságú tényező az 
innovációban, fenntarthatóságban és az emberi 
életminőség javításában. 

 
 
Továbbá a rendezvény keretein belül rendezik meg 
a „Barcelona Design Hét” kongresszust, mely célja 
kiemelni a design gazdasági és szociális értékét, új 
megközelítéseket keresve az üzleti szegmens, a 
szakma és a társadalom szemszögéből. 
További információ: www.barcelonadesignweek.com 


