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O iF DESIGN AWARD é conhecido como o Oscar do Design Mundial. Hoje é 
tido como o principal prêmio do setor no mundo! Ter um iF representa estar 
em um nível internacional de excelência do design mundial! 
 
Conquiste este selo, abra mercados, feche novos negócios, ganhe visibilidade 
e ainda prestígio internacional. 
 
Neste documento, você encontrará um passo a passo de como fazer a 
inscrição no iF DESIGN AWARD 2020! 
A plataforma dispõe de um sistema chamado “My iF”. Nele será feito todo o 
processo de inscrição e a inserção de todas as informações! 
 
O “My iF” salva informações, então você pode “deslogar” e quando “logar” 
as informações colocadas anteriormente ficarão salvas. 
 
Acesse: https://ifworlddesignguide.com/ 
 

https://ifworlddesignguide.com/�


Para começar clique no “My iF”: https://my.ifdesign.de/ 

https://my.ifdesign.de/�


Caso você não tenha uma conta, será necessário criar uma em “Create new 
account” 



Após entrar com seu login e senha, abre esta página, clique em PARTICIPATE: 



Começa o preenchimento do formulário para o iF DESIGN AWARD 2020: 
  
O Campo “Entry Name” significa o nome do projeto. Em caso de premiação, esse é o nome que será usado na divulgação! 
Pode ser em inglês ou em Português! 
  
O campo “Type of entry” significa o que é o projeto inscrito. Exemplo: cadeira, banco, ambiente, hotel, logomarca, 
tipografica, revista, embalagem, conceito, ... 
 
Coloque a Disciplina e vai abrir o campo categoria, em seguida clique em “SAVE AND PROCEED” 

 



Dependendo da categoria, aparecerão diferentes 
comentários. 
 
Para PRODUTO e EMBALAGEM normalmente aparece 
que será necessário o envio da peça inscrita para o júri. 
Aqui, caso o produto seja grande ou o envio seja 
inviável, a apresentação para o júri poderá ser digital.  
 
Para COMUNICAÇÃO, DESIGN DE SERVIÇO, 
PROFESSIONAL CONCEPT, normalmente a 
apresentação será digital para o júri. 

 



Aqui seguem as opções, de acordo com a 
disciplina que será inscrito o projeto. 

 



Para a sua inscrição ser 
de fato considerada, é 

necessário clicar em 
“REGISTER NOW”, aqui 

será considerado que 
está de acordo com os 
termos e condições de 

participação da 
premiação. 



Este é o formulário para envio de peças para Alemanha para participar do júri 



Este é o formulário para envio de peças para Alemanha para participar do júri 

INFORMAÇÕES 
 
As imagens serão usadas para: 
- Participação no prêmio 
- Informações adicionais para os 
jurados 
- Em caso de premiação, para 
divulgação 
 

FORMATO: 
JPG, máximo de 5MB, um dos 
lados da imagem deve ter 1536 
pixels, de preferência em 
formato paisagem, RGB 

< Quando a informação for 
aceita, o símbolo fica verde 



Este é o formulário para envio de peças para Alemanha para participar do júri 

No final das perguntas, tem 
espaço para um texto de 650 
caracteres contando 
espaços. O texto deve ser 
objetivo, sem adjetivos e 
deve ter informações que o 
júri não está vendo no 
material e/ou no projeto 
enviado. 



Este é o formulário para envio de peças para Alemanha para participar do júri 

Se o nome da empresa não 
estiver cadastrado na flecha 
preta, clique em “new 
address” e cadastre. 



Este é o formulário para envio de peças para Alemanha para participar do júri 

Os produtos devem ser 
eviados montados, caso seja 
necessário fazer alguma 
intervenção, será preciso 
entrar em contato conosco 
para reportarmos ao iF. 



O que muda quando a apresentação para o júri é digital, é o campo “Media” 

PDF: deve conter imagens, 
desenhos, plantas, layout e texto 
descritivo em inglês. O conteúdo 
deve ser diferente do formulário. 
Deve conter informações que 
expliquem o projeto inscrito. 
 
Número máximo de páginas: 8 
Formato: paisagem 
Resolução da tela: 2560x1440 pixels 
Tamanho: máximo 10 MB 



Continuação do slide 16: 

URL: 
 
Coloque um link de site, App Store, 
Google Paly Store ou de 
plataformas de vídeos que sejam 
liberados na Alemanha. 
 
O URL deve ficar disponível online 
de 18 de outubro a 24 de janeiro de 
2020. Vídeos devem ser em inglês 
ou com legendas em inglês. 
Aplicativos devem estar disponíveis 
para download em uma Loja de 
apps alemã. 
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A equipe do Centro Brasil Design segue à sua disposição para 
esclarecimentos. 
 
 
Contato: 
Juliana Buso 
+ 55 (41) 3076-7332 
+ 55 (41) 99602-6230 
juliana@cbd.org.br 
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