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Descrição Da Premiação

Produtos já disponíveis no mercado 
por não mais de dois anos (isto é, 
produtos registrados em ou após 15 
de janeiro de 2018), em conformidade 
com as políticas da indústria nacional 
e tecnologia e padrões pertinentes.

Trabalhos de design original, nunca 
publicados, vendidos ou produzidos 
no mercado, com significantes 
inovações em funções, estruturas, 
formas, tecnologias, materiais e 
baixo impacto em carbono.

PRODUTOS CONCIETOS

1. Introdução

Goldreed Industrial Design Award (abreviado por “GIDA”), é a nova premiação de design 
internacional patrocinado pelo Xiongan Future Industrial Design Institute.

O GIDA foi criado para buscar futuros desenhos, inspirar futuros estilos de vida e engrandecer 
futuras cidades através da exploração do conceito Chinês de “harmonia”, intercambializando 
bons projetos rumo ao desenvolvimento inteligente e sustentável.

2. Requisitos para participação

O prêmio é dedicado a Designers, equipes de designers, escritórios de design, empresas, 
universidades e institutos de todos os países e campos de criação.

Se várias partes estão envolvidas no mesmo desenvolvimento de produto (ex: designer, empresa, 
etc.), certifique-se que o cadastro seja feito por somente uma das partes e o registro de 
acesso somente uma vez.

O requerente deve ser o designer ou ter os direitos sobre as entregas que está 
apresentando.

A participação é gratuita.

3. Tipologia de trabalhos admissíveis
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4. Categorias de acesso

Cada entrada – para os grupos Produtos ou Conceitos - devem pertencer somente a uma 
categoria, escolhendo entre as oito categorias seguintes.

Meios de Transporte

Incluem-se veículos não tripulados, ônibus inteligentes, trens de alta velocidade, 
automóveis, aeronaves, dispositivos e artigos para auto locomoção ao invés de 
andar, veículos auto orientados em áreas urbanas, veículos aquáticos, etc.

Equipamentos para Fabricação

Incluem-se equipamentos para produção, equipamentos para construção, 
equipamentos florestais e para agricultura, ferramentas mecânicas, aparelhos 
médicos, instalações de escritórios, equipamentos de transporte, equipamentos de 
proteção, etc.

Processamento de Informação

Incluem-se equipamentos de comunicação, equipamentos de transmissão e 
televisão, equipamentos de áudio e vídeo, aparelhos utilizáveis, computadores, 
terminais inteligentes, etc.

Vida em casa

Incluem-se móveis para casa, eletrodomésticos, cozinha e banheiro, acessórios 
para decoração, produtos para idosos, produtos para crianças, produtos para 
bebês e pais, brinquedos e instrumentos musicais, etc.

Esportes e cuidados para a Saúde

Incluem-se esportes e equipamentos de ginastica, produtos de lazer, produtos para 
praticas ao ar livre, aparelhos para testes físicos, dispositivos de monitoramento, 
etc.

Instalações Públicas

Incluem-se móveis urbanos, iluminação pública, sinais orientadores, instalações 
compartilhadas, instalações de informação, instalações de higienização, instalações 
de segurança, instalações de transporte, instalações para lazer e diversão, etc.

Cultura & Criatividade

Incluem-se produtos com cultura local, artigos de papelaria, roupas e acessórios de 
moda, embalagens e utensílios de mesa, etc.

Comunicação Visual

Incluem-se os logotipos, marcas, vitrines, embalagens, animações, publicidades 
impressas, navegadores, aplicativos, interfaces com usuários, publicações, etc.
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5. Prêmios

O Goldreed Industrial Design Awards tem um prêmio total de 4.300.000 RMB (cerca de 560.000 
Euros), com mais de 30 prêmios em dinheiro para distribuir.

1° prêmio “MELHOR DOS MELHORES”: 1.000.000 RMB (aprox. 130.000 Euros

Award 
Nominations

Good Design 
Award

Future Star 
Award

Gold         
Award

Best of the 
Best

6. Beneficios aos vencedores

Os vencedores receberão um troféu 
e um certificado do comitê GIDA. Os 
trabalhos permanecerão como parte 
do acervo da Goldreed Industrial 
Design Award.

Os vencedores serão apresentados 
na Cerimônia de Premiação do 
GIDA, durante a Trigésima semana 
do Desenho Industrial Internacional 
de Hebei em setembro e também 
em outras atividades.

1. Premiação em dinheiro 4. Oportunidades de negócios 

2. Certificado e trofél
5. Exibições

3. Cerimônia e atividades de design
6. Suporte de mídia

Os trabalhos vencedores serão 
exibidos em exposições virtuais e 
físicas.

Designers de classes Mundiais 
serão convidados para participar de 
uma série de atividades e negócios 
relacionados a design

O prêmio da Goldreed Industrial 
Design Award totaliza 4.3 milhões 
de RMB (cerca de 560.000 Euros).

O GIDA, juntamente com mais de 
100 mídias tradicionais em todo 
o mundo, estabeleceu uma rede 
de promoção de mídia cobrindo 
diferentes setores e canais.

200
nominations

2
winners

150 000
RMB/winner

19 500 EUR/winner

25
winners

20 000
RMB/winner

2600 EUR/winner

5
winners

500 000
RMB/winner

65 000 EUR/winner

1
winner

1 000 000
RMB/winner

130 000 EUR/winner
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8. Júri e critérios de avaliação

O júri do Goldreed Industrial Design Award é formado por especialistas mundiais e 
representantes da comunidade de design e negócios.

Todos os membros do júri serão anunciados nos sites oficiais do GIDA nas próximas semanas.

Todas os trabalhos serão julgados levando em consideração a missão do GIDA em proporcionar 
um estilo de vida melhor, melhorar os caminhos da industrialização e equilibrar a vida 
urbana com a natureza.

Em particular, o principal critério de avaliação do Júri será baseado em três dimensões:

30 de Junho 2020 Agosto 2020 Setembro 2020

Prazo de 
inscrição

Segunda 
avaliação

Avaliação 
final

Avaliação 
preliminar

Exibição das inscrições 
nomeadas

Cerimônia de premiação e 
exposição dos vencedores

Julho 2020 Agosto - Setembro 2020 Setembro 2020

7. Cronograma 

O GIDA ocorrerá seguindo vários prazos e compromissos ao longo do ano, seguindo o 
cronograma compartilhado abaixo. 

INDUSTRIALIZAÇÃO
Processo de Produção 

Industrial

Pragmático, Inovativo

VIDA
Novo Estilo de Vida

Centrado nas Pessoas, 
Estética

ECOLOGIA
Environmentally 

friendly

Sustainable

https://bit.ly/GIDAaward
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Processo De Inscrição
Ir em https://bit.ly/GIDAaward e clicar “Enter/Entrar”. Clicar em “Register/Registrar”.

Preencher todos os campos, aceitar os termos 
e condições, clicar em “Submit/Enviar”.

Você pode verificar o seu perfil, procurando o seu 
nome de usuário no canto superior esquerdo da 
página. Então clicar na sessão “Account/Conta” 
ou simplesmente clicar em “Next/Próximo”.

Agora completar as suas credenciais e clicar 
em “Submit/Enviar”.

Preencher o formulário, especificar o tipo de 
participante (Empresa, agência de Design, 
Instituto, Individual ou Organizacional) e clicar 
em “Submit/Enviar”.

1

3

5

2

4

6
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Então ir para a sessão de “Entries Submission/
Submissão de trabalhos” e certifique-se que a 
“Desall” está especificada no “Invitation code/
Código do convite”. Se o campo “Invitation 
code/Código do convite” estiver em branco, 
favor escrever “Desall”.

Especificar no “Entry group/Grupo de entrada”, 
um ou outro “Product/Produto” ou “Concept/
Conceito”. Preencher os campos restantes (Em 
Inglês é o suficiente) e clicar em “Next/Próximo”.

Preencher os vários campos, providenciar ao 
menos 2 imagens na sessão chamada “Photos 
for publication/Fotos para publicação” e ao 
menos 1 imagem em “Photos for evaluation/
Fotos para avaliação”. Preencher os campos 
restantes (Em Inglês é o suficiente).

Gerenciamento de informações: caso 
pertença ao grupo “Product/Produto”, 
especificar a situação (“Launched/
Lançado” or “Not yet/Não ainda”), a data e 
preencha os outros campos, se aplicável.

Prosseguir clicando em “Next/Próximo”.

Especificar o estado IP e carregar o 
documento IP ou o “The Intellectual 
Property Statement of GIDA entry/ A 
Declaração de Propriedade Intelectual 
da inscrição do GIDA”, dependendo da 
situação. Clicar em “Next/Próximo”.

7
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Gerenciamento de informações: caso 
pertença ao grupo “Concept/Conceito”, 
especificar a situação do grupo de conceito 
(“Model/Modelo”, “Prototype/Protótipo”, 
“Graphic design/Desenho gráfico”).

Especificar o estado IP e carregar o 
documento IP ou o “The Intellectual 
Property Statement of GIDA entry/ A 
Declaração de Propriedade Intelectual 
da inscrição do GIDA”, dependendo da 
situação. Clicar em “Next/Próximo”.

Providenciar as informações sobre a equipe (até 
10 membros) e clicar em “Next/Próximo”.

Fazer a confirmação final clicando em “Submit/
Enviar”

Se você tiver qualquer necessidade especifica 
de oportunidade de negócio relacionado a sua 
entrega, especificar nesta página, ou senão 
clicar simplesmente em “Next/Próximo”.

Agora você pode verificar se a sua inscrição foi 
realizada conferindo a sessão “Entry list/lista de 
entradas”.
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