
 

Bolia Design Awards 2022 er nu åben for tilmeldinger
Fra og med i dag inviteres designere fra hele verden til at indsende deres designs til 
juryen for Bolia Design Awards 2022. Siden 2007 har denne pris været Bolias måde at 
hylde spirende designtalenter fra nær og fjern på – altid med et opmærksomt øje på 
designerens kreative vision og bæredygtige tilgang til designprocessen.

Zen tæppeserien af Emily Broom, Cocoon stumtjeneren fra Benditas Studio, Bronco 
vasen designet af Fabio Vogel og sofabordet Latch fra Dazingfeelsgood har alle deltag-
et i Bolia Design Awards - og i dag er de en vigtig og integreret del af Bolias kollektion 
og designunivers. Kreativitet og tidløshed vil være i fokus, når den professionelle jury 
igen i år dykker ned i de innovative designforslag fra modige og talentfulde designere 
verden over. 

Eksklusive præmier
Førstepladsen har en værdi på 
50.000 danske kroner. Til Pub-
likumsprisen på 25.000 danske 
kroner  udvælger juryen otte final-
ister, som offentligheden dernæst 
kan stemme på ved at klikke sig 
ind på Bolia.com. Endelig vil Cirku-
laritetsprisen, ligeledes af en værdi 
på 25.000 danske kroner, belønne 
et design, der er præget af en 
cirkulær og bæredygtig tilgang til 
designprocessen. 

Juryen, som afsløres den 3. maj, forventer at modtage designforslag med en stærk iden-
titet, bæredygtighed og tidløshed, og hvis koncept er baseret på et grundlæggende 
princip om respekt for miljøet. Det er alle værdier, der er særligt vigtige for Bolia – et 
brand, som er overbevist om, at unge talenter er fremtiden for industrien og for New 
Scandinavian Design. Bolia er stolt af sin skandinaviske arv og er ivrig efter konstant at 
sætte spørgsmålstegn ved den og udforske nye, kreative, originale og unikke formsprog. 
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Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 72 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, 
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig, Luxembourg og Frankrig samt webshops i yderligere 30 lande i 
Europa. Derudover samarbejder Bolia med over 600 forhandlere i mere end 50 lande verden over.

Bolias designkollektiv inkluderer flere end 60 internationale designere, der alle deler en passion for 
bæredygtige løsninger og New Scandinavian Design. I tæt samarbejde skabes to kollektioner årligt, der 

altid tager afsæt i den foranderlige skandinaviske natur og hvor ethvert design skræddersys specifikt 
til kundens behov og ønsker.

Deltagerne kan indsende op til tre forskellige designs frem til den 10. maj. Designerne 
bedes præsentere deres projekt i form af tegninger, skitser eller 3D-modeller, ledsaget 
af en tekst, der forklarer tilblivelsen af deres idé, materialevalget, samt hvordan designet 
passer ind i det skandinaviske designudtryk. 
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