
Bolia Design Awards 2023 er nu åben for tilmeldinger

Designere fra hele verden inviteres til at indsende deres forslag til juryen for Bolia Design Awards 2023. 
Som i de forgangne år vil der blive uddelt tre priser til de mest kreative, dristige og bæredygtigt funde-
rede projekter i tråd med Bolias vision for New Scandinavian Design. Deltagerne kan indsende op til tre 
designforslag indtil 1. maj 2023.

Siden 2007 har Bolia Design Awards været en måde for brandet at hylde både nye og etablerede talenter fra hele 
verden på og understøtte deres kreative vision og bæredygtige tilgang til designprocessen. Denne årlige begivenhed 
bakker op om de mest vovede og dygtige designere, og hjælper dem med at se tingene fra et nyt perspektiv for i 
fællesskab at udforske nye veje og skabe forandring til en bedre fremtid.

Tæppeserien Zen af Emily Broom, stumtjeneren Cocoon af Benditas Studio, vasen Bronco af Fabio Vogel og so-
fabordet Latch fra Dazingfeelsgood er alle designs, der har set dagens lys i forbindelse med Bolia Design Awards. 
Disse designs er nu en permanent og integreret del af Bolias kollektion og univers. I 2022 modtog Ségolène 
Pla-Busiris juryens pris for Fragment-bordet, Sara Ullvetter Norman modtog publikumsprisen for Dune-stolen 
og duoen Fischer & Mordrelle modtog cirkularitetsprisen for Moon-skamlen.

Kreativitet og bæredygtighed vil også være i fokus i år. Medlemmerne af den faglige jury, som offentliggøres 
inden længe, er på udkig efter designs, som berører dem. De forventer at se nye klassikere, fremtidens kreative 
ikoner og objekter, der kombinerer æstetik og funktion i forsøget på at skabe en inspirerende og forbedret hver-
dag. Juryen er især på udkig efter naturlige og bæredygtige materialer samt håndværk og præcision. 
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Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 79 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, 
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig, Luxembourg og Frankrig samt webshops i yderligere 30 lande i Euro-

pa. 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

Førstepladsen består af 7.000 euro. Publikumsprisen er på 3.500 euro, og her vælger juryen otte finalister, som 
publikum kan stemme på ved at gå ind på Bolias hjemmeside. Cirkularitetsprisen har samme værdi som publi-
kumsprisen og gives til et design, der skiller sig ud for sin cirkulære og bæredygtige tilgang.

Førstepladsen består af 7.000 euro. Publikumsprisen er på 3.500 euro, og her vælger juryen otte finalister, som 
publikum kan stemme på ved at gå ind på Bolias hjemmeside. Cirkularitetsprisen har samme værdi som publi-
kumsprisen og gives til et design, der skiller sig ud for sin cirkulære og bæredygtige tilgang.

De tre vindere afsløres i juni, og alle finalisterne præsenteres i Bolias nye showroom på Holmen i København 
under 3daysofdesign.
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