Bolia Design Awards 2021 er åben
for tilmeldinger
Der er nu åbent for indsendelser af designs til deltagelse i Bolia Design Awards 2021.
Brandet, der altid er på udkig efter fremtidens design, leder efter modige og innovative designere, som har en målsætning om at inkorporere bæredygtige principper i
deres designvision.
Ligesom i alle årene siden 2007, løber Bolia Design Awards af stablen i løbet af foråret,
hvor det danske designbrand inviterer passionerede og kreative nye talenter fra alle
baggrunde til at indsende deres designforslag inden 19. april 2021. Bronco-vasen, sofabordet Latch, og den arkitektoniske Pebble-sofa udspringer alle af denne internationale konkurrence og er i dag klassikere og bestsellere fra Bolia kollektionerne.

Bolia er af den overbevisning, at det
ekstraordinære opstår i krydsfeltet
mellem tradition og fornyelse, og at
nyt talent repræsenterer fremtiden
for design. Det er grunden til, at Bolia er stolte af at modtage hundredvis af ansøgninger hvert år og leder
efter folk, der tør udfordre, forandre
og gentænke den skandinaviske
designtradition, der er kendetegnende for brandet.

Førstepladsen udløser en præmie på 50.000 kr. Til Publikumsprisen, som har en værdi af 25.000 kr., udvælger juryen otte finalister, som kommer til afstemning på Bolias
hjemmeside. Endelig vil Bæredygtighedsprisen til 25.000 kr. belønne et design, hvor
bæredygtighed er indtænkt ned til mindste detalje

Bæredygtighed er et af hovedkriterierne for alle kategorier i Bolia Design Awards. Indsendte designs skal være tidløse i forhold til identitet, udtryk og form, men skal også
garantere en lang levetid og bestå af udskiftelige dele, hvor det giver mening.
Deltagerne kan indsende op til tre forskellige designs frem til den 19. april 2021. De skal
præsentere deres forslag i form af tegninger, skitser eller 3D-modeller ledsaget af en
tekst, der forklarer deres idé, materialevalg, og hvordan designet passer ind i Bolias
skandinaviske univers.

Vinderne vil blive
afsløret den 21. maj
2021. De udvælges
ud fra kriterier, som
udover bæredygtighed
angår brug af certificerede materialer og alternative produktionsmetoder. Designet skal
skille sig ud på baggrund af en klar identitet, funktionalitet og
kreativitet – aspekter
som alle har bidraget
til at gøre Bolia kendt i
hele verden.

Bolia.com
Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 66 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland,
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig og Frankrig, webshops i 32 lande. Bolia samarbejder også med mere
end 600 forhandlere i mere end 50 lande over hele verden og har et strategisk samarbejde med amerikanske Steelcase Ltd. målrettet det professionelle marked på globalt plan. Bolias designkollektiv består
af mere end 40 internationale designere, der alle deler den samme passion for New Scandinavian Design og bæredygtige designs.
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