
Temat konkursu:

Restylling wózka uniwersalnego dla dzieci 

Cel:

Celem konkursu jest uzyskanie linii nowych oryginalnych wzorów przemys owych istniej cego produktu.ł ą

Założenia konkursowe:

1. Wzór produktu powinien by  innowacyjny i odzwierciedla  charakter marki oraz tendencje rynkowe. Projekt powinienć ć  
da  mo liwo  rozwini cia linii kolorystycznej.ć ż ść ę

2. Restylling powinien uwzgl dnia  dost pne technologie produkcji (tj. szycie z tkanin, lub ew. formowanie tworzywę ć ę  
sztucznych czy restylling elementów metalowych).

3. Produkt powinien by  „przyjazny” w u ytkowaniu oraz  spe nia  za o enia ergonomiczne.ć ż ł ć ł ż

4. Produkt powinien uwzgl dnia  kryteria ekonomiczne w produkcji masowej.ę ć

Forma oddania prac:

Koncepcja powinna zosta  przedstawiona za pomoc  wizualizacji w dowolnej technice cyfrowej b d  r cznej. ć ą ą ź ę Projekt 
koncepcyjny powinien być dostarczony w postaci wizualizacji z opisem na max 5 planszach o wymiarze A4, równolegle 
uczestnik konkursu powinien dostarczy  projekt w formie cyfrowej ć – JPG. lub PDF. (A4, min. Rozdzielczo  300 dpi). ść

Dostarczone przez organizatora informacje:

1. Opis produktu: wózek uniwersalny sk ada si  z gondoli dla dzieci do 6 miesi ca oraz cz ci spacerowejł ę ą ęś  
przeznaczonej dla dzieci powy ej 6 miesi ca montowanych na jednym stela u oraz akcesoriów tj. mi kkiejż ą ż ę  
wk adki, plecaka montowanego na stela u i pokrowców na nó ki montowanych do gondoli i spacerówki.ł ż ż  
Obligatoryjnie w sk ad projektu wchodzi gondola, cz  spacerowa i stela , natomiast dopuszcza sił ęść ż ę 
zaprojektowanie innych akcesoriów.

2. Zdj cia istniej cego produktu (zdj cia do pobrania ze strony internetowej).ę ą ę

3. Logo marki (do pobrania ze strony internetowej).

Kryteria oceny:

Kryterium Waga w ocenie (%)
Oryginalno  ść i atrakcyjność wzornicza 50
Technologiczność 20
Zgodno  ść z zasadami ergonomii 15
Kryteria ekonomiczne w produkcji masowej 15
razem 100


