
KILPAILUOHJELMA

FDS Award on kaikille avoin muotoilukilpailu, jossa tehtävänä on suunnitella verkkokauppaan sopiva kodin 
tuote. 

Kilpailun järjestäjä Finnish Design Shop haluaa kannustaa kilpailulla uusien ideoiden kaupallistamista sekä 
tasoittaa tuotteen tietä ideasta kaupan hyllylle.

Finnish Design Shop ei itse valmista tuotteita, mutta pyrkii laajan kontaktiverkostonsa avulla auttamaan 
kilpailun voittajia löytämään tuotteelleen valmistajan.

Kilpailutyön tulee olla kuluttajille suunnattu kodin tuote, joka voikuulua esimerkiksi seuraaviin kategorioihin: 
kalusteet, valaisimet, kattaus- ja keittiötuotteet, muut sisustustuotteet.

Kilpailutöitä arvioidessaan palkintoraati kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

1. Tuotteen kaupallinen potentiaali 
Uskomme, että hyvin muotoillussa tuotteessa esteettiset arvot ja käytettävyys yhdistyvät oivaltavalla tavalla ja 
nämä ominaisuudet luovat yhdessä pohjan kaupalliselle menestykselle.

2. Tuotteen sopivuus teolliseen tuotantoon 
Kilpailussa haetaan tuotteita, jotka soveltuvat teolliseen tuotantoon. Teollisen tuotannon edellytyksenä on, että 
tuote voidaan valmistaa kustannustehokkaasti ja sen loppuhinta on kuluttajamarkkinoilla kilpailukykyinen

3. Tuotteen logistinen toimivuus 
Verkkokaupan voimakkaan kasvun myötä tuotteen logistisella toimivuudella on entistä suurempi merkitys. 
Verkkokauppaan soveltuva tuote on suunniteltu niin, että se voidaan kuljettaa perille rikkoutumatta ja tilaa 
säästäen

Tämä luo omat vaatimuksensa sekä itse tuotteelle että sen pakkaukselle. Kilpailussa ei edellytetä pakkauksen 
suunnittelua, mutta tuotteen helppo pakattavuus tulee ottaa huomioon kilpailutyössä. Parhaimmassa 
tapauksessa myös pakkaus on mietitty ja suunniteltu valmiiksi.

Kilpailun aikataulu
Kilpailun osallistumisaika on 4.2.–14.6.2019. Voittajat julkistetaan syyskuussa 2019 Helsinki Design Weekin 
aikana. 

Kilpailutyöt
Kilpailun kielenä on englanti. Kilpailutyöt tulee lähettää yksisivuisena pdf-tiedostona sähköpostiosoitteeseen 
fdsaward@finnishdesignshop.com viimeistään 14.6.2019.

Kilpailutyön tulee sisältää: 
- Kuva tuotteesta (piirros, valokuva, mallinnus) 
- Kuvaus tuotteen ideasta ja toiminnasta 
- Tiedot käytetyistä materiaaleista ja rakenteesta 
- Kilpailijan yhteystiedot (kilpailijan nimi/kilpailijoiden nimet, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Kilpailija voi halutessaan liittää sähköpostiin myös ansioluettelonsa erillisenä pdf-tiedostona. Kilpailuun voi 
osallistua enintään kolmella eri työllä. Jokainen kilpailutyö tulee lähettää erikseen omana pdf-tiedostonaan. 
Myös työryhmät voivat osallistua kilpailuun. Kilpailutöiden enimmäismäärä on myös tällöin kolme.



Palkinnot
Kilpailussa jaetaan kolme palkintoa, joiden yhteissumma on 10 000 euroa: 

1. palkinto: 7 000 euroa
2. palkinto: 2 000 euroa
3. palkinto: 1 000 euroa 

Kilpailun voittaja pääsee esittelemään työnsä henkilökohtaisesti kilpailuraadille, ja kilpailun järjestäjä auttaa 
parhaan kykynsä mukaan voittajia saamaan tuotteensa tuotantoon tai vaihtoehtoisesti konsultoi tuotteen 
valmistuttamisessa. Palkintoraati voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintosumman myös toisin. 

Palkintoraati
Juhlavuoden kunniaksi kilpailun palkintoraati koostuu Finnish Design Shopin verkkokaupan ja designin 
ammattilaisista. Palkintoraadin jäsenet ovat Finnish Design Shopin perustaja ja toimitusjohtaja Teemu Kiiski, 
operatiivinen johtaja Reetta Noukka, New Business Manager ja sisustusarkkitehti Kaisa Kivelä sekä ostajat Ville 
Syrjänen ja Hanna Mäkelä.

Lisätietoa
Kilpailuun liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen fdsaward@finnishdesignshop.com.


