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EUIPO kondigt de derde editie van de DesignEuropa 

Awards aan 

De DesignEuropa Awards, een eerbetoon aan excellentie in design en 

designmanagement, staan nu open voor inschrijvingen en nominaties. 

De DesignEuropa Awards die worden georganiseerd door het Bureau voor intellectuele 

eigendom van de Europese Unie (EUIPO), een gedecentraliseerd EU-agentschap, huldigen 

uitmuntend design dat op de markt is gebracht met bescherming van het ingeschreven 

Gemeenschapsmodel (IGM). 

Het IGM is een intellectuele-eigendomsrecht dat geldig is in de 28 EU-landen en wordt beheerd 

door EUIPO. Elk jaar laten duizenden ondernemingen – van kmo’s tot multinationals – hun 

intellectuele-eigendomsrechten in de EU beschermen door het IGM. 

De DesignEuropa Awards, inmiddels toe aan hun derde editie, benadrukken het belang van 

design als stuwende kracht voor economische groei. De inschrijvings- en nominatieperiode voor 

de DesignEuropa Awards begint vandaag, 21 oktober 2019, en eindigt op 20 april 2020. 

De categorieën van de DesignEuropa Awards zijn: 

Industry Award: voor IGM in handen van bedrijven met meer dan 50 werknemers en een 

omzet/balanstotaal van meer dan 10 miljoen euro. 

Small and Emerging Companies Award: voor IGM in handen van bedrijven met ofwel minder 

dan 50 werknemers en een omzet/balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro of die zijn 

opgericht na januari 2016, ongeacht hun grootte. 

Lifetime Achievement Award: voor individuele ontwerpers die gedurende hun loopbaan een 

aanzienlijk esthetisch oeuvre hebben geproduceerd, met een aantoonbare invloed op de markt. 

Genomineerden in deze categorie moeten het Gemeenschapsmodellenstelsel gebruiken of 

tijdens hun professionele loopbaan gebruikt hebben. 

Voorgaande winnaars van de DesignEuropa Awards zijn onder andere Giorgetto Giugiaro 

(2016), de legendarische auto-ontwerper en Hartmut Esslinger (2018), de bedenker van de 

eerste designtaal van Apple, allebei in de categorie Lifetime Achievement. De categorie Small 

and Emerging is gewonnen door ontwerpen van Caimi Brevetti (2016) en Marcus Pedersen 

(2018), terwijl de Industry Award is gewonnen door ontwerpen van Thule (2016) en Siemens 

Healthcare GmbH (2018). 

 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designeuropa-finalists-giugiaro
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-lifetime
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designeuropa-finalists-flap
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-finalists-airgo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designeuropa-finalists-urban-glide
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-finalists-artis-pheno
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-finalists-artis-pheno


 

                    

De prijsuitreiking vindt plaats op 20 oktober 2020 in Eindhoven in samenwerking met het 

Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Benelux-Bureau voor de 

Intellectuele Eigendom. 

NOOT VOOR DE REDACTIE 

Met de DesignEuropa Awards worden houders van ingeschreven Gemeenschapsmodellen 

(IGM) gehuldigd die bijzondere prestaties hebben geleverd op het gebied van ontwerp en 

ontwerpbeheer. Het kan hierbij zowel om particulieren als om kleine bedrijven of grote 

ondernemingen gaan. Er zijn twee categorieën voor de inschrijvingen en nominaties: Small and 

Emerging Companies en Industry. Daarnaast is er de categorie ‘Lifetime Achievement’ voor 

ontwerpers met een significant oeuvre dat zij in de loop der tijd hebben ontwikkeld en die een 

aanzienlijke invloed hebben gehad op het beroep van ontwerper. Meer informatie over de 

verschillende categorieën van de DesignEuropa Awards. 

OVER EUIPO 

EUIPO is een gedecentraliseerd agentschap van de EU dat is gevestigd in het Spaanse Alicante. 

Het beheert de inschrijving van Uniemerken (EUTM) en Gemeenschapsmodellen (IGM), die er 

beide voor zorgen dat intellectuele eigendom in alle EU-lidstaten wordt beschermd. Tevens werkt 

EUIPO samen met de nationale en regionale bureaus voor intellectuele eigendom van de EU. 

Contacten met de pers 

Ruth McDonald 
Tel. +34 96 513 7676 
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu  

 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs-and-climate-policy
https://www.boip.int/
https://www.boip.int/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/what-can-be-a-registered-community-design



