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 Formatervezési pályázat
Jelentkezési határidő: 2021. július 31.
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A Plydesign designmárka FRIGATE székcsaládja elnyerte a rangos nemzetközi 
díjat, az IF DESIGN  AWARD-ot Termék kategóriában –  a díj 67 éves fennállása 
óta nem volt még arra példa, hogy magyar bútor megkapja ezt a szakmai 
elismerést. FRIGATE szék különleges gyártási innovációt valósít meg, melynek 
keretében a német Danzer vállalat által kifejlesztett 3D-furnért hagyományos  
idompréselt technológiával ötvözi, így téve a terméket szélesebb közönség 
számára is elérhetővé. 
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Veszprém, 2021. május 3. – Az iF DESIGN AWARD sikere arra ösztönözte a Plyde-
sign márkát, hogy kiterjeszti a közös munkát új, kreatív tehetségekkel, ezért nyílt 
ötletpályázatot hirdet a hazai felsőoktatásban tanuló diákok számára rétegeltlemez 
használati-, kiegészítő- és berendezési tárgy tervezése témakörben. 

Olyan használati (bármilyen hétköznapi-, sport-, munka-, stb.) eszközök, illetve be-
rendezési tárgyak és kiegészítők ötleteit várjuk, amelyek jobbá, barátságosabbá 
teszik a felhasználó környezetét, megkönnyítik munkáját, vagy bármilyen egyéb mó-
don érdemben hozzájárulnak életminőségének javításához, emellett pedig jól ak-
názzák ki a rétegeltlemezben, mint anyagban rejlő potenciált. A cég kollekciójában 
már szerepelnek székek és asztalok, így a pályázat most kifejezettem nem ilyen tár-
gyakra irányul, hanem minden másra, ami funkciójában, céljában és esztétikájában 
kiegészítheti azokat.

A pályázók terveiket formapréselt rétegelt lemez, furnér, vagy létjogosultsága ese-
tén akár a 3D furnér által biztosított nagyobb alakítási szabadság felhasználásával 
készíthetik el. A 3D furnért akkor érdemes választani, ha az valóban indokolt és tény-
leges előnyt jelent, így például, amikor olyan termékeket, formákat tesz lehetséges-
sé, amelyeket eddig a fa korlátai miatt egyáltalán nem, vagy csak más anyagokból 
lehetett megvalósítani és ahol a fa, mint anyag jelentősen növelheti a termék nívóját. 
Arra keressük tehát a választ, hogy milyen új formákat, funkciókat lehet még kifej-
leszteni a rétegeltlemez adta lehetőségeket kihasználva?

A pályázat célja a fiatal tehetségek felkarolása, a Plyde-
sign-nál felhalmozott tapasztalat, know-how megosztása 
és az új ötletek, koncepciók hasznosítása, potenciálisan 
gyártásba vétele. A pályázók megmérettethetik magukat, 
lehetőséget kapnak munkájuk bemutatására és akár ötle-
tük gyártásba- és piacra vitelére. Bár a pályázat végén csak 
két díjazott lesz, mégis minden résztvevő nyerhet vele: 
regisztráció után a pályázók a technológiával kapcsolatos, 
máshol nem elérhető háttéranyagokhoz, előadásokhoz 
férhetnek hozzá, betekinthetnek egy működő designvállal-
kozás működésébe, releváns visszajelzéseket kaphatnak. A 
zsűrizésében részt vesz a 3D furnér egyik eredeti feltalálója 
és a Reholz, majd Danzer cégek ügyvezetője, Jörg Förster.

„milyen új formákat, funkciókat 
lehet még kifejleszteni  

a rétegeltlemez adta 
lehetőségeket kihasználva?”
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A pályázat minden BA, vagy BSC szakon végzős, illetve minden MA, vagy MSC szakon a magyar felsőoktatásban tanuló aktív hallgató, illetve az elmúlt 2 
évben itthon végzett (2019) volt hallgató előtt nyitva áll. Pályázni csak egyénileg lehet.



Shortlist:

A pályázat első zsűrizési körében 5 pályázó kerül kiválasztásra, akik 1,5 
hónapos programban vesznek részt, folyamatos konzultációs lehető-
séggel a Plydesign szakembereivel a pályázatának továbbfejlesztése 
céljából. A Plydesign a nyertes mellett a program során kidolgozott 
munkák közül is kiválaszthat ötleteket termékké fejlesztésre.

D
ÍJ

A
Z

Á
S

Fődíj:

1.000.000 Ft díj és 6 hónapos fizetett karrier tréning program a Plyde-
sign-nál, amely során a nyertes elsőszámú projektje az ötletének kidol-
gozása, a mintagyártás és null széria fázisokig való eljuttatása, továbbá 
piacra bevezetésének előkészítése. Sikeres termékfejlesztés és piacra 
bevezetés esetén a Plydesign Kft a nyertessel hasznosítási szerződést 
köt, mely alapján a Pályázó a kifejlesztett termékének értékesítéséből 
jogdíjra lesz jogosult.

Közönségdíj:  

A pályázat első zsűrizési körében kiválasztott 5 pályamunka bemuta-
tásra kerül a pályázat Médiapartnerének (Hype and hyper) felületein és 
részt vehet egy közönségszavazáson. A közönségdíjas lehetőséget kap 
a Plydesign csapatával kiutazni a Stockholmi Bútoripari vásárra, az út 
minden költségét a Plydesign finanszírozza (A Közönség- és a Fődíjas 
személye nem lehet megegyező: amennyiben a közönség is ugyanazt a 
pályázatot választaná ki győztesnek, mint a zsűri, úgy automatikusan a 
második legtöbb szavazatot kapó pályázó kapja a Közönségdíjat.).
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A pályázók előzetes regisztrációt követően (a regisztrációs adatlap  
ki- és feltöltésével a designhouse@plydesign.eu e-mailcímen) hát-
téranyagokhoz, előadásokhoz férhetnek hozzá, azt segítendő, hogy  
a pályázatkiírásnak és a technológiának minél jobban megfelelő ötle-
teket dolgozhassanak ki. A regisztrációt követően a pályázók a mega-
dott elérhetőségükön értesítést kapnak, ha új anyag válik elérhetővé, 
illetve, hogy hol, milyen módon érhetik el azt.

A zsűri első körben 5 munkát (shortlist) választ ki, ame-
lyeket az alkotóik a céggel konzultálva, egy 1,5 hónapos 
fejlesztési programokban dolgozhatnak tovább, majd pre-
zentálhatják a zsűrinek. A zsűri a program során elvégzett 
munka és a prezentáció alapján választja ki a nyertest, il-
letve az(oka)t a munkákat, amelyeket megvalósításra, ter-
mékké fejlesztésre érdemesnek tart.

A zsűri tetszőleges számú munkát választhat ki meg-
valósításra, ami nem feltétlenül kell, hogy a nyertes 
pályázat legyen. A Plydesign Kft. ebben az esetben is 
hasznosítási szerződést köt, mely alapján a Pályázó a kifej-
lesztett termékének értékesítéséből jogdíjra lesz jogosult.  
A pályázat médiapartnere folyamatos megjelenési lehető-
séget biztosít az 5, fejlesztési programban résztvevőnek.

A programmal párhuzamosan egy közönségszavazás 
is fut majd, így a zsűri által választott nyertes mellett 
odaítélésre kerül egy Közönségdíj is (A Közönség- és a 
Fődíjas személye nem lehet megegyező: amennyi-ben a 
közönség is ugyanazt a pályázatot választaná ki 
győztesnek, mint a zsűri, úgy automatikusan a második 
legtöbb szavazatot kapó pályázó kapja a Közönségdíjat.).

Benyújtási határidő:

2021. július 31.

Shortlist bejelentése:

2021. augusztus 9.

A továbbfejlesztési program lezárulása:

2021. október 8.

Nyertes és közönségdíjas pályamunkák bejelentése:

2021. október 15.
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A Z  E L B Í R Á L Á S 
K R I T É R I U M A I

Mennyire releváns, mennyire ad hozzá a tervhez a rétegeltlemez használata? 

Mennyire van összhangban a koncepció, az anyag és a funkció?

Mennyire használja ki a terv a rétegeltlemez által kínált lehetőségeket?

Mennyire kiérlelt, részletes a koncepció?

Mennyire illeszkedik a Plydesign kollekciójába, a cég arculatába a terv?

Mennyire van piaci potenciál a termékben? Milyen ár-érték arányt kínál? 

Mennyire újszerű az ötlet, van-e hasonló termék már a piacon és azokhoz képest miben más? 
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8A háttéranyagok eléréséhez:

Előzetes regisztráció a Regisztrációs adatlap kitöltésével és elküldésével a 
designhouse@plydesign.eu e-mail címen. A regisztrációnak nincs határideje, de 
minél korábban érdemes, hiszen az elérhetővé tett anyagok célja a tervezés 
segítése.

A pályázat benyújtásához:

1. Kitöltött és aláírt pályázati adatlap

2. Hallgatói jogviszonyigazolás, amely tartalmazza a végzés várható idejét, vagy 
2 évnél nem régebbi diploma másolata.

3. Pályaterv PDF, max. 10 MB, amelynek tartalma:
• A terv, koncepció címe, neve
• A terv, koncepció leírása min. 1000, max. 3000 karakter terjedelemben
• Látványrajzok, vagy fotók a modellről
• Háromnézeti rajz a főbb méretekkel, M1:5

Az anyagok digitálisan nyújtandók be, a designhouse@plydesign.eu e-mail címen. 
Benyújtási határidő: 2021. július 31.
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https://plydesign.eu/wp-content/uploads/2021/04/plydesignhouse_regisztracios_adatlap.pdf
https://plydesign.eu/wp-content/uploads/2021/04/plydesignhouse_palyazati_adatlap.pdf
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Jörg Förster
ügyvezető, Danzer Deutschland GmbH

Babits Tamás
alapító tulajdonos, ügyvezető, Plydesign Kft.
tulajdonos, ügyvezető, Licit Kft.

Cselényi Krisztina
a Magyar Formatervezési Tanács tagja 
elnökségi tag, Európai Bútorszövetség (EFIC)

Kerékgyártó András DLA
vezető tervező, Plydesign Kft.
egyetemi tanársegéd, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Juhász István DLA
egyetemi docens, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Tremmel Ádám
gyártásvezető, Licit Kft.

Kiss Milán
fejlesztési vezető, Licit Kft.

A  Z S Ű R I

Médiapartner
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#plywood #moldedplywood #veneer #3Dveneer 

designhouse@plydesign.eu  
plydesign.eu/plydesignhouse_2021

facebook.com/plydesign.eu
instagram.com/plydesign.eu




