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A PLANO foi galardoada com o prémio de design de alta
qualidade “Red Dot Award: Product Design 2013”

OS PRODUTOS VENCEDORES O MUSEU DE DESIGN RED DOT
Contando com cerca de 2,000 produtos dispostos numa área

O poder inovador da PORSEG, SISTEMAS DE SEGURANÇA S.A.

que excede os 4,000m2, o museu de design Red Dot recebe a

impressionou o júri constituído por 37 membros especialistas

maior exposição de design contemporâneo a nível mundial. De

do “Red Dot Award: Product Design 2013”. Aqueles que

2 a 28 de Julho de 2013, o museu exibirá os produtos

tiveram sucesso na avaliação realizada pelos famosos peritos

vencedores do prémio. Na “Design on stage-winners red dot

nesta área, têm o privilégio de poder decorar o seu produto

award: product design 2013”, os entusiastas do design têm a

premiado com “red dot” e assim posicionar-se a nível

possibilidade de se maravilharem com as mais recentes

internacional. Os membros do júri ficaram entusiasmados por

tendências. Os visitantes estão convidados a manusear as

receber 4,662 candidaturas em 19 categorias diferentes este

peças, podendo experimentar a vencedora PLANO da PORSEG.

ano. Apenas os produtos que exibiram melhor design foram
capazes de captar a atenção do júri, como foi o caso da porta

O PRÉMIO RED DOT

PLANO, que se tornou um do poucos produtos vencedores

Com o prémio de design Red Dot, o Design Zentrum Nordrhein

deste prestigioso prémio.

Westfalen criou uma das mais aclamadas competições nível

A cerimónia de prémios em que se atribuirá o selo de qualidade
mundialmente reconhecido, terá lugar dia 1 de Julho de 2013
na gala “Red Dot”. A cerimónia, que se realiza na sala de opera
do impressionante Teatro Alvar Aalto em Essen, é considerada
o ponto alto do “Red Dot Award: product design”. Ao longo dos

internacional. O prémio, o "Red Dot", estabeleceu-se a
mundialmente como uma das mais procuradas marcas do
design de excepção. O Design Zentrum Nordrhein Westfalen
expõe os produtos vencedores no museu de design Red Dot
pelo período mínimo de um ano.

últimos anos, tornou-se numa cerimónia de celebração com

De forma a avaliar a diversidade no campo do design com rigor,

convidados internacionais. A PLANO será então colocada em

o prémio de design Red Dot divide-se em diferentes categorias:

exibição no museu de design Red Dot durante quatro semanas.

o“red dot award: product design”, “red dot award:

O Prof. Dr. Peter Zec, fundador e CEO do Red Dot, salientou

communication design” e o “red dot award: design concept”.

que, hoje em dia, a competência a nível do design e o sucesso
económico caminham lado a lado: "os vencedores do 'Red Dot
Award: product design 2013' são os protagonistas da mais
desenvolvida cultura e indústria do design. Actualmente, está a
tornar-se cada vez mais difícil o processo de selecção dos
produtos com design de excepção. É comum que as qualidades
apenas se tornem evidentes nos detalhes. No entanto, aqueles
produtos que sejam capazes de passar o teste do júri
internacional Red Dot não desaparecerão certamente nas
multidões e terão a capacidade de se destacar na competição
global."
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