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DesignEuropa Awards 2020 in Eindhoven 

➢ De derde editie van de prestigieuze Europese Designprijzen komt in 2020 naar 

Nederland, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. 

➢ Vanaf 21 oktober 2019 kunnen voorstellen worden ingediend. 

➢ DesignEuropa eert de beste industriële ontwerpers uit heel Europa en daarbuiten. 

 

De eerstvolgende editie van de DesignEuropa Awards zal plaatsvinden in Eindhoven op 20 

oktober 2020. 

De DesignEuropa Awards is een door het Bureau voor intellectuele eigendom van de 

Europese Unie  georganiseerd evenement dat inmiddels een vaste plaats op de internationale 

kalender voor industriële vormgeving heeft gekregen. 

Tijdens deze derde editie worden excellente ontwerpen bekroond, die op de markt worden 

gebracht onder de bescherming van het ingeschreven Gemeenschapsmodel, een uniek recht 

van intellectuele eigendom dat in de hele EU geldig is. 

Eindhoven is wereldwijd bekend als de designhoofdstad van Nederland en als 

vooraanstaand internationaal centrum van creativiteit en intellectuele eigendom. 

De officiële uitreiking van de DesignEuropa Awards zal plaatsvinden tijdens de Dutch Design 

Week Eindhoven 2020 (DDW). De week wordt georganiseerd door de Dutch Design 

Foundation en is het grootste design-evenement in Noord-Europa. Jaarlijks wordt hier het 

werk en de concepten van ruim 2 600 ontwerpers gepresenteerd aan meer dan 350 000 

bezoekers. 

Design Europa 2020, georganiseerd in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, is 

voor de deelnemers en voor belangstellenden een unieke gelegenheid om kennis te nemen 

van de nieuwste trends in innoverend design en intellectuele eigendom. 

Het  indienen van voorstellen voor DesignEuropa 2020 kan vanaf 21 oktober 2019 via de 

website van EUIPO. 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE 

Met de DesignEuropa Awards worden houders van ingeschreven Gemeenschapsmodellen 

(of het nu gaat om particulieren, kleine bedrijven of grote ondernemingen) gehuldigd die 
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bijzondere prestaties hebben geleverd op het gebied van vormgeving en designmanagement. 

Er zijn twee categorieën voor de aanvragen en nominaties: Kleine ondernemingen en 

ondernemingen in opkomst, en de gevestigde industrie. Ook is er een ‘life time achievement’ 

categorie 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 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 en Gemeenschapsmodellen, die er 

beide voor zorgen dat intellectuele eigendom in alle lidstaten van de EU wordt beschermd. 

Tevens werkt EUIPO samen met de nationale en regionale bureaus voor intellectuele 

eigendom van de EU. 
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