
OSALLISTUMISOHJE

Konsepti
Protoshop on vuosittainen Messukeskuksen ja Imu Designin yhdessä tuottama tapahtuma, joka 
järjestetään Habitare-messujen Ahead!-alueella. Imu Design kutsuu Suomessa toimivat suunnittelijat 
ehdottamaan tuoteideoita syyskuun 2014 tapahtumaan. Ehdotuksista valitaan 10-15 ideaa 
jatkokehitykseen. Jatkokehityksessä toimiviksi prototyypeiksi valmistetut tuotteet esitellään Protoshopissa, 
jonka ydinideana on löytää esiteltäville tuotteille hyvät kodit sopivista yrityksistä. Suunnittelijoiden ja yritysten 
yhteistyöfoorumina toimivasta tapahtumasta luodaan raikas ja innostava kokonaisuus, josta tiedotetaan 
sekä kotimaisia että ulkomaisia yrityksiä tehokkaalla ennakkomarkkinoinnilla.

Osallistumisoikeus
Tuoteideoita voivat jättää kaikki Suomessa toimivat muotoilijat ja suunnittelijat joko yksin tai työryhmänä. 
Työryhmän ollessa kyseessä osallistujien tulee sopia keskenään oikeuksien jakautumisesta ennen työn 
jättämistä. Töiden tulee olla ennen julkaisemattomia.

Haku
Hakuaika on 10.1.2014 - 19.2.2014. Ehdotus jätetään omalla nimellä: suunnittelijan nimi ja yhteystiedot 
tulee merkitä työn taakse. Työ toimitetaan 19.2.2014 mennessä (saman päivän postileima riittää) 
osoitteeseen: Anniina Pyykönen, Messukeskus Helsinki, Messuaukio 1, PL 21, 00521 Helsinki. Kuoreen 
merkintä: ”Protoshop”.

Jury
Juryn jäsenet ovat Imu Designin perustajat Elina Aalto (muotoilija, TaM), Krista Kosonen (muotoilija, TaM) ja 
Saara Renvall (muotoilija, TaM) sekä Imun ulkopuolisena jäsenenä Mikko Paakkanen (muotoilija). 
Kilpailusihteerinä toimii Messukeskuksen näyttelykoordinaattori, Anniina Pyykönen. 

Valintakriteerit
Jury kiinnittää töiden valinnassa huomiota erityisesti töiden vahvuuteen ja oivaltavuuteen. Työn tulee olla 
soveltuva teolliseen tuotantoon Protoshopin ydinidean mukaisesti. Haussa on tuote, joka ei ole muotioikku, 
vaan jää elämään suomalaiseen esinemaailmaan. 

Ehdotus
Jätettävä ehdotus voi olla mikä tahansa koti- tai julkitilasisustamiseen liittyvä muotoilutuote. Työn tulee olla 
luonteeltaan valmis tuoteidea tai tuotteistettava idea, joka soveltuu Protoshopin konseptiin. Työ esitetään 
A3-kokoisilla pohjustetuilla plansseilla, joita saa olla korkeintaan 2kpl / työ. Idea tulee esittää niin selkeästi, 
ettei suunnittelijan läsnäoloa tarvita työtä arvioitaessa. Osallistujan on sanallisesti esityksessään perusteltava 
miksi tuote on olemassa ja kenelle tuote on suunniteltu.

Oikeudet
Kaikki oikeudet työhön säilyvät suunnittelijalla.

Töiden valinta
Jury valitsee työt jatkoon helmikuun 2014 aikana. Kaikille hakuun osallistuneille ilmoitetaan päätöksestä 
jurytuksen jälkeen.

Asiakirjat ja tapahtumaa koskevat kysymykset
Ohjelma on ladattavissa 10.1.2014 alkaen osoitteista www.imudesign.org/protoshop sekä www.habitare.fi. 
Töiden jättöön liittyviä kysymyksiä voi esittää 31.1.2014 saakka sähköpostilla osoitteeseen: 
saara@imudesign.org 

JATKO

Valittujen töiden jatkokehitys ja näyttelytapahtuma
Valitut suunnittelijat vastaavat oman prototyyppinsä valmistuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. 
Tapahtumajärjestäjät tarjoavat messuosaston, tuotekuvauksen, tapahtumaan liittyvän tiedotuksen ja 
markkinoinnin, tuote-esitteen, www-sivut sekä asiantuntija-avun mahdollisiin sopimusneuvotteluihin. 
Messukeskus vakuuttaa työt näyttelyn ajalle, mutta muulle ajalle suunnittelijan tulee itse ottaa vakuutus 
halutessaan. Suunnittelijoiden vastuulla on myös työn kuljetus sekä valokuvaukseen että näyttelyyn ja 
näyttelystä pois. Näyttelyosastolla on esittelijä Imun puolesta koko messujen ajan.

Valmiit prototyypit toimitetaan tapahtumajärjestäjille vkon 23 / 2014 aikana. Tätä seuraa tuotteiden 
valokuvaus, jossa suunnittelijan tulee olla mukana. Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeuden jättää pois 
näyttelystä valittu työ, joka ei valmistu sovitun aikataulun mukaisesti. Myöskin työ, jonka lopputulos ei 
vastaa jätettyä ehdotusta, voidaan rajata pois näyttelystä, ellei järjestäjän kanssa ole erikseen sovittu työn 
luonteen muuttumisesta jatkokehitysvaiheen aikana.

Sopimukset suunnittelijan ja yrityksen välillä
Suunnittelijoille tarjotaan tarvittaessa sopimusneuvotteluihin asiantuntija-apua Ornamolta.

Lisätietoa
www.imudesign.org
www.habitare.fi
www.messukeskus.com
www.ornamo.fi
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