Twee GIO Erkenningen voor ACCU | Zuidwaarts
Eindhoven, oktober 2012 – De GIO Erkenningen 2012 zijn bekend: De enige
prijs in ons land die het vakmanschap van ontwerper en opdrachtgever
honoreert. Om voor dit keurmerk voor Goed Industrieel Ontwerp in
aanmerking te komen, moet een product meer dan alleen mooi zijn.
Functionaliteit, innovativiteit, originaliteit, respect en gebruikswaarde zijn
van even groot belang. "Intelligent Potty" voor de Belgische firma Quax en
"uil" voor Janssen-Fritsen voldeed volgens de jury ruimschoots aan deze
criteria.
De GIO Erkenning - te vergelijken met de Amerikaanse Idea Award en de
Duitse Red dot en iF-Award - is een gewilde erkenning van de
professionaliteit van ontwerper èn opdrachtgever. Van de bijna 80 in vijf categorieën ingezonden
producten zijn er dit jaar 69 erkend als goed industrieel ontwerp. De inzending van accu zuidwaarts werd
door een onafhankelijke vakjury onder voorzitterschap van prof dr ir Wim Poelman beoordeeld. Een GIO
Erkenning versterkt de geloofwaardigheid en bekendheid van het product en maakt het kansrijker op de
markt.

Uitreiking
De GIO Erkenningen werden op woensdag 24 oktober, midden in de Dutch Design Week uitgereikt
tijdens een dinershow in Eindhoven. Op deze avond werden tevens de vijf Special Awards
bekendgemaakt die de jury heeft toegekend aan de meest onderscheidende inzendingen op de aspecten
Respect, Functionaliteit, Gebruikswaarde, Vormgeving, Originaliteit en Materiaal.

Intelligent Potty
Intelligent Potty, ontworpen door Bastjan Otten en Camille de Vrede, ACCU | Zuidwaarts voor Quax.
Kinderpotje met geluidsmodule waarop een persoonlijke boodschap kan worden ingesproken die na het
plassen en opstaan automatisch wordt afgespeeld waardoor zindelijkheid wordt bevorderd.

Uil
Uil, ontworpen door Bastjan Otten en Camille de Vrede, ACCU | Zuidwaarts voor Janssen-Fritsen.
Fantasiebeest nodigt kinderen door kleur, vorm en functie uit tot bouwen en bewegen. Het heeft twee
hoogtes, zowel als aparte kruk als eindeloos gekoppeld tot bank.

Designlink
De jaarlijkse toekenning van de GIO Erkenningen wordt georganiseerd door Designlink. Designlink is een
onafhankelijke ketenorganisatie die vraag, aanbod, kennis en beleid op het gebied van productdesign bij
elkaar brengt. Zij heeft als doel het bevorderen en promoten van de ontwikkeling en professionalisering
van het industrieel ontwerpen in Nederland.
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