PLUG JEZELF
Naam:
Adres:
e-mail:
telefoonnummer:
Ontwerp opleiding:

Foto van jezelf

Omschrijving van jezelf in 80 woorden

Minimaal
8 megapixel,
portrait

Waar ben je geboren, hoe oud ben je
Wat is je levensmotto, wat facineert je, wat zijn je
passies...
Zorg er voor dat het een inspirerende en interessante korte
omschrijving is: mensen vinden het verhaal achter de
ontwerper belangrijk.

Omschrijving van wat je drijft en motiveerd als ontwerper in 100 woorden
Waarom ben je gaan ontwerpen, wat is je motivatie om te ontwerpen
Hoe is dat gerelateerd aan de omschrijving van jezelf...

Zorg er voor dat het een inspirerende en interessante korte omschrijving is: mensen
vinden het verhaal achter de ontwerper belangrijk.
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PLUG JOUW ONTWERP
Naam Ontwerp:

Jouw ontwerp
Voeg minimaal 3 high-res fotos apart bij je aanmelding.
Minimaal 8 megapixel, landscape
- Minimaal 1 foto van het ontwerp in gebruikscontext
- Minimaal 2 fotos van het ontwerp in verschillende perspectieven
- Fotos van belangrijke details van je ontwerp
Voeg de technische tekeningen van je ontwerp apart bij je aanmelding.
Voeg een optioneel filmpje van je ontwerp in gebruikscontext apart bij je
aanmelding. Dit filmpje mag maximaal 30 seconden duren.

Omschrijving van je ontwerp en de filosofie achter je ontwerp in 100 woorden.
Het gaa dus om het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van het ontwerp. Wees niet bang om
grote ambities uit te spreken.
Bijvoorbeeld: De wereld verstikt door de hoeveelheid platic afval. Ik vind het
belangrijk dat mensen zich hiervan meer bewust worden zodat ze hun gedrag
veranderen. Daarom is deze klok ‘plastic bags’ gemaakt van gewassen
samengeperste plastic tassen. Bovendien is de tijd weergegeven in kilo’s plastic afval
in de wereld: 200.000 kilo per 10 minuten!
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MELD JE AAN
Stuur je aanmelding naar: aanmelden@onderstroom-design.nl.
Grote files kun je via Wetransfer sturen.
Je mag altijd meerdere ontwerpen pluggen,
maar weet dat we selecteren op kwaliteit en authentisiteit.
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