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Årets bedste designprodukter kåret
Nomi helt til tops ved international prisuddeling
En af designbranchens mest prestigefyldte priser ’Red Dot Award: Product Design’ er netop
blevet uddelt i Essen operahus ved et stort galla-arrangement med deltagere fra hele verden.
Blandt dem var danske Evomove, der vandt den særligt eksklusive ’Red Dot: Best of the Best’ for
børnehøjstolen Nomi. Dermed tager Evomove plads i et fornemt selskab blandt brands som
Apple, BMW og Adidas, der ved årets prisuddeling også blev belønnet med en ’Red Dot. Best of
the Best’.
Den røde løber var rullet ud og champagnen hældt på glas, da en af designbranchens mest
prestigefyldte priser ’Red Dot Award: Product Design’ blev uddelt tidligere på måneden i Essens
operahus. Deltagere fra hele verden var mødt op for at overvære prisoverrækkelsen, der har fundet sted
siden 1954 og hører til en af årets største begivenheder inden for produktdesign. Blandt dem var danske
Evomove, som blev kaldt på scenen for at modtage den særligt eksklusive pris ’Red Dot: Best of the
Best’ for sin børnehøjstol Nomi, der er udviklet i samarbejde med designeren Peter Opsvik – manden
bag Tripp Trapp stolen, Håg Capisco og andre populære siddemøbler.
Ved Red Dot Award: Product Design 2014 dystede Nomi mod knap 5000 andre designprodukter. Kun
lidt over 1 procent af dem blev belønnet med en ’Red Dot: Best of the Best’ – blandt dem var Evomove
den eneste danske producent, og Nomi den eneste børnehøjstol. Dermed indtager Evomove ikke bare
en førende position inden for udviklingen af børnehøjstole, men placerer sig også i den absolutte elite
inden for internationalt produktdesign.
I alt 72 produkter blev i år tildelt en ’Red Dot: Best of the Best’, hvilket altså svarer til det ypperste inden
for produktdesign 2014. Det drejer sig om spændende, innovative produkter, der er nøje udvalgt af Red
Dot juryens ekspertpanel af 40 fagfolk fra hele verden, heriblandt den nye Mac Pro fra Apple, elbilen
BMW i3 og et toptunet løbeur fra Adidas for bare at nævne nogle af dem. Til de mere spektakulære af
slagsen hører for eksempel en cykel med træstel, en letvægtssovepose på bare 280 gram, en trampolin
uden fjedre samt en nødtelefon, hvis batteri kan holde i op til 15 år.
Alle årets 72 vindere af en ’Red Dot: Best of the Best’, herunder Nomi, kan ses på
http://red-dot.de/pd/online-exhibition/?lang=en&c=0&a=1002&y=2014&i=0&oes=

For yderligere information om Evomove og Nomi besøg www.evomove.com eller kontakt:
Susanne Lindhage, Head of PR & Communications hos Evomove A/S, på telefon
31 38 88 95 eller e-mail susanne@evomove.com. Flere pressebilleder fremsendes på forespørgsel!

