
 

AB ELECTROLUX (PUBL)     
ADDRESS PRESS HOTLINE E-MAIL INTERNET REG. NO. 
St Göransgatan 143 
SE-105 45 STOCKHOLM 

+46 8 657 6507 press@electrolux.com www.electrolux.com 556009-4178 

 

Lehdistötiedote, 8.1.2015, Helsinki 

 
Electrolux Design Lab 2015: Healthy Happy Kids – ratkaisuja 
tulevaisuuden lapsiperheille 

 
 
Kansainvälisen Electrolux Design Lab -kilpailun vuoden 2015 teema, Healthy Happy Kids, haastaa 
muotoilun opiskelijat suunnittelemaan lapsille suunnattuja tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat 
tulevaisuuden kaupungistumisen ja lapsiperheiden arjen haasteisiin. Tänä vuonna Electrolux on 
tuplannut kilpailun rahapalkinnot, ja kilpailun voittaja palkitaan 10 000 eurolla. Tämän lisäksi 
voittajalle tarjotaan puolen vuoden palkallinen harjoittelu Electroluxin kansainvälisessä 
suunnitteluyksikössä. 

 
“Electroluxin Design Lab -kilpailun tavoitteena on edistää luovuutta ja tarjota nuorille opiskelijoille 
mahdollisuus kehittää visuaalisesti inspiroivia ja innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden urbaaneihin 
ympäristöihin. Tänä vuonna lapset ovat Design Lab -kilpailun keskiössä. Toivomme tämän teeman myötä 
näkevämme uusia ratkaisuja ja rohkeita ideoita, jotka palvelevat lapsiperheiden arkea”, kertoo Lars 
Erikson, Electroluxin muotoilujohtaja ja Design Lab - kilpailun tuomariston puheenjohtaja. 
 
Kilpailuun osallistuvien opiskelijoiden tulee kehittää lasten tarpeita huomioon ottava konsepti, joka keskittyy 
yhteen Design Lab -kilpailun kolmesta aihealueesta: ruoanlaitto, vaatehuolto tai ilmanpuhdistus. Kilpailutyö 
voi olla tuote, lisävaruste, kulutushyödyke tai palvelu. 
 
Kilpailu etenee vaiheittain, mikä antaa opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä konseptinsa eri osa-alueisiin 
sen edetessä. Electroluxin asiantuntijat ovat mukana läpi suunnitteluprosessin ja valitsevat aina seuraavaan 
vaiheeseen etenevät työt. Parhaat työt julkaistaan verkossa, jolloin opiskelijoilla ja yleisöllä on mahdollisuus 
jakaa kilpailutöitä myös sosiaalisen median kautta. Kilpailu huipentuu finaaliin, jossa finalistit pääsevät 
esittelemään kilpailutöitänsä alan huippuasiantuntijoista koostuvalle tuomaristolle sekä kansainväliselle 
lehdistölle.  

 
Rahapalkinnot kaksinkertaistuvat vuonna 2015  
 
Electrolux on päättänyt kaksinkertaistaa kilpailun rahapalkintojen summat. Kilpailun pääpalkinto on tänä 
vuonna 10 000 euroa. Tämän lisäksi voittaja palkitaan puolen vuoden palkallisella harjoittelujaksolla 
Electroluxin kansainvälisessä suunnitteluyksikössä. Kilpailussa toiseksi tullut saa 6 000 euroa ja 
kolmannelle sijalle yltänyt 4 000 euroa. Yleisön suosikki palkitaan 2 000 eurolla. 
 
Electrolux Design Lab -kilpailu järjestetään tänä vuonna jo 13. kerran. Kilpailuun on edeltävinä vuosina 
osallistunut vuosittain noin 1 700 opiskelijaa 60 eri maasta. Aiempina vuosina kilpailu on avannut 
työllistymis- ja yhteistyömahdollisuuksia osallistujilleen.  
 
Hakuaika alkaa 4. maaliskuuta. Kilpailuhakemus tulee palauttaa viimeistään 8. huhtikuuta. 
Hakemuksessa tulee olla konseptin kuvaus, havainnollistava visuaalinen luonnos sekä lyhyt kuvaus 
kilpailutyön hyödystä kuluttajanäkökulmasta.  
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Lue lisää Design Lab -kilpailusta: 
 

Design Lab -verkkosivut: electroluxdesignlab.com 
YouTube: youtube.com/user/electrolux 

Facebook: facebook.com/Electrolux 

Twitter: twitter.com/Electrolux  

Flickr: flickr.com/photos/electrolux-design-lab  

Pinterest: pinterest.com/electrolux  

 

Lisätietoja 

Arto Arhipoff, tuotteet ja markkinointi 

Oy Electrolux Ab 

p. 0400 438 903 tai +358 30 600 51 52 

arto.arhipoff@electrolux.fi  

Iida Valin, viestintä ja PR 

Miltton Oy 

p. 040 4516559 

iida.valin@miltton.fi  

 

  Kuvia saa pyynnöstä osoitteesta: iida.valin@miltton.fi  

  Lisää uutisia Electrolux Newsroomista: http://newsroom.electrolux.com/fi/ 

  www.electrolux.fi 

   

   

 

  Electrolux 

   

Electrolux on maailman johtava kotitalouksiin ja ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden valmistaja. Electroluxin 

ydintoimintaa on tuottaa huolellisesti muotoiltuja, kuluttajatutkimukseen perustuvia innovaatioita, jotka vastaavat sekä 

kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin. Electrolux valmistaa jääkaappeja, astianpesukoneita, pesukoneita, 

pölynimureja, liesiä ja ilmastointilaitteita. Yhtiön tunnetuimmat tuotemerkit ovat Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire ja 

Electrolux Grand Cuisine. Yhtiö myy vuosittain yli 50 miljoonaa tuotetta 150 maahan. Vuonna 2013 Electroluxin myynti 

oli 12,6 miljardia euroa ja työntekijöitä yhtiöllä oli maailmanlaajuisesti 61 000. Lisätietoja Electroluxista löytyy osoitteista 

www.electrolux.com/press ja www.electrolux.com/news. 
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