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Pressmeddelande från ÅF Pöyry 

 

ÅF Ljud & Vibrationer vinner Red Dot Award: Brands & 

Communication Design 2019 

 
Red Dot Award är en internationell designutmärkelse för god formgivning. 
Med 18 000 bidrag varje år är det en av världens största tävlingar för form 
och design. ÅF Ljud & Vibrationer har tilldelats en Red Dot Award: Brands & 
Communication Design 2019, för ljudkonceptet och ljuddesignen för ‘The 
Conference’ 2018.  
 

’The Conference’ är en tvådagarskonferens i Malmö som fokuserar på ämnena 
mänskligt beteende, ny teknologi och hur man får saker att hända. Det är en 
årlig konferens som välkomnar talare och besökare från hela värden. ÅF Ljud 
& Vibrationer fick uppgiften att ta fram ett ljudkoncept för 2018 års 
konferens, som del av en multisensorisk kommunikationsstrategi. Projektet 
har tilldelats en Red Dot Award på grund av sin originalitet och kreativitet, 
designkvalitet och innovation samt känslomässiga betydelse. 
 
Varje år skapas ett unikt uttryck och profil för ’The Conference’, allt för att ge 
en förstklassig upplevelse. Det skräddarsydda ljudkonceptet kopplade ihop 
den visuella och audiella upplevelsen, och de ljudsatta miljöerna och platserna 
hjälpte till att skapa ett återkommande tema under hela konferensen. För 
arrangören var det även viktigt att ljuddesignen skulle skapa en varm och 
välkomnande atmosfär som möjliggjorde reflektion och nätverkande mellan 
människor. 
 
“Mycket av det som kommuniceras på en konferens ligger inte i själva talen, 
utan i hur innehållet levereras. Med ‘The Conference’ vill vi facilitera en ny typ 
av konferensupplevelse för våra besökare och trigga deras nyfikenhet. 
Ljudkonceptet för förra årets konferens gjorde det möjligt”, säger Hateff 

Mousaviyan, Head of Communications för ‘The Conference’. 
 
Zlatan Idnert, Chef för ÅF Ljud & Vibrationer är mycket glad för priset: 
“Denna utmärkelse erkänner vår expertis inom området och det är ett viktigt 
steg mot att bli en viktig aktör inom ljuddesign och ljudprofilering.” 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef 

+46 70 292 6826 
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Om Red Dot Design Award 

Red Dot Award är en internationell designutmärkelse för god formgivning, som utdelas årligen av 

Design Zentrum Nordrhein Westfalen. Med 18 000 bidrag varje år, är det en av världens största 

tävlingar för design.   

 

Om ÅF Ljud & Vibrationer 

ÅF Ljud & Vibrationer är Nordens ledande kompetenscentra inom rådgivning, design och 

projektering av akustik, ljud och vibrationer. På ÅF Ljud och Vibrationer arbetar cirka 120 

konsulter baserade i Danmark, Norge, Sverige och Schweiz. 

 

Om ÅF Pöyry 

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar 

lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering 

och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi 

som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. 

 

Making Future. 

 


