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HiQ:lle jälleen kultaa European Design
Awardseilta
HiQ:n design-tiimi Great Apes toi jälleen voiton kotiin European Design Awardseista. Tällä kertaa jo useissa kilpailuissa
palkitulla Nemus Futurum toteutuksella Metsä Groupille.
“Olemme todella iloisia kullasta. Etenkin kun työmme saa tunnustusta niinkin isolla kansainvälisellä lavalla kuin
European Design Awards”, sanoo Constantin Freche, HiQ Great Apesin Lead Designer.
Nemus Futurum on Metsä Groupin interaktiivinen vierailijakokemus, joka esittelee kestävää metsänhoitoa ja Suomen
metsiä täysin uudenlaisella tavalla, hyödyntäen uusinta teknologiaa paikanpäällä metsässä. Nemus Futurumissa vierailijat
ohjataan matkalle läpi kestävän suomalaisen metsänhoidon, metsän kestävän hyödyntämisen, luonnon ja biotuotteiden
iPadille kustomoidun sovelluksen avulla. Sovellus käyttää useita metodeita kuten GPS-paikannusta ja jatkettua
todellisuutta luomaan hämmästyttävän digitaalisen kokemuksen upeissa metsäolosuhteissa. Kierroksen jälkeen vierailijat
voivat käydä pääteemat läpi uudelleen Nemus Futurumin verkkosivuilla.
"Nemus Futurum on todella jännittävä projekti, joka kuvaa metsän kiertokulkua tarjoten poikkeuksellisen
käyttäjäkokemuksen tavalla, joka ei olisi mahdollista ilman modernia teknologiaa", sanoo Erik Ridman, HiQ Internationalin
Viestintäjohtaja.
European Design Awards, tai ED Awards, on jakanut tunnustuksia lahjakkaille designereille jo vuodesta 2007. Se eroaa
muista design kilpailuista siinä, että tuomaristo on koostettu toimittajista ja kriitikoista, eikä itse tekijöistä. Tuomaristo on
muodostuu design aikakauslehtien edustajista ympäri Eurooppaa.
HiQ:n Great Apes on yksi kansainvälisesti tunnustetuimmista digitoimistoista Suomessa, jolta löytyy aiempiakin voittoja
European Design Awardseista. Yksi näistä on digitaalisen ajokortin konsepti ja prototyyppi liikenteen turvallisuusvirasto
Trafille. Great Apes on pokannut voittoja ja tunnustusta myös muista kansainvälisistä alan johtavista kilpailuista kuten the
Webby Awardseista, Red Dot Design Awardseista, One Showsta, D&AD:sta ja iXDA Awardeista, sekä kansallisista
kilpailuista kuten Grand One ja Vuoden Huiput.
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