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HiQ vinner guld i European Design Awards
HiQ:s designteam från Great Apes tog hem ännu ett prestigefullt pris. Prototypen för det digitala körkortet i
mobilen ledde till ett guld i European Design Awards.
– Vi är otroligt stolta att vinna en så respekterad designtävling i största möjliga konkurrens, säger Niko Sipilä,
kreativ chef på Great Apes.
HiQ och Great Apes tog tillsammans med Trafi, det finlänska trafiksäkerhetsverket, fram ett koncept och en
prototyp för hur ett digitalt körkort (DDL) i mobilen ska se ut. Prototypen skapades med fokus på enkelhet och
säkerhet. Lösningen blev en digital vattenstämpel med gyroskop, kombinerat med kontinuerligt animerad bakgrund
för att förhindra urkundsförfalskning. Användarinformation och porträttbilden är alltid aktuella, vilket gör det lättare
att identifiera personen.
– Detta är ett mycket spännande projekt som på ett direkt sätt visar hur vi kan använda teknik, design och
kreativitet till att förenkla vardagen för flera miljoner människor, säger Erik Ridman, kommunikationschef på HiQ.
European Design Awards, eller ED-Awards, har delats ut sedan 2007. Den skiljer sig från andra designtävlingar då
juryn består av journalister och kritiker – och inte av kreatörerna själva. Juryn består av en mängd designtidningar
från hela Europa.
HiQs Great Apes är en av de mest internationellt prisade digitalbyråerna i Finland, med upprepade utmärkelser i
branschledande tävlingar som Webby Awards, Red Dot Design Awards och Eurobest, samt nordiska utmärkelser
som Grand One och Grafias ”Best of the year”. Bara i år har Great Apes vunnit två silver i den finska reklam- och
designtävlingen Vuoden Huiput samt en vinst och ett hedersomnämnande i den prestigefyllda internationella
tävlingen Webby Awards.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är
en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och
finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och
inspiration, besök www.hiq.se

