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Guld i European Design Awards för HiQ
HiQs designteam från Great Apes vinner ännu ett guld i European Design Awards. Denna gång för det redan
flerfaldigt prisbelönade projektet Nemus Futurum för Metsä Group.
– Vi är jätteglada för guldet och att vårt arbete uppmärksammas på en så stor internationell scen som European
Design Awards, säger Constantin Freche, Lead Designer på HiQ Great Apes.
Nemus Futurum är Metsä Groups interaktiva besöksupplevelse som visar hållbar skogsförvaltning och de finska
skogarna på ett helt nytt sätt genom den senaste tekniken på plats i skogen. På Nemus Futurum guidas gästerna
genom hållbar finsk skogsförvaltning, hållbar användning av skogar, skogens natur och bioprodukter via en iPad med
en skräddarsydd app. Appen använder olika metoder som GPS-spårning och Augmented Reality för att ge en
bearbetad digital upplevelse i den fantastiska skogsutställningen. På en skräddarsydd webbplats kan besökarna på
Nemus Futurum få en sammanfattning av utställningens huvudteman.
– Det här är ett riktigt spännande projekt som beskriver skogens livscykel och ger en fantastisk användarupplevelse,
på ett sätt som är inte varit möjligt utan modern teknik, 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 har vunnit flera guld i European
Design Awards, bland annat för koncept och prototyp för det digitala körkortet tillsammans med det finländska
trafiksäkerhetsverket Trafi. Great Apes har också 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”.
Läs mer om Nemus Futurum på HiQ.fi
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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 1500 specialister och finns i fyra länder.
Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

