
Kedves Érdeklődő! 

Elindul a Startup Campus InnoGEN Ifjúsági Programja, amelynek középpontjában a fiatalok  tehetséggondozása, a 
jövő generációjának inspirálása, vállalkozói és kreativitásának fejlesztése áll és amelyben kiemelt figyelmet kapnak 
a divatipari ötletek a Magyar Divat & Design Ügynökség támogatásával. 

Az InnoGEN program célja, hogy inspiráló, globális közösséget építsünk a hazai fiatal tehetségek számára. Olyan, 
témától független közeget szeretnénk létrehozni, ahol a fiatalok egymás jó gyakorlatain és tapasztalatain keresztül 
tudják motiválni és bátorítani környezetüket. 
A közösségépítésen túl, az idei program keretében elindul az “Az Év Divatipari Felfedezettje” kampány, amelyben 
azokat a kreatív, divatipari szakképzésben nappali tagozaton tanuló fiatalokat keressük, akik alkotásaikkal, 
munkásságukkal, hobbijukkal, tehetségükkel, vagy közösségi szerepvállalásukkal valami újszerűt hoztak létre. 

A környezetvédelemtől kezdve a textil-és ruházati innovációkon át a legújabb szabás-varrás és  gyártás technológiákig 
fiatal tehetségek százai bizonyították már világszerte, hogy alapjaiban tudják megváltoztatni, amit egy problémáról 
vagy szakterületről gondolunk. Ehhez arra van szükség, hogy megkérdőjelezzék a dolgok megszokott menetét és egy 
új nézőpontból mutassák meg, hogyan lehetne másképp csinálni. 

Itt a lehetőség, hogy a fiatal generáció megmutassa a világnak, mennyire kreatív tud lenni! 
A pályamű elkészítéséhez nem kell más csak kreativitás, így az iskolapadtól függetlenül bárhonnan elkészíthető. 

Jelentkezz te is az Év divatipari felfedezettje díjra és szólj a barátaidnak is a lehetőségről! 

A pályázat részleteiről Bata-Jakab Zsófia, az MDDÜ vezérigazgatója is beszámol egy Trunk Tamással készített 
Live Talk keretében.

Az Év Divatipari Felfedezettje az alábbi díjazásban részesül: 

—  Az Év Divatipari Diáknagykövete kitüntető cím elnyerése 
— Az Év Divatipari Diáknagyköveteként presztízsnövelő TIKTOK 
     és IG videó készítése Trunk Tamással (InnoGEN házigazda) 
— Egy korszerű technológiával felszerelt, könnyen kezelhető és 
     magas minőségű varrógép körülbelül 300.000 forint értékben 
— Meghívás a következő Budapest Central European Fashion Week-re 

Az Év Divatipari Felfedezettje pályázatra 2021. június 02-ig 
lehet jelentkezni az alábbi linkre kattintva: 

www.startupcampus.hu/innogen 

Jelentkezés: 2021. június 02.  

Töltsd ki a kérdőívünket és készíts mellé egy maximum 10 
perces bemutatkozó kisfilmet, amelyből megismerhetünk 
téged és az újszerű megközelítésed! 

A tervpályázat jellege: az ötletpályázat (egyéni vagy cso-
portos) benyújtása feldolgozottságát tekintve vázlatterv 
szinten elegendő. 

Ha bármilyen kérdésed van a jelentkezéssel kapcsolat-
ban, írj a hello@startupcampus.hu email címre, és a tárgy-
ban jelöld meg, hogy “Év Divatipari Diáknagykövete”. 

Művészet és kultúra a divatiparban
(pl.más művészeti ágak: zene, építészet, fényképészet, 
festészet, street art stb. megjelenése a kollekciókban)

Társadalom és fenntarthatóság a divatiparban
(pl. újrahasznosítás, zero waste és patchwork
technológiák alkalmazása a ruhákon) 

Innováció és digitalizáció a divatiparban
(pl. technológia és a ruhák kapcsolata, érintésre,
mozgásra érzékeny ruhák, kiegészítők)

Pályázni az alábbi divatipart érintő témákban lehet: 

https://www.startupcampus.hu/innogen 

