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A VERSENY CÉLJA 
Keressük az év női-, férfi szemüvegkeretét és napszemüvegét! 
Célunk, hogy támogassunk minden kreatív tervezőt, alkotót, akik szeretnék kipróbálni magukat 
egy szemüvegkeret-tervező projektben. A versenyben résztvevők szabadon választhatnak egy, 
vagy akár több kategóriát is, amelyet kidolgoznak. 

A VERSENY SZERVEZŐJE 
A Thinwood SzemüvegSzabóság alapítói Kis Arnold és Varga Zsófia. 

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

A versenyre minden magyar állampolgárságú, 18. életévét betöltött természetes személy, vagy 
Magyarországon bejegyzett jogi személy (cég) nevezhet.  
Pályázni csoportosan is lehet, az alkotócsoportként történő nevezés esetén a csoport köteles 
kijelölni és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a verseny során kizárólagos kapcsolatot tart a 
verseny kiírója. 
A versenyre bárki jelentkezhet, nem feltétel a szakmai végzettség. 

NEVEZÉSI DÍJ

A pályázatra a nevezés díjmentes. 

TERVEZÉSI IDŐSZAK

2022. június 18. – 2022. augusztus 21. 

A VERSENY MENETE

1. Tervezési időszak: 2022. június 17. – 2022. augusztus 21. 
2. Zsűrizési időszak: 2022. augusztus 23. – 2022. szeptember 15. 
4. Győztes kihirdetése: 2022. október 08. 

A PÁLYÁZAT TARTALMI ELVÁRÁSAI

Új, a versenyre készült terveket várunk, melyek megfelelnek a kiírásban megfogalmazott elvárásoknak, 
kategóriáknak és technikai kritériumoknak.  

A TERVEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

2022. augusztus 21. (vasárnap) 23:59 óra. 
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BENYÚJTHATÓ TERVEK SZÁMA

A versenykiírás keretében egy versenyző több terv benyújtására is jogosult. 

A TERVEK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A tervet elektronikus úton szükséges benyújtani az alábbi címre:  
thinwood@thinwood.hu - minden esetben megjelölve a tárgyban, hogy “Thinwood 
szemüvegkeret-tervező verseny 2022”. 
A beadott tervekről 1 látványtervet kérünk: 2D szemből való nézet a keretfront részről. A 
látványterv lehet kézi, vagy számítógépes rajz, illusztráció, grafika. A döntőbe jutott 
versenyzőktől .dxf kontúrrajzot kérünk a front részről és .pdf dokumentumot a grafikáról/színről. 
A tervezéshez szükséges pontos elvárásokat és információkat a tervezési segédlet tartalmazza. 

BEKÜLDÖTT TERVEK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

A terveket a Thinwood csapat ellenőrzi, az alábbi kritériumok alapján: 
- a versenyző a kiírásban meghatározott határidőn belül nyújtotta be a tervét, 
- a versenyző a megfelelő felületen nyújtotta be tervét,  
- a tervek megfelelnek a technikai kiírásnak. 

VERSENYKATEGÓRIÁK

Keressük azokat a formákat, amelyek feldobják a hétköznapokat, vagy fantasztikus kiegészítői 
egy-egy eseménynek. A szemüveg meghatározó kiegészítője arcunknak, ezért elengedhetetlen, 
hogy kényelmes és stílusos legyen. 
A színek és minták tekintetében határ a csillagos ég. Fontos, hogy a tervezési segédletekben leírt 
technológiával dolgozunk, ennek megfelelően készítsétek el a terveiteket.  

AZ ÉV NŐI SZEMÜVEGKERETE - THINWOOD NŐ (FIKTÍV KARAKTER)

A női szemüvegkeret karaktere egy vállalkozó, mind személyiségében mind a munkája területén, 
ugyanis egy kis kávézót üzemeltet. Nagy hangsúlyt fektet a specialty kávézás népszerűsítésére és 
natúr limonádékat is árul. Mielőtt nagy álmát, a kávézót megnyitotta, egy nagyvállalatnál dolgozott.  
Szereti a különc darabokat, ha az öltözködésről van szó. Nagyon jó érzékkel választja ki, milyen 
stílusú és milyen színű outfiteket viseljen. Tudatosan vásárol, olykor szín vagy stílustanácsadó 
segítségével. 

mailto:thinwood@thinwood.hu


THINWOOD SZEMÜVEGKERET-TERVEZŐ VERSENY 2022.

. oldal4

A rohanó hétköznapokban előnyben részesíti az egészséges, könnyen elkészíthető ételeket, 
hétvégén gyakran veti bele magát a főzésbe, ha a családjáról vagy a barátairól van szó. Figyel a 
mozgásra, kedvence a jóga és a kerékpározás. Ha szórakozásról van szó, a legnagyobb 
rajongója a múzeumok éjszakájának és előszerettel jár kortárs festők kiállításaira is.  
Rendszeresen, évente jár látásvizsgálatra és 36 évesen már jónéhány szemüvegkeret megfordult 
nála. Szívesen visel színes, mintás darabokat, de van hogy egyszínűt választ. Jelenleg 2 
szemüveget használ. 

AZ ÉV FÉRFI SZEMÜVEGKERETE - THINWOOD FÉRFI (FIKTÍV KARAKTER)

A férfi karakter egy ambiciózus, határozott freelancer, akinek a fő szakterületei a kommunikáció és 
marketing. Imádja iker fiait, akikkel a természetjárás a közös hobbija, ahova a család kutyája - egy 
4 éves dalmata - is elkíséri őket. 
Érdeklődik a gasztronómia iránt, ezért gyakran kiveszi a fakanalat felesége kezéből. Szeret 
színházba járni, ahol a kortárs darabokat részesíti előnyben, a moziban előszeretettel választ 
dráma vagy thriller műfajú filmeket.  
Az öltözködés tekintetében szereti a sportosan elegáns darabokat, egy-egy különleges designer 
zakó, póló is helyet kapott a szekrényében, amelyek kiválasztásában a felesége a legfőbb 
tanácsadója. 
Gyerekkora óta szemüveges, így számára nem újdonság az optikai keretek viselése. Szereti a 
vagány darabokat, így a feltűnő színeket sem veti meg a 38 éves vállalkozó. 

AZ ÉV NAPSZEMÜVEGE KORN ANITÁNAK TERVEZVE

A fenntartható, etikus és tartalmas divat egyik nagykövete. Saját műsorában, a Ruhastory-ban 
bepillantást nyerhetünk különböző ruhatárakba, azzal a céllal, hogy népszerűsítse és trendivé 
tegye a fenntartható divatot.  
Anita a Ruhastory-ról: “Biztos vagyok benne, hogy lehet jókedvűen, színesen, stílusosan és 
divatosan is foglalkozni a fenntartható jövővel. Úgy, hogy közben jól érezzük magunkat. Szóval jó 
szórakozást!”  
Szereti a színeket és bátran viseli őket. Karakteres arcán, az egészen oversize keretek is jól 
mutatnak. A social felületeiről tudtok inspirálódni és információt gyűjthettek az eddigi 
napszemüvegeiről.  
Nem egy meglévő másolatát keressük, hanem azt ami a leginkább passzol a személyiségéhez és 
természetesen az arcához, mind formában, mind a minta/szín tekintetében.  
A könnyebb tervezés érdekében mellékelünk Anitáról több fotót. 
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AJÁNLOTT TERVEZÉSI MENET 

Ez egy ajánlás, mi így állnánk neki a feladatnak: 
1. képzeld el, hogy a megadott karakterek alapján kinek tervezel, 
2. rajzolj egy vagány, karakteres, emlékezetes formát, 
3. párosíts hozzá színt és mintát, de úgy, hogy összhangban legyen a formával. 

Ez alapján készítsd el a látványtervet, ami bármilyen vizuális forma lehet. Ha bejutsz a döntőbe, 
szükségünk lesz a front rész .dxf kontúrrajzára, valamint a szín/minta .pdf grafikájára. 

DÍJAZÁS

A legjobb női-, férfi szemüvegkeret és napszemüveg tervezői az alábbi díjazásban részesülnek: 
• Thinwood által felajánlott 100.000 Ft kategóriánként a győzteseknek 
• minden kategória TOP 3 helyezettje választhat egy-egy Thinwood keretet, amibe az Interoptik 

biztosítja a lencsét, legyen szó dioptriásról vagy akár egy színes lencséről 
• mindhárom győztes modell kiemelt helyet kap a Thinwood SzemüvegSzabóságban és a 2023-

as kollekcióban 
• a győztes szemüvegek megjelenítése a Thinwood Custom partnereknél 
• szakmai és design felületeken való megjelenés 
• lehetőség hosszútávú együttműködésre a Thinwood csapattal  
• Hungaria pezsgő 
• Hilltop borválogatás 
• Balatonic ajándékcsomag 

ZSŰRIZÉS MENETE

A beérkezett terveket a zsűri fogja értékelni a felhívás és a szubjektív véleményük alapján. Az első 
körben a TOP 4 pályaművet választják ki kategóriánként, amelyek így bekerülnek a döntőbe. A 
döntő 5. tagját a közönség választja, szintén mindhárom kategóriából. A beérkezett pályaművek 
kategóriánként kerülnek feltöltésre a Thinwood Facebook oldalára. A legtöbb like-ot kapott 1-1-1 
szemüvegkeret automatikusan bekerül a döntőbe. 
A zsűrizés második körében a zsűri választja ki a kategóriánkénti TOP 5-ből a 3-3-3 legjobbat, 
amelyeket a díjkiosztón leplezünk le és díjazunk. 
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Egervári Éva - Interoptik Lens Kft.

Évi 1996 óta - kisebb nagyobb megszakításokkal - foglalkozik 
szemüvegkeretekkel és lencsékkel, jelenleg az Interoptik Lenses Kft. 
ügyvezetője. Fontosnak tartja a folyamatos fejlődést és tanulást, nagy 
álmát valósította meg azzal, hogy 2020-ban a Semmelweis Egyetem 
optometrista hallgatója lett.  
A kereteket szakmai szemmel fogja nézni, de fontos az esztétika és a 
design is. Éváról az alábbi linken olvashatsz: 
https://www.facebook.com/eva.egervari 

Korn Anita - Ruhastory

Designmenedzser, akinek szerelemprojektje “mások” ruhatárába 
bekukkantani. Lelkes gardróbvásár szervező és szívügye a 
fenntartható divat témaköre. A szürke hétköznapokban kreatív 
producerként tevékenykedik, mindennapjait pedig a magyar 
divatmárkák színes darabjaival dobja fel. Anitának épp olyan jól 
állnak az élénk színek mint a natúr minták. Ezt mindenképpen 
érdemes figyelembe venni a tervezés során. 
Anitáról az alábbi linkeken olvashatsz: 

https://www.ruhastory.com 
https://www.instagram.com/korn.anita/

Márkus András - Industrial Designer

Formatervezőként 10 éve foglalkozik szemüvegekkel. Tipton, Cubits, 
Andy Wolf, VIU. András jelenleg Zürichben él és dolgozik. 
“A szemüveg mint tárgy azért érdekel mert egyszerre szól intimitásról 
és a külsőségekről, funkciókról és divatról, hétköznapi 
szükségletekről és luxusról. Szeretem a finoman kidolgozott 
kontúrokat, praktikus részleteket és azokat a modelleket amik el 
tudnak szakadni a szemüveg tervezés évszázados formai 
hagyományaitól.” - vallja András. Anyaghasználatban nincs 

preferenciája, hiszen minden anyagot széppé tud tenni egy okos koncepció. Dolgozott acetáttal, 
titánnal, szaruval, acéllal, 3D nyomtatott anyagokkal, de fával még nem épp ezért nagyon érdekli, 
hogy milyen tervek érkeznek a pályázatra. Andrásról az alábbi linken olvashatsz: 
https://www.linkedin.com/in/andrás-márkus-7b529830/ 
  

https://www.ruhastory.com/
https://www.instagram.com/korn.anita/
https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A1s-m%C3%A1rkus-7b529830/
https://www.facebook.com/eva.egervari
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Csalár Bence - divatszakértő, divatújságíró, a Werk Akadémia 
oktatója

A Színfalak mögött és a Fenntartható divat kézikönyve szerzője. A 
divatszférában már több mint 10 éve tevékenykedik, munkája 
értékteremtő, megjelenése minden esetben izgalmas és különc. 
Fontos számára a magyar divat és figyelemmel kíséri a magyar 
divatmárkák fejlődését. Bence számára biztosan fontos lesz, hogy a 
szemüvegkeret mennyire tűnik ki az átlagból és ugyanakkor 
mennyiben tudja kiegészíteni a hétköznapi outfitet. 

Bencéről az alábbi linkeken olvashatsz: 
https://www.instagram.com/bencecsalar/?hl=hu 
https://bencecsalar.com 

Varga Róbert - Thinwood

Robi optometrista, optikus és szemüveges. Az első szemüvegét első 
osztályos korában kapta, azóta része arcának és az életének. Eleinte 
csak az érdekelte, hogy jól nézzen ki egy keret, amióta a szakmája 
szétszedni  és összerakni őket, nagyon fontos, hogy ne kössön rá 
csomót.  Mivel ez már a második verseny, ahol zsűrizni fogja a 
kereteket, szeretne mindenben valami pluszt találni. Az extrém legyen 
még extrémebb, a színes színesebb. Reméli úgy fogja kapkodni a 
fejét a pályamunkák láttán mint tavaly. Egy biztos, a léc magasan van. 

Robiról az alábbi linken olvashattok: 
https://www.facebook.com/robert.varga.391 

Kis Arnold - Thinwood

A Thinwood alapítója. 10 éve tervezte az első szemüvegét édesapja 
garázsában, ahonnan az út a nemzetközi kiállításokig vezetett.  
“Szeretem a karakteres, akár már extrém részleteket, de csak ha 
összhangban van a teljes szemüveggel és viselőjével. 3 éve tervezek 
személyre szabott szemüvegkereteket, kis túlzással már láttam 
minden féle arcot. Ezért is javaslom, hogy az adott karakterből 
induljatok ki és onnan kezdjétek a tervezést." 
Arnoldról és munkásságáról az alábbi linken olvashattok: 

https://www.instagram.com/thinwood_arnold/ 

https://www.facebook.com/robert.varga.391
https://www.instagram.com/bencecsalar/?hl=hu
https://bencecsalar.com/
https://www.instagram.com/thinwood_arnold/
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TERVEK KIÉRTÉKELÉSE, EREDMÉNYHIRDETÉS

Mindhárom kategória legjobb 5-5-5 tervének tervezőjét szeptember 20-ig értesítjük. 
A döntő eredményhirdetés időpontja: 2022. október 08.  
Helyszín: részletek hamarosan 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A versennyel kapcsolatos minden tudnivaló, friss hír megtalálható a Thinwood oldalán: 

www.thinwood.hu 

Ha kérdéseket van e-mailben és telefonon keressetek minket az alábbi elérhetőségeken: 
E-mail cím: thinwood@thinwood.hu  
Telefonszám: +36 30 572 01 04  

http://www.thinwood.hu
mailto:thinwood@thinwood.hu

