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Couro verdadeiro. Fica diferente  

Concurso de Design para Estudantes 

 

O concurso “Real Leather. Stay Different” para 

estudantes de design anunciou os vencedores 

da primeira fase, em Taiwan, tendo participado 

nesta excitante competição 15 escolas e mais 

de 300 estudantes. Os vencedores selecionados 

em quatro categorias serão votados on-line, e 

serão homenageados na última cerimónia de 

consagração em Taipei, em Setembro. 

 
 

"Real Leather. Stay Different” é a campanha lançada pelo Leather & Hide Council of America (LHCA) 

que celebra tudo o que é de excecional no couro - sustentabilidade, versatilidade, durabilidade e 

beleza. A fase mais recente desta competição mundial de design atraiu centenas de inscrições de 

Taiwan, aproveitando o sucesso de competições semelhantes realizadas na China, Itália e Reino Unido. 

 

A competição, organizada pela LHCA em parceria com a Associação Internacional de Couro de Taiwan 

(TILA), atraiu mais de 300 inscrições de estudantes de 15 universidades selecionadas de Taiwan. Os 

alunos aproveitaram a oportunidade para mostrar seus talentos e satisfazer a oportunidade de 

“designs únicos e atraentes que promovem o uso de couro agora e no futuro". Existem quatro 

categorias de design: vestuário, malas, calçado e acessórios, sendo as duas últimas categorias as mais 

populares. 

 

Todos os desenhos tinham que incluir couro bovino dos EUA e couro como material principal. 
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"Estamos entusiasmados por termos recebido mais de 300 inscrições em Taiwan e agradecemos à 

Associação Internacional do Couro de Taiwan pela sua colaboração e apoio", disse o presidente da 

LHCA, Stephen Sothmann. “É inspirador ver a próxima geração de designers talentosos celebrar a 

beleza, a versatilidade e a qualidade do couro americano nos seus designs. Através desta competição 

única, estudantes de design de todo o mundo estão a aprender em primeira mão que o uso de couro 

natural e sustentável dos EUA os torna bons administradores do meio ambiente e que produzem 

produtos invejáveis que os consumidores adoram. ” 

A equipa de avaliadores, formada por prestigiados designers taiwaneses, estrelas dos média e da 

moda, selecionou 23 designs - sete em vestuário, sete em calçado, seis em acessórios e três em malas - 

para entrar na fase final da competição. O impressionante painel de jurados inclui o designer de 

vestuário feminino de renome mundial Mao Tsen Chang, do MAOMAO.STUDIO, e Lu Shufen, editor-

chefe da Elle Magazine Taiwan. 

Os talentosos 23 designers selecionados têm agora até 8 de Agosto para fazer amostras dos seus 

designs. Os vencedores da categoria serão escolhidos por votação on-line no Facebook de 10 a 31 de 

Agosto, e após isto, o painel de jurados escolherá um vencedor geral a 7 de Setembro. 

A 8 de Setembro, os vencedores serão homenageados numa demonstração de produto e cerimónia de 

prémios organizada pelo LHCA e TILA no Taipei 101, no super arranha-céus de 500 metros em Taipei. 

Os participantes, incluindo aprendizes, estudantes e órgãos de comunicação locais, poderão ver 

exemplos do melhor da competição. 

Os vencedores da competição receberão prêmios em dinheiro e oportunidades de formação nos EUA 

patrocinados pela LHCA. Para mais informações sobre a competição em Taiwan, incluindo um vídeo 

mostrando a primeira fase da competição, clique aqui. Para mais notícias e atualizações da 

competição, visite www.chooserealleather.com. 
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