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Hotel lab: 
mais que um concurso de inovação

Em Eurostars Hotels temos um compromisso 
com o desenvolvimento e é por isso que 
nos propusemos a um desafio: reinventar o 
conceito do hotel. 

Este ano voltamos com a 2ª Edição do 
Concurso de Inovação e Design de Espaços 
Hoteleiros. Nesta ocasião convidamo-lo a 
desenhar e a criar os espaços e o mobiliário 
de um lobby-receção do hotel que responda 
às necessidades presentes e futuras dos 
novos viajantes.

Durante os próximos meses este lobby-bar 
será o seu laboratório de ideias. Detete 
problemas, crie soluções inovadoras, 
experimente e desenhe a habitação perfeita. 

O júri do Hotel Lab selecionará o projeto 
que melhor transmita o espírito de inovação 
presente nos valores de Eurostars Hotels.

Ainda não se decidiu a participar?
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Para participar no concurso, deverá apresentar o design dos 
diferentes espaços que constituem um lobby-receção

• Ponto de atendimento ao cliente (welcome point, 
mostrador de receção, etc.) 
• Zona de estar 
• Área de lazer 
• Espaço de trabalho

Distribuição do espaço: o espaço poderá ser distribuído como 
o participante considerar necessário, permitindo ao utilizador 
movimentar-se comodamente neste e poder desfrutar de uma 
zona de receção-lobby. Poder-se-á contar com uma superfície 
que está especificada no plano anexado que vem neste 
dossier.

Elementos: poderão ser incluídos todos os elementos 
de mobiliário e equipamento que sejam considerados 
necessários para cobrir as funcionalidades requeridas.

Materiais: valorizar-se-á a utilização de materiais inovadores, 
sempre e quando for considerada a viabilidade da produção 
dos mesmos. 

tHe elements to 
be designed

Se for um estudante ou profissional da área da arquitetura, 
design de produto, industrial ou de interiores, este concurso é 
para si! Não espere mais e comece a desenhar o seu projeto.

Poderá apresentar-se de forma individual ou em grupo de até 
três pessoas.

a quem está dirigido 
o Hotel lab? 
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os materiais a 
apresentar

Para participar será necessário apresentar o 
seguinte material em a3 e Kapa line: 

1. planta/s do equipamento dentro do 
formato de quarto indicado.

2. planta, alçados, secções e renders de 
cada design.

Também terá que apresentar os seguintes 
documentos num formato a4:

1. Memória descritiva da ideia e do 
equipamento. (Limitada a um fólio)

2. Documento com os dados do 
participante ou participantes. (Documento 
que permita o seu download aqui)  

Deverá enviar este material juntamente com 
o nome, apelidos, email e número de telefone 
de todos os membros da equipa para o 
seguinte endereço: C/Mallorca, 351. 08013 
Barcelona, A/C Marta Lens.

Um mesmo participante ou equipa poderá 
apresentar apenas um design completo 
do set.

Cada equipa assumirá na íntegra os custos 
de envio do projeto apresentado.

http://www.eurostarshotellab.com/templates/cadenas/microsite3/archivos/hotel_lab/formulario_pt.pdf
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os prazos do 
concurso

o que vamos 
avaliar?

inovação, funcionalidade e viabilidade: os três pilares 
de um bom projeto

 
inovação: utilização de novos materiais, inovações 
tecnológicas, funcionais, ergonómicas, e tudo o que 
proporcione um valor acrescentado ao design.

funcionalidade: o mobiliário deverá cumprir satisfatoriamente 
com as funções para as quais foi desenhado.

viabilidade: possibilidades reais de levar a cabo o projeto, já 
que o objetivo é materializar o projeto vencedor num quarto 
Eurostars.

O prazo para apresentar o seu projeto permanecerá aberto 
entre o dia 27 de janeiro de 2017 e o dia 14 de julho de 2017. 
Não se esqueça que não aceitaremos os trabalhos recebidos 
após esta data.

O veredito do júri será comunicado no dia 25 de setembro 
de 2017 de forma personalizada a cada um dos vencedores, 
através dos dados de contacto facilitados na inscrição do 
concurso.
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plano de planta 
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os prémios

Em Eurostars Hotels, gostamos de recompensar 
pelos trabalhos bem feitos. Por isso, entre todos os 
projetos apresentados, o júri do Hotel lab outorgará 
os seguintes prémios:

• primeiro prémio: o projeto vencedor 
materializar-se-á num quarto de um hotel 
Eurostars. Além disso, este projeto receberá um 
prémio em dinheiro no valor de 8000 €.

• menções especiais: a organização outorgará 
duas menções especiais, cada uma no valor de 
1500 €.

O júri será formado, em número impar, por 
profissionais acreditados especialistas no design 
de interiores e design industrial, cujos nomes serão 
revelados na proclamação dos vencedores do 
Certame. Este júri será quem irá decidir o primeiro 
prémio e as duas menções especiais.

A organização informará sobre o projeto vencedor e 
sobre os prémios por categorias através dos dados 
de contacto facilitados pelos participantes ao 
apresentarem a sua candidatura.
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bases legais

1. Não poderão participar no concurso menores de 18 anos e 
trabalhadores e familiares do Grupo Hotusa.

2. Os participantes aceitam que a organização, caso esta assim o 
deseje, exiba os projetos apresentados na página web corporativa do 
grupo, nas redes sociais ou nos próprios hotéis.

3. Os participantes reconhecem ter o direito de propriedade 
intelectual sobre as obras apresentadas pelos mesmos no concurso, 
e de não terem cedido os direitos sobre estas a terceiros.

4. O mobiliário, conceito e outros elementos do design têm que ser 
originais, ou seja, não podem ter sido utilizados anteriormente.

5. Os participantes cederão de forma exclusiva ao Grupo Hotusa, 
no caso de serem os premiados, a exploração exclusiva dos direitos 
de propriedade industrial da sua obra. Toda a difusão será efetuada 
citando sempre o nome do autor.

6. O Grupo Hotusa reserva-se ao direito de modificar aspetos do 
projeto original, com a finalidade de possibilitar a viabilidade do 
projeto. 

7. O Grupo Hotusa reserva-se ao direito de declarar o prémio deserto 
se as circunstâncias assim o requererem. 

8. No caso de ser levada a cabo a materialização do projeto vencedor, 
o Grupo Hotusa poderá solicitar ao autor ou autores do mesmo os 
detalhes do design, planos em formato CAD e todas as informações 
que o grupo considere necessárias. 

9. Os prémios em dinheiro estarão sujeitos à retenção do IRS 
correspondente, segundo a legislação aplicável.

10. O Grupo Hotusa não assume responsabilidades que derivem da 
utilização não autorizada de materiais submetidos à propriedade 
industrial.

11. Os participantes reconhecem o carácter inapelável do veredito 
do júri e renunciam expressamente a possíveis ações judiciais ou 
extrajudiciais.

12. A participação neste concurso implica de forma automática 
a plena e total aceitação das presentes condições, sem qualquer 
reserva. 

13. Para qualquer diferença sobre a interpretação e alcance das 
presentes condições, as partes comprometem-se expressamente aos 
Tribunais da cidade de Barcelona.



www.eurostarshotellab.com

sobre 
eurostars Hotels

Mais que uma cadeia, Eurostars Hotels é um conjunto de mais de 90 
estabelecimentos de gama alta com uma vincada singularidade cultural. Hotéis 
com personalidade própria que nos convidam a desfrutar da essência dos mais 
de 50 destinos internacionais que os acolhem.

Desde a vanguarda dos skylines internacionais à tradição clássica de edifícios 
palacianos, cada experiência em Eurostars garante uma estadia única e 
singular.

www.eurostarshotels.com
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C/ Mallorca, nº351, 08013, Barcelona

T. +34 93 268 10 10 | F. +34 93 319 68 07

info@eurostarshotellab.com
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tem alguma 
dúvida? 
contacte-nos! 


