Voertuigen worden heruitgevonden door nieuwe samenwerking van auto-ontwerpers,
entertainmentmerken en softwareontwikkelaars
All-star Teams worden onthuld tijdens de Los Angeles Auto Show 2015 op 18 & 19 november
LOS ANGELES, 29 oktober 2015 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show kondigde vandaag een
wedstrijd aan, de eerste in zijn soort, tussen teams bestaande uit mondiaal erkende entertainment- en
consumentenmerken, internationale autofabrikanten en vooraanstaande softwareontwikkelaars. Deze multiindustriële samenwerking brengt enkele van de bekendste creatieve talenten uit zowel de auto- als de
entertainmentbranche bij elkaar om de auto-industrie opnieuw uit te vinden. De weergaloze wedstrijd
"Autonomous Vehicles: A Redefined User Experience for 2050" is een reactie op de stijgende invloed van
technologie op de automobielindustrie waarbij zelfrijdende voertuigen centraal staan. Deze wedstrijd is een
uitkomst van de elf jaar oude jaarlijkse Design Challenge, voorheen de enige wedstrijd voor OEM-autoontwerpstudio's ter wereld.
De teams van ontwerpers, entertainmentmerken en ontwikkelaars die deelnemen aan deze gloednieuwe
Design and Developer Challenge wordt gevraagd zich voor te stellen hoe technologie, data, connectiviteit
en content het moderne auto-ontwerp radicaal kunnen veranderen. Hun eindprojecten zullen een
automobielindustrie van de toekomst zonder automobilisten uitvinden door zich te richten op:
• Hoe auto's zullen reageren op de rest van de wereld en de transportinfrastructuur zullen
veranderen
• Hoe en waar auto's zullen worden gebruikt, en hoe de levens van mensen als gevolg daarvan
zullen veranderen
• Hoe dit geherdefinieerde doeleinde de voertuigfunctie en -vorm zal transformeren
• Welke rol de makers van content zullen spelen in het vormgeven van dit nieuwe avontuur
De definitieve teams zullen worden onthuld tijdens de Los Angeles Auto Show 2015 Press & Trade Days.
Onder meer de volgende afzonderlijke merken en ontwerpstudio's nemen deel: Activision, CH Auto,
Crayola, DreamWorks, General Motors, Honda R&D Americas, Hyundai Design North America,
KTM, Legendary, LEGO Future Lab, Hot Wheels, National Geographic, Qoros Auto, SAIC and
Toyota Motor Sales.
"De ontwikkeling van content en ervaringen voor de connected car vandaag de dag, en het voorstellen van
de rol die content speelt in de autonome auto-ervaring, is al gaande bij DreamWorks Animation," aldus Jim
Mainard, Hoofd van Digital Strategy & New Business Development bij DreamWorks Animation. "De LA
Auto Show heeft een mondiaal mediapodium gecreëerd dat perfect past bij het laten zien van een
onthullende blik op de toekomst van connected automobielervaringen, en we zijn heel blij dat we zijn
uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan die visie."
De Los Angeles Auto Show, die volgende maand plaatsvindt, is de officiële kick-off van het twaalf
maanden durende project. Daar zal een speciaal panel van uitblinkers op het gebied van ontwerp en
technologie ingaan op het concept van deze nieuwe uitdaging. Media- en industrieprofessionals zijn
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze discussie op hoog niveau, die zal worden gevolgd door de
bekendmaking van de concurrerende all-star teams. De aanwezigen kunnen kennismaken met de
deelnemers tijdens een industrie-netwerkreceptie die zal plaatsvinden in de aangewezen expositieruimte.
Na de kick-off zal ieder ontwerpstudio-/entertainmentmerkteam samen met ontwerpers de karakteristieken
van hun concepten bewerken om zo ieder aspect tot leven te brengen door middel van
storyboards/illustraties. Hiermee kan de ontwerper een interactieve ervaring creëren die kan worden
gepresenteerd tijdens de Los Angeles Auto Show 2016.

De LA Auto Show's Design and Developer Challenge wordt gesponsord door Faurecia, een van 's werelds
grootste leveranciers van de auto-industrie en gespecialiseerd in autostoelen, technologie ter beperking van
de emissie van uitlaatgassen, interieursystemen en auto exterieur. Naast Faurecia wordt de Design and
Developer Challenge ook mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Lacks Enterprises, Inc., Autodesk,
Bose en Car Design News.
Press & Trade Day-registratie voor de LA Auto Show en de Connected Car Expo kan hier. Kijk voor meer
informatie op http://www.laautoshow.com/ en http://www.connectedcarexpo.com.
Over de Los Angeles Auto Show en Connected Car Expo
De Los Angeles Auto Show, opgericht in 1907, is ieder jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow
van het seizoen. De Press & Trade Days van de LA Auto Show® 2015 zullen worden gehouden van 17 t/m
19 november. De show is van 20 t/m 29 november geopend voor het publiek. De derde jaarlijkse
Connected Car Expo (CCE) zal automobiel- en technologieprofessionals verenigen in een poging de
ontwikkeling te verhogen en het opbouwen van relaties te bevorderen in de connected car-industrie, door
deelnemers toegang te geven tot de belangrijkste spelers en topmedia en zo aan de toekomst van de
connected car te bouwen. De CCE vindt plaats op 17 november, gelijktijdig met de LA Auto Show 2015
Press & Trade Days. De LA Auto Show wordt gesteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association
en wordt uitgevoerd door ANSA Productions. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en
informatie over de show, volg LA Auto Show op Twitter via twitter.com/LAAutoShow of op Facebook via
facebook.com/LosAngelesAutoShow en meld je aan voor alerts via www.LAAutoShow.com. Kijk voor
meer informatie over CCE op: http://connectedcarexpo.com/.
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