LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DLA MIASTA TORUNIA”

21 lipca 2016
Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania "Dla
Miasta Torunia”
KRS 0000595130
ul. Wały Gen.
Sikorskiego 8 lok. 63c
87-100 Toruń
adres do
korespondencji
ul. Warszawska 8/8
87-100 Toruń
telefon informacyjny
konkursu:
502 557-606

Miło nam poinformować, że nasze stowarzyszenie ogłasza konkurs na
kreacje pełnej identyfikacji graficznej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania
„Dla Miasta Torunia”. Wśród członków stowarzyszenia jest 38 organizacji
pozarządowych z Torunia, przedsiębiorcy, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,
organizacje pracodawców Lewiatan, IPH w Toruniu, Cech Rzemiosł Różnych,
mieszkańcy a także Gmina Miasta Torunia.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. Etap pierwszy wyłoni
zwycięzcę, który wykona kompletne opracowanie identyfikacji graficznej LGD.
Za wykonanie etapu drugiego organizator przewiduje gratyfikacje w wysokości
3000,- pln.
Prace etapu pierwszego można przesyłać na nośnikach elektronicznych do dnia
30.09.2016 na adres korespondencyjny Stowarzyszenia z dopiskiem
„KONKURS LOGO”. Mile widziana dodatkowa forma klasyczna w formatach
maksymalnie A3.
Warunkiem przyjęcia projektu jest jego wykonalność w technice druku
offsetowego i cyfrowego.
Kryteria oceny: poprawność graficzna, techniczna i elastyczność adaptacyjna
projektu, oryginalność, kultura estetyczna prezentacji oraz interaktywność
materiałów, cena wdrożenia projektu.

ETAP PIERWSZY

1. Opracowanie znaku graficznego LGD na potrzeby materiałów
promocyjnych, wizytówek oraz internetu. Jako kryterium poza
wartością wizualną brana będzie pod uwagę także elastyczność i
adaptacyjność logotypu.
2. Opracowanie szablonu strony katalogowej w formacie A4 i A5
dopasowanej na potrzeby druków promocyjnych i informacyjnych

w sposób gwarantujący umieszczanie zmiennych treści i ilustracji
przez bieżących użytkowników niegrafików.
3. Opracowanie layoutu internetowej strony głównej (PDF/JPG)
ETAP DRUGI
Opracowanie uzupełniające zawierające następujące materiały:
- LOGOTYP W WARIANTACH
- SZABLON WIZYTÓWEK
- SZABLON KATALOGOWY A4
- SZABLON KATALOGOWY A5
- SZABLON ULOTKI
MAKSYMALNIE A5)
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STRONICOWEJ

(FORMAT

I

KSZTAŁT

- SZABLON PAPIERU FIRMOWEGO
- LAYOUT STRONY INTERNETOWEJ I JEJ PODSTRON
- PREZENTACJA ELEKTRONICZNA NA BAZIE STRONY
INTERNETOWEJ
- PREZENTACJA ELEKTRONICZNA W FORMIE ANIMOWANEJ
INFORMACJE TECHNICZNE
Wszystkie materiały elektroniczne przesyłane w etapie pierwszym:
- rozdzielczość grafik max. 150DPI, format A4 i A5, RGB
- zakładki layoutu strony głównej: o LGD, aktualności, konkursy, projekty,
dokumenty do pobrania, kalendarz działań, kontakt, LSR dla Torunia,
- materiały wykonane w etapie drugim: rozdzielczość 300DPI w
przypadku materiałów przeznaczonych do druku

