
 

GRAFICNO OBLIKOVANJE

Naročnik potrebuje grafično podobo za promocijo pogovornih 
večerov, ki jih organizira. 
Pogovorov je več, vsakič je predmet pogovora druga država, ki nam 
jo predstavi s svoje perspektive tamkajšnji domačin. Sledi pogovor z 
udeleženci in pogostitev s tradicionalnim prigrizkom iz te države.
Dogodki so na različnih lokacijah in ob različnih terminih.
 
 
 
Material mora biti izdelan na način, da je mogoča večkratna 
uporaba enakega designa za vse pogovore, iz različnih držav in 
različne datume, ter lokacije.
Pričakujejo se kreativne celostne rešitve na vseh kanalih promocije 
in kreativna rešitev varčne uporabe plakatov/letakov na različnih 
dogodkih. Varčnost in optimizacija naj bosta izziv in ne ovira.
Rešitev grafične podobe mora biti edinstvena in naj definira 
tipografijo, barvni sistem, format, fotografijo/ilustracijo in odnose 
med njimi.
 
 
 

TEMA

POGOVARJAJMO SE O...

USMERITVE



 

GRAFICNO OBLIKOVANJE

Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva
• Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
• T: +386 (0)1 430 1288 • M: +386 (0)41 654 726
E: info@filantropija.org • W: www.filantropija.org
 
POGOVARJAJMO SE O ()
V ČETRTEK, ()
NA CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA 11
Ste radovedni?
Radi spoznavate nove kulture in države, ampak so vam
potopisna predavanja turistov premalo?
Potem pridite k nam, kjer vam bo Iran predstavil tamkajšnji domačin. 
Spoznali bomo tudi košček njihove kulinarike
s pokušino njihovega tradicionalnega prigrizka.
Prijave sprejemamo prek telefonske številke 041 654 726 in na
e-mail naslov primoz.jamsek@filantropija.org
 
Obisk dogodka je brezplačen, veseli pa bomo prostovoljnih 
prispevkov!
 
*V oddano delo je potrebno vključiti logotipe, ki so priloženi.

BESEDILO
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Sodelujoči pri projektu naj svojo rešitev predstavi na plakatu, letaku 
in na eni promociji (digitalni ali
fizični) po lastni izbiri. Zaželena je prezentacija ideje in izvedbe.
Oddani Materiali:
- Plakat A3
- Letak
- Promocija po lastni izbiri
- Prezentacija

NAVODILA

NAGRADA IN PRIJAVA

Zmagovalcu SIMETRIJA ponuja sodelovanje v obliki plačanega 14 
dnevnega študentskega dela (dva delovna tedna) v poslovnih 
prostorih studia. Urno postavko bosta zmagovalec in Simetrija 
določila naknadno. Zmagovalcu bo na razpolago mentor, izkušeni 
sodelavci in neomejena količina kave.
Zmagovalec bo na ta način pridobil dragocene delovne izkušnje in 
se naučil malih trikov velikih mojstrov.
 
Prijava z navedenimi materiali v priponki na 
natecajfreesn@gmail.com in preko obrazca.

https://goo.gl/forms/Oh0MVtiMFwOsexXl2

