Grafický dizajnér
______________
Zadanie krajského kola

Grafický Dizajnér
______________
Zadanie krajského kola

Informácie o projekte MOUNTHILL
______________
V rámci projektu, ktorý je zadaním krajského kola súťaže ZENIT, je potrebné vypracovať návrhy pre
spoločnosť MOUNTHILL. Vedenie spoločnosti rozhodlo, že je potrebné sa priblížiť zákazníkom
prostredníctvom vytvorenia aplikácie slúžiacej na nákup v e-shope. Zároveň spúšťa novú reklamnú
kampaň prostredníctvom tlačených médií, ktorej nosným prvkom je motto:

„Buď pripravený na dobrodružstvo“
s podtitulom

Radšej jedenkrát zažiť ako stokrát počuť.
Cieľovou skupinou kampane spoločnosti MOUNTHILL sú najmä mladí aktívni ľudia vo veku od 16 do
50 rokov. Vizuálny koncept reklamnej kampane by mal byť postavený na vizuálnom vyjadrení
turistiky, spoznávania krás prírody a zažívania nových, dychberúcich zážitkov.

O spoločnosti:
MOUNTHILL je najväčšou sieťou outdoorových predajní v Českej a Slovenskej republike s tradíciou,
ktorá sa vyvíja od roku 1990. Zásadnú časť tvorí 41 maloobchodných predajní na území oboch
republík, z ktorých väčšia časť je prevádzkovaná na základe franchizingovej zmluvy.

Podmienky zadania projektu
______________
Na podrobné prečítanie podkladov má súťažiaci vyhradených

30 minút mimo súťažného

času.

Proces realizácie projektu pozostáva z nasledujúcich procesov:
Grafický dizajnér je zodpovedný za kreatívne a inovatívne vytvorenie vizuálu zadanej úlohy. Na
základe zadaných podmienok určuje usporiadanie grafických prvkov, zodpovedá za vzhľad a
použiteľnosť svojich návrhov. Určuje ako bude vyzerať vizuálna identita spoločnosti, ktorá musí spĺňať
striktné podmienky zadané projektom.

Tento proces pozostáva z:
•

koncepcie/myšlienky

•

návrhu dizajnu

•

práce s obrázkami

•

vkladania a úpravy obrázkov

•

optimalizácie obrázkov pre potreby špecifických návrhov

•

dôslednej práce, sústredenia sa a dôslednej kontroly dodržania požiadaviek zadania projektu

______

Plagát
Podmienky pri tvorbe plagátu:
•

Pochopenie marketingových cieľov

•

Splnenie zadaných požiadaviek

•

Kreatívne a originálne spracovanie dizajnu

•

Čitateľnosť textov

Technická špecifikácia plagátu:
•

Plagát má byť spracovaný vo formáte A3

•

Dizajn plagátu musí byť vytvorený pomocou koláže minimálne troch fotografií

(obrázky môžu byť spájané formou digitálnej retuše, masiek a pod.)
•

Plagát musí mať rozlíšenie 300 ppi

•

Plagát musí byť pripravený do tlače CMYK

______

Brožúra
Podmienky pri tvorbe propagačnej brožúry:
•

Pochopenie marketingových cieľov

•

Splnenie zadaných požiadaviek

•

Kreatívne a originálne spracovanie dizajnu

•

Čitateľnosť textov

Technická špecifikácia brožúry:
•

Skladacia brožúra má byť spracovaná vo formáte A4 orientovaná na šírku

•

Brožúra musí byť pripravená do tlače 300 ppi - CMYK

______

Mobilná aplikácia
Podmienky pri tvorbe vizuálu mobilnej aplikácie:
•

Aplikácia by mala byť moderná a vizuálne atraktívna

•

Dizajn aplikácie musí byť prehľadný

•

Texty musia byť dostatočne čitateľné

Technická špecifikácia vizuálu mobilnej aplikácie:
•

Návrh je potrebné spraviť v rozlíšení 720x1280 px

•

Dizajn aplikácie musí byť orientovaný na výšku

•

Návrh aplikácie musí mať rozlíšenie 75 ppi

•

Vizuál aplikácie musí byť pripravený v RGB profile

Popis projektu a úlohy
______________
Projekt pozostáva z troch praktických úloh vytvorenia plagátu, propagačnej brožúry a návrhu
mobilnej aplikácie, ktoré majú byť dokončené v stanovenom čase. Proces by mal pozostávať
z nasledujúcich činností:
•

Kreatívny proces

•

Konečný dizajn

•

Počítačová zručnosť:

ukladanie súborov do potrebných formátov
dodržanie zadaných podmienok (napr.: vrstvy, orezové značky a pod.)

Dôležité informácie:
Všetky informácie zahŕňajúce text, obrázky a dokumenty sú pripravené k dispozícii vo Vašom
priečinku ZENIT_XXXIV_Grafický_dizajnér_krajské_kolo.
Nie je nutné použiť všetky poskytnuté obrazové podklady. Musíte sa rozhodnúť, ktoré z nich sú
najvhodnejšie pre vypracovanie jednotlivých zadaní a dokončenie celého projektu. Je potrebné aby
vypracované zadania jednotlivých častí mali podobné črty a boli vizuálne jednotné.
Môžete si tiež vytvoriť vlastné obrázky (aj úpravou dodaných) tak, aby podporili Vami navrhnutý
dizajn jednotlivých častí projektu.
Logo spoločnosti MOUNTHILL je presne definované pre potreby zadania projektu krátkym dizajn
manuálom v adresári: ZENIT_XXXIV_Grafický_dizajnér_krajské_kolo / 6_Logo_MOUNTHILL /
Dizajn_manuál_MOUNTHILL.pdf. Pravidlá definované v dizajn manuáli, je potrebné pri navrhovaní
jednotlivých prvkov rešpektovať a dbať na jeho správne použitie.
Zdrojový
súbor
loga
MOUNTIHLL
je
umiestnený
v adresári:
ZENIT_XXXIV_Grafický_dizajnér_krajské_kolo / 6_Logo_MOUNTHILL / logo_MOUNTHILL.ai

Je potrebné dodať:
Jednotlivé časti projektu a zadaní v presne definovanej štruktúre súborov s ich presnými názvami,
ktoré sú definované v dokumente: ZENIT_XXXIV_Grafický_dizajnér_krajské_kolo / 2_Inštrukcie pre
súťažiaceho.docx
Hodnotené budú len súbory umiestnené v týchto zložkách!

1 Zadanie projektu
______________
Navrhnutý vizuál všetkých požadovaných častí by mal čo najlepšie vystihovať požiadavky klienta
uvedené na prvej strane v informáciách o projekte MOUNTHILL.
Všetky fotografie, ktoré máte k dispozícii pre realizáciu grafických prvkov jednotlivých zadaní sa
nachádzajú v adresári:
ZENIT_XXXIV_Grafický_dizajnér_krajské_kolo / 4_Obrazové_podklady_k_zadaniam

1.1 Zadanie pre tvorbu plagátu #Photoshop / Illustrator
Plagát by mal byť vizuálne pútavý. Mal by v divákovi vzbudiť chuť cestovať, spoznávať a prežívať nové
zážitky. Cieľovou skupinou sú najmä mladí aktívni ľudia vo veku od 16 do 50 rokov.

Technická špecifikácia:
Formát:

A3 (portrait)

Farebnosť:

CMYK

Rozlíšenie:

300 ppi

Podklady:

ZENIT_XXXIV_Grafický_dizajnér_krajské_kolo / 1_Plagát

Požadované prvky:

Vzorová schéma.png

Požadované texty:

Plagát.docx

Je potrebné vytvoriť:
•

návrh plagátu spoločnosti MOUNTHILL

•

plagát, ktorého súčasťou návrhu musí byť koláž min. 3 fotografií vytvorená vo Photoshope

•

logicky delené vrstvy s názvami (napr. logo), farebne alebo pomocou záložiek (vo vrstvách)

•

návrh plagátu obsahujúci logo spoločnosti MOUNTHILL vložené ako editovateľný smartobject

•

návrh obsahujúci logá partnerov v jednofarebnej verzii na kontrastnom pozadí (napr. čierne)

Je potrebné dodať:
•

adresár tak ako je špecifikované v súbore: 2_Inštrukcie pre súťažiaceho.docx

•

PSD/AI zdrojový súbor (CMYK)

•

PDF náhľad (CMYK)

•

JPG náhľad (RGB)

______

1.2 Zadanie pre tvorbu skladacej brožúry #Photoshop / Illustrator / InDesign
Brožúra má spoločnosti MOUNTIHLL slúžiť ako prezentačný leták s vybranými produktmi.
Brožúra zároveň slúži ako platforma pre oboznámenie sa klienta s mottom spoločnosti a sídlom firmy.
Brožúra by mala mať podobnú vizuálnu líniu ako plagát tak, aby obe tlačoviny pôsobili jednotným
vizuálnym štýlom.
Prvky, ktoré musí brožúra obsahovať nájdete v adresári: 2_Skladacia brožúra / Vzorová schéma
brožúra.pdf

Technická špecifikácia:
Formát:

A4 (landscape)

Farebnosť:

CMYK

Rozlíšenie:

300 ppi

Spadávka:

4mm + registračné značky

Podklady:

ZENIT_XXXIV_Grafický_dizajnér_krajské_kolo / 2_Skladacia_brožúra

Požadovaný zlom hárku:

Zalomenie.png

Požadované prvky:

Vzorová schéma brožúra.pdf

Požadované texty:

1_Skladacia_brožúra_TEXTY.docx

Je potrebné vytvoriť:
•

návrh skladacej brožúry

•

graficky prepracovanú a pútavú obálku brožúry (titulnú a zadnú stranu) obsahujúcu všetky
potrebné prvky

•

úvodnú stranu skladacej brožúry obsahujúcu plnofarebné logo spoločnosti

•

zadnú stranu skladacej brožúry obsahujúcu monochromatické (jednofarebné) logo spoločnosti

•

vnútorné strany skladacej brožúry obsahujúce štyri hlavné kategórie, každá kategória
obsahuje jeden hlavný produkt a dva vedľajšie produkty

Je potrebné dodať:
•

adresár tak ako je špecifikované v súbore: 2_Inštrukcie pre súťažiaceho.docx

•

PSD/AI zdrojový súbor s logickým delením vrstiev (hladín)

•

jeden súbor PDF pripravený na tlač obsahujúci prednú, zadnú a vnútorné strany

•

PDF súbor skladacej brožúry, ktorého súčasťou budú všetky strany

•

PDF brožúry neobsahuje žiadne obrázky ani texty vo farebnom profile RGB

______

1.3 Zadanie pre tvorbu mobilnej aplikácie #Photoshop
V tejto časti je potrebné navrhnúť atraktívnu a prehľadnú mobilnú aplikáciu, ktorá bude slúžiť na
predaj produktov spoločnosti MOUNTHILL. Pre účely lepšej predstavy, ako bude výsledná aplikácia
vyzerať na reálnom mobilnom zariadení vyžaduje klient vytvorenie náhľadu v mockupe. Mockup je
súčasťou podkladov pre vytvorenie dizajnu aplikácie.
Vzorová schéma, ktorú nájdete v podkladoch je len orientačná. Vzhľad jednotlivých prvkov a ich
rozmiestnenie je na Vašej kreativite.
Ikony pre návrh aplikácie môžete navrhnúť v programe Illustrator, ale návrh aplikácie musí byť
spracovaný v programe Photoshop s logicky členenými vrstvami.

Technická špecifikácia:
Formát:

720x1280 px (portrait)

Rozlíšenie:

75 ppi

Farebnosť:

RGB

Podklady:

ZENIT_XXXIV_Grafický_dizajnér_krajské_kolo / 3_Mobilná_aplikácia

Požadované prvky:

Vzorová schéma.png

Je potrebné vytvoriť:
•

jednotný grafický vizuál aplikácie zodpovedajúci Vami vytvorenému vizuálu predošlých častí
zadania

•

návrh troch okien aplikácie (v jednom PSD súbore)

•

návrh úvodnej obrazovky s použitím minimálne jedného obrázku

•

návrh úvodnej obrazovky obsahujúci logo spoločnosti MOUNTHILL vložené ako editovateľný
smartobject

•

náhľad troch obrazoviek mobilnej aplikácie (spojený na jednom obrázku)

Je potrebné dodať:
•

adresár tak ako je špecifikované v súbore: 2_Inštrukcie pre súťažiaceho.docx

•

PSD zdrojový súbor s logickým delením vrstiev (hladín)

•

JPG náhľad všetkých obrazoviek mobilnej aplikácie v mockupe, ktorý môžete použiť zo súboru
Mocup.eps (farebnú verziu mobilného zariadenia si zvoľte podľa Vášho uváženia)

