
 
 

BRIEF PROJEKTOWY 
ART OF PACKAGING 2018 - DEBIUTY 

KATEGORIA: OPAKOWANIE POS 
 
 
1. KATEGORIA: OPAKOWANIE POS - graficzny projekt propozycji POS-u wraz z propozycją pomysłu 

konstrukcji oraz grafiki. 
Partner kategorii: UDS Sp. z o.o.  
Osoba prowadząca projekt: Olga Kuśmierska Jakub Żołnowski  
Kontakt: Olga Kuśmierska, Tel: 506 381 385, mail: o.kusmierska@uds.com.pl; 
Kontakt ze strony Biura Konkursu: Ewa Urbanowicz, biuro@artofpackaging.pl, 61 855 19 90 lub 66 88 210 11 
 
2. CEL I ZADANIE PROJEKTOWE: 
 Kategoria Opakowanie POS przeznaczona jest dla opakowań POS dedykowanych następującym 

grupom produktów: 
a) kosmetycznych: kosmetyków dedykowanych konkretnej grupie docelowej – kobietom lub 

mężczyznom w średnim wieku, aktywnych zawodowo, posiadającym rodzinę oraz średni 
budżet; 

b) słodyczy: POS na słodycze z okazji Dnia Matki, Walentynek lub Świąt Wielkanocnych. 
c) chemii gospodarczej: koncepcja POS dla 3 różnych produktów przeznaczonych do użytku 

domowego; 
 Do projektu POS w formie wizualizacji należy zaproponować dowolne techniki oferowane przez firmę 

UDS (pojedynczo lub w kombinacji): druk czterokolorowy, kolory dodatkowe, sitodruk, nadruk cyfrowy. 
 Projektanci mogą korzystać z dowolnych materiałów do zadruku lub stworzyć wizualizację na bazie 

swojego pomysłu. 
 Najważniejsze zadanie to zaproponowanie ciekawego kształtu i konstrukcji opakowania POS. Ocenie 

podlegać będzie również zaproponowana grafika, która powinna zawierać charakterystyczne 
elementy dla danego segmentu produktów.  

 Opakowanie POS to opakowanie ekspozycyjne bądź display promujące produkty w miejscu 
sprzedaży. Z ofertą patrona kategorii można zapoznać się na stronie www.uds.com.pl 

 
3. KRYTERIA OCENY: 
 Pomysł i konstrukcja; design i  innowacyjność; marketing, komunikacja, informacja; jakość i wykonanie 

oraz końcowy efekt estetyczny. 
 
4. ZGŁOSZENIE OBEJMUJE: 
 Opakowanie POS lub jego projekt w formie wizualizacji, 
 na płycie CD/DVD: minimum 3 zdjęcia i/lub kolorowe wizualizacje zapisane  w formacie JPG lub PDF, 

w wysokiej rozdzielczości (300 dpi) wraz z wypełnioną ankietą w formacie Word. 
 
5. PROGRAMY PRZYDATNE DO REALIZACJI PROJEKTU: 
 Adobe Photoshop, Corel, Adobe Ilustrator, 3D MAX. 
 
NAGRODA dla zwycięzcy kategorii OPAKOWANIE POS/SRP: 
 nominacja do ubiegania się o nagrodę główną Konkursu ART OF PACKAGING Debiuty i miano Perły 

wśród opakowań; 
 dyplom zwycięzcy kategorii POS; 
 publikacja zwycięskiego projektu na łamach PACKAGING POLSKA; 
 płatny staż w firmie UDS Sp. z o.o., która jest Partnerem Kategorii  
 nagrodę pieniężna wartości 2000 zł brutto. 
 
UWAGA:  Niezależnie od wyniku Konkursu firma UDS Sp.z o.o., patronująca kategorii Opakowanie POS, 
może zaproponować współpracę innym autorom wybranych projektów z całej kategorii, których prace 
będą się wyróżniały. 


