
                                            
       BRIEF PROJEKTOWY 

ART OF PACKAGING 2020 - DEBIUTY 
KATEGORIA:  OPAKOWANIE  NA ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI 

1. KATEGORIA: OPAKOWANIE NA ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI - projekt konstrukcji opakowania wraz z 
propozycją pomysłu grafiki  
Partner kategorii: Miasto Poznań  
Osoba prowadząca projekt: Ewa Urbanowicz  
Kontakt: Tel:  66 88 21 011 lub 61 855 19 90, mail: biuro@artofpackaging.pl 

 
2. CEL I ZADANIE PROJEKTOWE: 

- Opakowanie NA ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI przeznaczone na jeden rogal, zawierające miejsce na 3 
wkładki wielkości A6 (1. certyfikat rogala, 2. legendę o św. Marcinie, 3. kartkę od Miasta Poznań).  
- Wymiar jednego rogala: rogal wpisuje się w kwadrat o boku ok 14cm, wysokość w najgrubszym punkcie 
ok 7cm a szerokość ok 10cm. 
- Opakowanie powinno być zrobione z materiału, które może zostać poddane recyklingowi.  
- Opakowanie powinno mieć zamknięcie/plombę na tyle skuteczną aby nie zostało otworzone w trakcie 
transportu. 
- Do projektu opakowania należy zaproponować (może być w formie wizualizacji) ciekawe warianty 
grafiki zawierające elementy wizualizacji CI Miasta Poznań oraz dowolne techniki uszlachetnienia 
opakowania i wykonania. Księga znaku Miasta Poznań wraz z logotypem jest do pobrania ze strony 
www.artofpackaging.pl w zakładce „do pobrania” 
- Projektanci mogą korzystać z dowolnych materiałów do zadruku lub stworzyć wizualizację na bazie 
swojego pomysłu ale priorytetem jest materiał ekologiczny. 
- Najważniejsze zadanie to zaproponowanie ciekawego kształtu i konstrukcji opakowania NA ROGAL 
ŚWIĘTOMARCIŃSKI. Ocenie podlegać będzie również zaproponowana grafika, która powinna zawierać 
charakterystyczne elementy dla Miasta Poznań.  
- Opakowanie NA ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI będzie służyć do zapakowania rogala, które będą 
rozdawane na terenie całej Polski, w celu promocji Miasta Poznań. 
- Do niniejszego briefu dołączono legendę o św. Marcinie. 
- Projektant powinien przedstawić szacunkowy kosztorys wykonania opakowania na rogal. 
 
KRYTERIA OCENY: 
Pomysł i konstrukcja; design i  innowacyjność; marketing, komunikacja, informacja; jakość i wykonanie 
oraz końcowy efekt estetyczny. 

 
3. ZGŁOSZENIE OBEJMUJE: 

Opakowanie NA ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI  oraz propozycja grafiki promującej Miasto Poznań, 
na pendrive: 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. 
 

4. PRAWA AUTORSKIE 
Autor zwycięskiego projektu wyraża zgodę na: 
- wprowadzenie do produkcji opakowania przez Miasto Poznań, 
- wprowadzenie niezbędnych korekt, ulepszeń lub zmian w projekt aby umożliwić produkcję. 
- przekazanie majątkowych praw autorskich Miastu Poznań na okres 3 lat, 
w zamian za promocję autora w trakcie wydarzeń związanych ze świętem Marcina oraz nagrodę 
pieniężną w wysokości 2000 zł brutto. 

 
NAGRODA dla zwycięzcy kategorii OPAKOWANIE NA ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI upoważnia do: 

- nominacji do ubiegania się o nagrodę główną Konkursu ART OF PACKAGING Debiuty i miano Perły 
wśród opakowań; 
- dyplomu zwycięzcy kategorii OPKOWANIE NA ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI; 
- zgłoszenia pracy do międzynarodowego konkursu Worldstar organizowanego przez World Packaging 
Organisation w USA, którego ART OF PACKAGING jest autoryzowanym partnerem w Polsce. 
- publikacji zwycięskiego projektu na łamach PACKAGING POLSKA; 
- stażu w agencji projektującej opakowania Soul&Mind  
- nagrodę pieniężna wartości 2000 zł brutto. 

 
UWAGA:  Niezależnie od wyniku Konkursu Miasto Poznań, patronujące kategorii Opakowanie NA ROGAL MARCIŃSKI, 
może zaproponować współpracę innym autorom wybranych projektów z całej kategorii, których prace będą się 
wyróżniały. Partner zastrzega sobie prawo do całkowitej rezygnacji z wykorzystania zwycięskiego projektu w przypadku 
gdyby koszty produkcji przekroczyły zaplanowany budżet. 


