
DOPIS ZA NATEČAJ ZA PROMOCIJSKI MATERIAL FD (MERCH)

Hej kreativec! Si si vedno želel oblikovati svoj promocijski material? Ali pa morda kar za
celotno fakulteto? Zdaj imaš odlično priložnost!

Iščemo najbolj kreativno, inovativno in domiselno rešitev za promocijski material
Fakultete za dizajn. Ta naj odseva kulturo, ustvarjalnost, mladost in duha naše
fakultete!

Prepuščamo ti kreativno svobodo, da oblikuješ svoj izdelek, ki se ti zdi najprimernejši za
promocijo - vrečko, nogavice, prstan, značko, pulover, majico, obesek, magnet, svinčnik,
blokec, flašo, svečo, ovitek za telefon, nalepko, kazalo za knjigo, beležko, šalico … Bodi čim
bolj inovativen in razmisli o tem kako bi se razlikovali od drugih fakultet tudi po svoji
inovativnosti in domiselnih idejah dizajnov ter trajnostnih praksah!

Usmeritve, ki jim moraš slediti so naslednje:
- Vključi logotip FD: https://fd.si/wp-content/uploads/2019/08/logo1-svg.jpg
- Uporabi uradne barve FD - po želji (roza #dc5c83, rumena #eeb043, zelena

#b7de83, modra #71c0c5 + črno in belo)
- Vključi trajnostno perspektivo tvojih izdelkov - zakaj je tvoj produkt bolj trajnosten,

edinstven in prinaša dodano vrednost? Lahko z njim naredimo nekaj dobrega za
planet in našo družbo? Bo sporočal tudi ostalim mladim o trajnostnih praksah FD?

- Izdelki morajo biti čim bolj cenovno sprejemljivi, izvedljivi in racionalni.

Najboljše rešitve bo izbrala strokovna komisija, sestavljena iz dveh članov študentskega
sveta in dveh članov profesorskega zbora, do 22. 12. 2022. Najboljše dizajne bomo objavili
na socialna omrežja Fakultete za dizajn, zmagovalca pa bodo izglasovali naši sledilci.

Nagrada natečaja je izvedba projekta in predstavitev promocijskih izdelkov na
fakulteti ter na sejmu Informativa, ki bo potekal januarja na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani. Ob dizajnu bo navedeno ime ustvarjalca posameznika ali skupine,
ki bo kreirala najbolj inovativen in trajnosten produkt.

Oddaj predstavitveno art mapo svojega predloga - moodboard, inspiracija, design,
mockup+tekst/obrazložitev (v primeru, da je datoteka prevelika, nam jo pošlji na mail:
studentskisvet@fd.si preko WeTransfer povezave).



Kdo lahko sodeluje? Vsi študentje Fakultete za dizajn, posamezniki ali skupine. Posameznik
lahko na natečaju sodeluje z največ tremi rešitvami oz. odda največ tri prijave.

Prijave sprejemamo do 20. 12. 2022 do 00.00. Prijavo lahko oddate preko Google obrazca:
https://forms.gle/magMpomGWpM8VZBu6

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na nas preko maila: studentskisvet@fd.si

Veselimo se vašega sodelovanja!

Anamarija
predsednica študentskega sveta Fakultete za dizajn

https://forms.gle/magMpomGWpM8VZBu6
mailto:studentskisvet@fd.si

