STÜHMER
REFACE
R E FACE

Csomagolástervezési
pályázat fiatalos
alkotóknak
(szemléletű)

A Stühmer Kft. és a LEONHARD KURZ South-East Europe Kft., közös pályázatot hirdet, a Stühmer Csokoládé 15-35 éves korosztályt megcélzó, új termékcsaládjának grafikai tervezésére.
Minden pályázó KURZ és Stühmer ajándékcsomagban részesül.*
Az értékes ajándékcsomagon felül a dobogósok különféle iPad modellekkel is gazdagabbak lesznek, melyekhez Apple Pencil is tartozik.
A legjobb pályaművek megjelennek a Magyar Grafikában és a kiírók
online médiumaiban is. A regisztrációhoz látogass el a stuhmer.hu/reface
oldalra, vagy szkenneld a kódot!

Pályázati felhívás!
A Stühmer Kft. és a LEONHARD KURZ South-East Europe Kft., közös csomagolástervezési pályázatot
hirdet, 15-35 éves korosztályt megcélzó, új termékcsaládjának grafikai tervezésére.
Pályázók köre:
Elsősorban a vizuális művészeti képzésben résztvevő diákok és már végzett, fiatal alkotók munkáira
számítunk, de szívesen fogadjuk fiatal/friss látásmóddal rendelkező, tapasztalt művészek pályázatait is. A pályázat mindenki számára elérhető (akár textilesek, szobrászok, újmédiások, tipográfusok,
festők stb. számára is), nevezési díj nincs.
Díjazás:
*Minden, a szakmai zsűri által értékelhető, a részletes kiírásnak megfelelő, munkát benyújtó pályázó KURZ és Stühmer ajándékcsomagban részesül.
A legjobbnak ítélt pályázati munkák, értékes KURZ és Stühmer ajándékcsomag mellett az alábbi
díjazásban részesülnek:
I. helyezés: Apple iPad Pro, Apple Pencil-lel
II. helyezés: Apple iPad Air, Apple Pencil-lel
III. helyezés: Apple iPad, Apple Pencil-lel
Időzítés:
• A pályázatra való jelentkezéshez előzetes regisztráció szükséges, melynek határideje: 2021. január
31. A regisztráció nem kötelez a pályázaton történő részvételre.
• A regisztrációt követően a jelentkezők 2021. február 10-ig megkapják a pályázat részletes kiírását
és a szükséges segédanyagokat (brief, stancrajz, kötelező elemek, tervező szoftver licensze, jogi nyilatkozat, stb.)
• A pályázati munkák leadási határideje: 2021. március 31.
• Eredményhirdetés: Április 19.
Tartalmi és formai követelmények:
• A tervekbe prégfóliával, dombornyomással, akár formalakkal ellátott elemeket kell elhelyezni a
megfelelő KURZ prégfóliák színeinek megjelölésével. (részletek később, a segédletben)
• A metalizált részek vizuális megjelenítésére a KURZ által biztosított – a pályázat lejártáig érvényes
licensszel rendelkező – szoftver használható. Az elkészült munkákról ennek megfelelő 3D rajzot is
mellékelni kell.
• A terveket bármilyen, elbírálásra és későbbi feldolgozásra alkalmas, digitális formátumban el lehet
készíteni. Preferált formátum: pdf
Értékelés, média:
A pályázati anyagokat szakmai zsűri bírálja el, melyet a Stühmer Kft. és a LEONHARD KURZ
Kft. delegál. A legjobb pályamunkákat – az alkotó megjelölésével – megjelentetjük a Magyar Grafika aktuális számában, valamint a KURZ és a Stühmer közösségi felületein. A nyertes pályázó neve
a kész csomagoló anyagon is feltüntetésre kerülhet.
Médiatámogatónk a Magyar Grafika.
Figyelem! A felhívás nem ad teljes körű tájékoztatást. A részletek a regisztrációt követően kiküldött pályázati anyagban olvashatók.

