
Brieful competitiei de design  

“NESCAFÉ Alegria, cafeaua ta cu bun gust” 

 
[  http://creator.iqads.ro/alegria ] 

 
 

Ce ai de facut? 

Ai de facut o propunere de design al paharului pentru automatele NESCAFÉ Alegria, un brand 

caracterizat prin calitate si varietate de bauturi pe care il gasesti foarte aproape de tine in orice moment 

al zilei. 

 

Platforma de comunicare 

Platforma de comunicare a brandului – “Cafeaua ta cu bun gust” scoate in evidenta atributul principal al 

acestuia. 

 

Target-ul 

Te adresezi oamenilor activi, on-the-go, impatimiti ai cafelei, care incearca si reusesc sa transforme 

consumul de cafea, dintr-un obicei functional (trezirea de dimineata) intr-un prilej de relaxare, bucurie  

si socializare indiferent de aglomeratia cotidianului.  

Varsta target-ului - 19-35 ani. 

 

Obiectivele 

Prin schimbarea designului paharelor, brandul isi propune sa transfere conceptul bunului gust in mod 

creativ si in plan vizual. 

Designul tau trebuie sa exprime bucuria experientei NESCAFÉ Alegria, compusa din gust bun si 

accesibilitate, dar si exprimarea varietatii : cafea solubila, mix-uri si cafea boabe.  

Paharele ilustrate de tine vor ajunge in mainile tuturor, sustinand momentele de desfatare insotite de 

cafeaua NESCAFÉ Alegria. 

 

Detaliile si restrictii privind executia: 

Designul paharului NESCAFÉ Alegria are ca elemente impuse: 

 

http://creator.iqads.ro/alegria


- forma desfasurata a paharului / canvasul pe care vei propune design-ul tau in maxim 5 nuante folosite 

in design.  (Vezi Canvas_Design_NESCAFE_Alegria.ai care se regaseste in kit-ul de participare) 

 

- prezenta logo-ului NESCAFÉ Alegria fara modificarea lui; 

(Vezi NESCAFÉ-Alegria-Logo.png & NESCAFÉ-Alegria-Logo-colour reference.png care se regasesc in kit-

ul de participare) 

 

- Forma zonei de text poate avea forma dorita de participant si trebuie  integrata in artwork-ul propus; 

 

- Textul din interiorul zonei trebuie sa exprime un gand bun, pe filosofia brandului NESCAFÉ Alegria, 

trebuie sa aiba o dimensiune maxima de 50 de caractere (lunad in considerare si spatiile) si lizibilitate. 

 

Conditiile tehnice: 

Formatele necesare pentru inscriere in competitie sunt: 

 

1. Formatul de prezentare >> plecand de la Template_Prezentare_Design_NESCAFE_Alegria.psd 

>> Acest fișierul trebuie sa contina simularea cu designul paharului si a zonei de desfasurate. 

[ design-ul + bubble-ul - zona de text + textul cu un gand bun ] 

>> trebuie sa fie in format JPEG, JPG sau PNG si sa aiba maxim 10 MB. 

 

2. Formatul de tipar >> plecand de la Canvas_Design_NESCAFE_Alegria.ai 

>> Acest fișier trebuie sa contina propunerea ta de design desfasurat al paharului. 

[ design-ul + bubble-ul cu zona de text + textul cu un gand bun ] 

>> trebuie sa fie in format .ai, la o rezolutia minima de 300 DPI, maxim 5 culori folosite in design  

>> sa aiba maxim 100 MB. 

 

Toate resursele pentru inscrierea in competitie le gasesti in kitul de participare -> KIT_Alegria.zip  

 

 

Timing-ul desfasurarii competitiei 

Perioada de inscrieri: 18 august  – 19 septembrie 2017 (inclusiv). 

Perioada votului (public + jurati): 18 august – 25 septembrie 2017 (inclusiv). 

Anuntulul castigatorului: 27 septembrie 2017. 

 

Succes! 

 

 


