
Ce ne dorim de la tine? 

Împachetează

fiecare zi în tandrețe,

Crăciunul acesta.

Brieful competiției de design

Propunerea unui design pentru hårtia de \mpachetat cadouri dedicat` campaniei de Cr`ciun 
a brandului Milka. Magia [i tandre]ea fiec`rei zi din luna decembrie s` se reg`seasc`
\n designul t`u.

Platforma de comunicare
Platforma de comunicare a brandului este – “|mpacheteaz` fiecare zi \n tandre]e, Cr`ciunul acesta”.
Ea are scopul de a aduce tandre]ea [i magia Cr`ciunului \n fiecare zi din luna decembrie pentru to]i 
cei ce simt entuziasmul [i bucuria s`rb`torilor \nc` din prima zi de iarn`.

Target-ul 
Preg`te[te-te s` \mpachetezi \n tandre]e fiecare zi a lunii decembrie al`turi de Milka!
Pentru asta trebuie s` iei \n considerare targetul Milka. Acesta are vårsta cuprins` \ntre 18-45 de 
ani, persoane ce tr`iesc magia Cr`ciunului \nc` din prima zi de iarn`. Iubitori ai ciocolatei [i ai 
gesturilor tandre.

Obiective

Detaliile privind execuția

Milka \[i propune s` transpun` tandre]ea \n mod creativ prin designuri unice ale hårtiei de 
\mpachetat. Obiectivul este acela de a \mbr`ca fiecare zi a lunii decembrie \n tandre]e.
Designul t`u trebuie s` se \nscrie \n platforma de comunicare a brandului MILKA, “|mpacheteaz` 
fiecare zi \n tandre]e, Cr`ciunul acesta” [i s` transmit` sentimentul de bucurie [i anticipare al 
s`rb`torilor pe care \l tr`im \n fiecare zi a primei luni de iarn`.
Ai [ansa ca designul t`u s` \mpacheteze cadourile multor romåni pe toat` perioada s`rb`torilor.

Designul hårtiei de \mpachetat Milka are ca elemente impuse: 
- forma desf`[urat` a hårtiei de \mpachetat cadouri, cu un design care s` includ` nuan]a lila 
specific` brand-ului [i alb.
-  Modele formate din componente ce transmit bucurie [i entuziasm sau care te duc cu gåndul la 
aceast` perioad`.



Formatele necesare pentru înscriere în competiție
1. Formatul de prezentare >> plecånd de la Template_Prezentare_Design_Milka_Hartie_Cadouri.psd
-  Acest fi[ier trebuie s` con]in` simularea cadoului \mpachetat \n design-ul t`u [i a zonei desf`[urate. 
-  trebuie s` fie \n format JPEG, JPG sau PNG [i s` aib` maxim 10 MB.
2. Formatul de tipar >> plecånd de la Canvas_Design_Milka_ Hartie_Cadouri.ai
-  Acest fi[ier trebuie s` con]in` propunerea ta de design desf`[urat al hårtiei de \mpachetat.
-  trebuie s` fie \n format .ai, la o rezolu]ie minim` de 300 DPI, maxim 2 culori folosite \n design,
cele impuse anterior. 
- s` aib` maxim 100 MB.
Toate resursele pentru \nscrierea \n competi]ie le g`se[ti \n kitul de participare -> 
KIT_Milka_Craciun.zip  

Timing-ul desfășurării competiției 
- Perioada de \nscriere: 8 noiembrie – 26 noiembrie 2017 (inclusiv).
- Perioada de votare (public + jura]i): 27 noiembrie – 3 decembrie 2017 (inclusiv). 
- Anun]are cå[tig`tori: 5 decembrie  2017. 

Premii
Locul 1: 1000 EUR + producerea [i utilizarea designului \n activ`rile Milka pe toat` 
durata lunii decembrie.
Locul 2: 600 EUR + producerea [i utilizarea designului \n activ`rile Milka pe toat` 
durata lunii decembrie.
Locul 3: 400 EUR + producerea [i utilizarea designului \n activ`rile Milka pe toat` 
durata lunii decembrie.
Pentru c` apreciem tandre]ea s`rb`torilor, to]i cå[tig`torii vor fi premia]i cu produse de 
Cr`ciun Milka.

Succes!


