
POST IT AWARDS 2014 
МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 

 

За проекта 

Какво е POST IT AWARDS 2014 и защо е толкова ценен от младите творци? 

• Десетгодишна история 

• Повече от 3 000 участници 

• над 50 университета 

• Двайсет държави 

POST IT AWARDS 2014 е международен студентски конкурс за дизайн, единствен по рода 
си в Русия и Общността на независимите държави, който е изцяло отворен за студентите. 

Няма такса за участие. 

 

целта е 

•  
да предостави възможност на млади творчески личности 
да проявят своите артистични и дизайнерски умения 
да се докажат като млади талантливи професионалисти 

 

Критериите за оценка са  
 

• почтеност / цялостност 
оригиналност на концепция  
качество на дизайна 

 

В допълнение, това е едно от най-забележителните културни събития в Москва. 

През март стартирахме конкурс, посветен на нашата 10 годишнина. 



Тема на конкурса 

OFFLINE 

Краен срок – 30 април 2014 

 

Области и категории 

 

ПЛАКАТ 

Категории: 

• международен OFFLine ден  

• ‘анти-социална’ мрежа 

• Родени в offline 

• Истински живот 

 

Технически изисквания: 

Формат JPEG (некомпресиран); размер на файла 1200x840mm; резолюция 100 dpi; 
RGB цветен модел. 

 

БРАНДИНГ 

 

Развитие на бранд концепция за емоции и чувства. 

Лого/знак 

Основни графични елементи 

Използване на навигационна система 

 

Технически изисквания: изготвяне на PDF презентация. 



ВИРУСНО ВИДЕО 

Изработване на вирусно видео за международния offline ден 

„31 май- международен offline ден” 

 

Технически изисквания: 

Времетраене – 60 секунди максимум; размер на видеото – мин. 720x480px; размер 
на файла – максимум 100 Mb; формат – avi, mov, mp4. 

Качете видеото си на Vimeo.com или Youtube.com  и ни изпратете линк. 

 

НАГРАДИ 

Голямата награда: 

Двуседмична лятна програма в Сентрал Сент Мартинс Колидж ъв арт енд дизайн, 
Лондон. 

 

ДРУГИ НАГРАДИ: 

Apple джаджи; 

Три таблета от Wacom; 

Moleskine notebooks; 

Най-добрите работи ще бъдат изложени на билбордове в сърцето на Москва през 
лятото на 2014; 

Ще има изложба на финалистите в една от московските художествени галерии 
(септември 2014) 

 

www.postit-awards.com 

facebook.com/postitawards 

 

http://www.postit-awards.com/

