راهنمای شرکت در بخش سوم
محصــوالت متبــرک تولیــدی در مجموعــه آســتان قــدس رضــوی ،از محصــوالت شــاخص در ســبد ســوغات زائــران بهشــمار
میآینــد .شناختهشــدهترین ایــن محصــوالت انــواع کیــک و خوراکــی «نــان رضــوی» اســت کــه قدمتــی بالــغ بــر  40ســال
دارد و باکیفیــت و طعــم دلچســب محصــوالت ،خاطــرهای شــیرین را بــرای زائــران حــرم مطهــر رضــوی ،بــه یــادگار گذاشــته
ا ست .
ایــن شــرکت بــزرگ ،هماکنــون بــا  14خــط تولیــد ،بیــش از 44هــزار تــن ظرفیــت تولیــدی دارد و بــا  130محصــول خــود،
ـرآوازه صنايــع غذائــی در زمینــه «صنعــت كيــك ،كلوچــه و نــان» در ســطح كشــور میباشــد.
یکــی از برندهــای خوشنــام و پـ ُ
توجــه بــه کیفیــت بســتهبندی محصــوالت در ســالهای اخیــر ،توجــه مدیــران ایــن شــرکت بــزرگ را بــه جذابیــت
بســتهبندیها و تناســب آن بــا مجموعــه مــادر (آســتان قــدس رضــوی) جلــب کــرده اســت.
در ایــن جشــنواره ،شــرکت نــان قــدس رضــوی بهدنبــال یافتــن راهحلهــای طراحانــه بــرای هویتبخشــی بــه
محصــوالت خــود اســت؛ لــذا در آغــاز ایــن مســیر ،طراحــی بــرای بســتهبندی  3محصــول پذیرایــی را بهعنــوان یــک آزمــون
توســعه محصــول ،در معــرض خالقیــت و ابتــکار طراحــان قــرار داده اســت.
بــرای طراحــی در ایــن بخــش جشــنواره ،عــاوه بــر شــاخصهای عمومــی کــه در فراخــوان ذکــر شــده اســت 4 ،شــاخص
زیــر نیــز بــرای طراحــی بســتهبندی مدنظــر شــرکت نــان قــدس رضــوی میباشــد:
الف -نشاندهنده سالمت محصول باشد.
ب -حس خوشمزگی محصول را منتقل کند.
ج -ارتباط با حرم مطهر رضوی را به یاد آورد.
د -اصالت و قدمت شرکت را به نمایش بگذارد.

ضوابط اختصاصی
 .1بــرای شــرکت در ایــن بخــش کافــی اســت بــرای یکــی از ســه ســوژه مطرحشــده (جعبــه «بیســکوئیت پذیرایــی»،
جعبــه «شــیرینی عســلی» یــا جعبــه «شــیرینی پــادرازی») بــا اســتفاده از منابــع تصویــری ،طراحــی کنیــد.
 .2طرحهــای برگزیــده جشــنواره در ایــن بخــش ،پیــش از برگــزاری مراســم اختتامیــه و اهــداء جوایــز ،ملــزم بــه ارائــه
فایــل اســتاندارد چــاپ افســت (ریزولوشــن  350و مــد رنگــی  )CMYKدر ابعــاد اصلــی و بهصــورت الیــه بــاز میباشــند؛
لــذا بهتــر اســت از ابتــدا کار را بــا اســتانداردهای فــوق طراحــی و ســپس در فورمــت جشــنواره ارائــه دهیــد تــا در صــورت
موفقیــت نیــاز بــه اجــرای مجــدد نباشــد.
 .3الزم اســت طراحــی آرایــه اصلــی بــرای ایــن بخــش براســاس طــرح گســترده صــورت گیــرد و پیکرنمــای آن نیــز بــه
نحــوی ارائــه شــود کــه حداقــل وجــه روی جعبــه و دو بدنــه آن دیــده شــود.
 .4فایلهــای تصویــری مــورد نیــاز بــرای طراحــی ایــن بخــش در قالــب یــک فایــل  Zipدر بخــش شــیوهنامه وبــگاه
جشــنواره در قســمت «فایلهــای اختصاصــی بخــش ســوم» بارگــذاری شــده اســت.
 .5بکارگیری فونت عنوان و متون و نحوه چیدمان آن متناسب با طراحی و در اختیار طراح میباشد.
 .6جانمایــی نشــانهها آزاد اســت و نمایــش تصاویــر جعبههــا صرفـ ًا بــرای آشــنایی بــا طراحــی قبلــی و کلیــات محتــوای
منــدرج بــر تولیــدات قبلی اســت.
 .7استفاده از تصویر محصول به نحو مناسب ،توصیه میشود .این تصاویر نیز در فایل  Zipذکرشده قرار دارد.
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راهنمای شرکت در بخش سوم

 .1راهنمای طراحے جعبه شیرینی عسلی
این محصول در جعبههای مرسوم شیرینی بستهبندی میشود ،لذا کافی است َد ِر جعبه طراحی شود.
ابـــعاد 22 :در  28سانتیمتر با ارتفاع  3.2سانتیمتر
اطالعات ضروری روی جعبه:
نشــانه نــان رضــوی  .نشــانه اســتاندارد  .عنــوان «شــیرینی عســلی» و « . »Asali Kookieمتــن «شــیرینی رضــوی قالبــی بــا
مغــزی مارمــاالد میــوه»
اطالعات ضروری دور جعبه:
نشــانه نــان رضــوی  .عنــوان «شــیرینی عســلی» و « . »Asali Kookieمتــن «شــیرینی رضــوی قالبــی بــا مغــزی مارمــاالد
میــوه»  .نشــانه «ســیب ســامت»  .نشــانه «حــال»  .بارکــد (بهصــورت نمادیــن درج شــود)
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راهنمای شرکت در بخش سوم

 .2راهنمای طراحے جعبه شیرینی پادرازی
این محصول در جعبههای مرسوم شیرینی با دو طعم بستهبندی میشود ،لذا کافی است َد ِر جعبه طراحی شود.
ابـــعاد 22 :در  28سانتیمتر با ارتفاع  3.2سانتیمتر
اطالعات ضروری روی جعبه:
نشــانه نــان رضــوی  .نشــانه اســتاندارد  .عنــوان «شــیرینی پــادرازی» و « . »Ginger Cookieمتــن «بــا طعــم زنجبیــل» یــا «بــا
طعــم وانیــل» (انتخــاب طعــم آزاد اســت ،امــا پیشــنهاد میشــود رنگبنــدی جعبــه متناســب بــا طعــم باشــد)
اطالعات ضروری دور جعبه:
نشــانه نــان رضــوی  .عنــوان «شــیرینی پــادرازی» و « . »Ginger Cookieنشــانه «ســیب ســامت»  .نشــانه «حــال»  .بارکــد
(بهصــورت نمادیــن درج شــود)
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راهنمای شرکت در بخش سوم

 .3راهنمای طراحے جعبه بیسکوئیت پذیرایی
ایـن محصـول در جعبـهای بـا قالـب تیـغ مشـخص در چهـار طعـم بسـتهبندی میشـود ،لـذا بـرای طراحـی ،طـرح تیـغ در
فایلهـای اختصاصـی وبـگاه جشـنواره ،بارگـذاری شـده و بایـد دانلـود شـود.
ابـــعاد 30 :در  18.5سانتیمتر با ارتفاع  7.7سانتیمتر
اطالعات ضروری روی جعبه:
نشــانه نــان رضــوی  .عنــوان «بیســکوئیت» و « . »Biscuitمتــن «بــا طعــم مــوز»« ،بــا طعــم نارگیــل»« ،بــا طعــم پرتقــال» یــا
«کاکائویــی» (انتخــاب طعــم آزاد اســت ،امــا پیشــنهاد میشــود رنگبنــدی جعبــه متناســب بــا طعــم باشــد)
اطالعات ضروری دور جعبه:
نشــانه نــان رضــوی  .عنــوان «بیســکوئیت» و « . »Biscuitدرج طعــم بیســکوئیت  .نشــانه اســتاندارد  .نشــانه «ســیب
ســامت»  .نشــانه «حــال»  .بارکــد (بهصــورت نمادیــن درج شــود)
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