Nu fortsätter vi tävlingen om en logotype
för föreningen!
Vid den förra tävlingsomgången kom det in för få förslag till ny logotype, därför gör vi ett nytt
försök. Vi har också förenklat kraven så att förhoppningsvis fler tar chansen att lämna ett förslag.
Vad är en logotype och hur ska den användas?
En logotype är ett märke som ska skapa igenkänning. Den kommer att användas på föreningens hemsida, i
sociala medier, på utställningar och i trycksaker.
Måste hela namnet Skapande Broderi Stockholm vara med i logotypen?
Det är inte nödvändigt, det räcker med en bild/illustration, eller en förkortning.
I färg eller svart-vit?
Det bestämmer du själv. Om du gör den i färg kan det vara bra att tänka på att den ska vara tydlig även när
den visas i svart-vitt tryck.
Stor eller liten?
Logotypen ska vara skalbar. Det betyder att den ska vara lätt att uppfatta i både stort och litet format.
Tänk dig hur den kommer att se ut på en facebooksida som läses i en telefon, och hur den kommer att se
ut på en utställningsskärm. Logotypen ska fungera bra i båda situationerna.
Hur ska jag presentera mitt förslag?
Ditt tävlingsbidrag ska vara en utskrift i två lika exemplar. På utskriften ska du visa logotypen i ett stort
format, ca 15cm bredd, samt ett litet format ca 3cm bredd.
Hur ska jag lämna mitt förslag?
Tävlingen är anonym, så följ anvisningarna här; skriv ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer
på en lapp och lägg den i ett igenklistrat omärkt kuvert. Lägg det kuvertet tillsammans med de två
utskrifterna av ditt tävlingsbidrag i ett större omärkt kuvert.
Hur lämnar jag mitt tävlingsbidrag:
Ditt bidrag lämnar du personligen till någon i styrelsen vid en ordinarie broderiträff.
När är sista dag för inlämning av förslag?
Du kan lämna in ditt förslag när du vill men sista tillfället är vid den ordinarie broderiträffen på Tekniska
museet onsdag den 22 januari 2020.
Vad händer sen?
Styrelsen väljer ut de tre förslag som bäst lämpar sig att representera vår verksamhet. Om någon i
styrelsen lämnat in ett eget tävlingsbidrag kommer personen inte att delta i urvalet.
Vid årsmötet i mars 2020 visas de tre valda förslagen och de närvarande medlemmarna röstar fram
vinnaren. Det förslutna kuvertet som avslöjar vinnarens namn öppnas inte förrän det vinnande bidraget
valts. Vinnaren belönas med en prissumma på 500 kronor.
Har du några frågor hör av dig till eva@skapandebroderi.se
LYCKA TILL!

