إعالن عن مسابقة تصميم شعار الشركة التعاونية للتأمين
في إطار خطة الشركة التطويرية لالنطالق بهوية بصرية جديدة أكثر إثراء وتفاع ً
ال فإن الشركة التعاونية
للتأمين يسرها أن تعلن عن مسابقة لتصميم شعار جديد وفق الشروط التالية:
الشروط العامة:
•أن تكون فكرة الشعار جديدة وغير تقليدية أو مقتبسة من شعار آخر ويتحمل صاحب التصميم
المسؤولية القانونية حيال ذلك.
•أن يكون الشعار معبراً عن أهداف الشركة ورسالتها.
•أن يكون الشعار بسيط ًا غير َّ
معقد وجاذبًا في ألوانه ذو خط مميز.
•قوة التعبير عن فكرة االبتكار.
•تنتقل ملكية حقوق التصميم الفائز في المسابقة للشركة التعاونية للتأمين .وال يحق لصاحبه
استرجاعه أو التعويض عنه ،ويشترط تقديم تنازل عن حقوق تصميم الشعار للشركة.
•سوف يتم اختيار تصميم فائز واحد مقابل جائزة مالية قيمة مع شهادة تقديرية من الشركة
التعاونية للتأمين.
•يلتزم الفائز بأية تحسينات تراها إدارة الشركة.
•المشاركة مفتوحة للجميع.
الشروط الفنية:
•أن يحتوي الشعار على اسم الشركة باللغتين العربية واإلنجليزية.
•يفضل أن يضاف إليه مقترح شعار نصي يتوافق مع مجال الشركة ورسالتها.
•األلوان المستخدمة في التصميم بحد أقصى لونين أحدهما لون أساسي.
•أن يحتفظ التصميم بوضوح كافة عناصره باأللوان المختلفة أو اللونين األبيض واألسود في حالتي
التصغير والتكبير..
•أن يكون مقاس الشعار (20سم× 28سم) بدقة ال تقل عن ( 300بكسل/بوصة).
شروط التسليم والتواصل:
•يمكن تسليم التصماميم برئاسة الشركة بالخرطوم شرق رئاسة بنك النيل وغرب كلية الطب
جامعة الخرطوم.
•يتم التسليم برئاسة الشركة على قرص مرن أو فالش داخل مظروف مغلق يحتوي على بيانات
المشارك معلومات االتصال وذلك لدى مركز خدمات العمالء بالطابق األرضي كما يمكن إرسال
التصاميم عبر البريد اإللكتروني info@taawuniya.com.sd :متضمن بيانات المشارك ومعلومات
االتصال.
•ألي استفسار أو الحصول على أية متطلبات يمكنكم االتصال عبر الرقم المختصر  2177أو عبر
البريد اإللكتروني   info@taawuniya.com.sd:أو االتصال باألرقام التالية0912221610- :
0912603961 - 0122660636 - 0912338179
•أن يقدم المصمم نسختين من الشعار إحداهما ملونة واألخرى باألبيض واألسود.
•يرفق تقرير مؤجز يوضح فكرة الشعار وفلسفته وما يرمز إليه واأللوان المستخدمة فيه.
•يحق للمتسابق استخدام أي برنامج للتصميم -بشرط أن يقدم الشعار بصيغة مفتوحة قابلة
للتعديل.
•الموعد النهائي إلرسال التصاميم 2019/9/5م
خدمة العمالء2177 :
www.taawuniya.com.sd

