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ЗА DESIGN WEEKEND НАКРАТКО
КАКВО Е DESIGN WEEKEND
От 2015 под името Design WeekEnd създаваме,
подкрепяме и участваме в разнообразни дизайн
събития, насочени към ученици и студенти.
Самите ние развиваме три собствени
формата за събития.
НАШИТЕ ФОРМАТИ
Design WeekEnd - Тридневно дизайн събитие,
включващо обучителни лекции, networking време
и 26-часова състезателна част.
Design Conf - Двудневна дизайн конференция,
запознаваща участниците с вечни принципи,
нови тенденции и вдъхновяващи личности.
Design mini - еднодневно дизайн събитие,
фокусирано върху конкретен аспект от работата
на твореца и осигуряващо по-широка дискусия.
															
DESIGN WEEKEND ОТВЪД DESIGN WEEKEND
Благодарение на разнообразните ни партньори
ще ни откриете и като доброволци, лектори
и организатори в различни събития в страната.
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DW2020 - ЗАПАЛИ ИСКРАТА
КАКВО ПРЕДСТОИ ПРЕЗ 2020?
В предстоящото издание ще съчетаем най-добрите елементи
на форматите ни Design WeekEnd и Design Conf, оставайки верни
на ценностите и разбиранията си, които сме изграждали досега.
															
КОНФЕРЕНЦИЯТА
Традиционно Design WeekEnd започва в петък, а тази година
отделяме целия ден за мини конференция. Насочена към младежи,
конференцията цели да покаже различни успешни примери на хора,
отказали се от обикновеното и скочили смело в нещата,
в които вярват. Това е и първата среща на доста от участниците,
даваща възможност да се запознаят помежду си и с лекторите, още
преди състезателната част.

РАБОТЕН ПРОЦЕС 2019

															
СЪСТЕЗАНИЕТО
В събота състезателите биват разделени на отбори (4-6 човека)
и запознати с предстоящите им задачи. Тази година посвещаваме
сутринта на запознаване със задачите и обсъждането им с менторите. Състезателите, още при регистрация, избират категория
(Vector, Raster, Motion), а при създаването на отборите се стараем
да са максимално равностойни.
Следва теглене на конкретни задания върху които всеки отбор ще
разработи бранд идентичност за малко повече от денонощие,
но по-важното - ще се изгради като работещ екип.
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DW2020 - ЗАПАЛИ ИСКРАТА
МЕНТОРИТЕ
Може би най-ценния ресурс, до който имат достъп участниците по време
на състезанието, са нашите ментори. Експертите обръщат голямо внимание
на всеки момент от развитието на брандовете и са там за консултация
или обратна връзка.
ЗАДАНИЯТА
Всеки отбор изтегля задание, даващо обща представа за бранда, който
ще развиват. Заданията, макар вдъхновени от реални казуси, са променени
и опростени с цел по-голяма свобода на участниците. И тъй като творчеството се показва най-много, когато има ограничения - отборите получават
и т.н. "Думи на късмета" - две произволни думи, които ще трябва да въплътят в
бранда си, било то в име, лого, част от графичните елементи или чисто идейно.
През 2018 например, думите "гевгир" и "близалка" се паднаха на отбор
със задание "Мъжки продукти за коса, брада и мустаци" - отборът ни показа
видео как се приготвят техните продукти, където една от стъпките беше
в гевгир, а един от представените продукти - с близалки по опаковката си.
Отборите имат 26 часа за създаване и развиване на своите идеи. Брандовете
се представят под формата на дизайн наръчник (брандбук) и серия продукти.
		
				
ИДЕАЛНАТА СРЕДА
За да се отдадат изцяло на творческия процес, през дните и нощите на състезанието, чрез спонсори и партньори осигуряваме за отборите храни и напитки.
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ЩЕПСЕЛИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ
ЕМИЛ ТОТЕВ

СТАНИСЛАВ СЕМКОВ

ТЕЛЕФОН:
0888 840 908

ТЕЛЕФОН:
0894 934 736

МЕЙЛ:
TOTEV@DESIGNWEEKEND.CO

МЕЙЛ:
SEMKOV@DESIGNWEEKEND.CO

MESSENGER:
M.ME/EMILTOTEB
M.ME/DESIGNWEEKEND.CO
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