
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.27

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.27_01_16.08
Lp. Elementy podlegające ocenie/zasady oceny

R.1 Rezultat 1:  Projekt logo

R.1.1 kolor dominujący - pomarańczowy
R.1.2 kolor uzupełniający - niebieski
R.1.3 logo ma kształt tarczy (wzorowane na pliku logo_wzor )
R.1.4 na środku, w centralnym miejscu, znajduje się obrazek przedstawiający okulary
R.1.5 nad obrazkiem znajduje się nazwa OPTICON (dopuszcza się kombinację małych i dużych liter)
R.1.6 nazwa firmy jest w kształcie łuku

R.1.7 w dolnej części tarczy znajduje się słowo "od" i data "1975" (dopuszcza się kombinację małych
i dużych liter)

R.1.8 tekst w logo zapisany czcionką arial
R.1.9 nazwa firmy napisana większą czcionką niż słowo "od" i data "1975"
R.1.10 tekst w logo zapisany w kolorze czarnym

R.2 Rezultat 2: Wybrane elementy ksi ęgi identyfikacji wizualnej

R.2.1 prezentacja zaprojektowanego logo wraz z kolorystyką

R.2.2
opis wykorzystanych elementów graficznych z uzasadnieniem, np. użycie tarczy
symbolizującej bezpieczeństwo, okulary nawiązujące do branży, data wskazująca na
tradycje itp.

R.2.3 prezentacja logo w wersji monochromatycznej (w jednym kolorze)
R.2.4 przedstawienie logo wraz z wyznaczonym polem ochronnym znaku

R.2.5
jednostka "a" pola ochronnego wyznaczona na podstawie wysokości litery O z nazwy firmy
(litera "o" pisana małą lub dużą literą) lub/i pole ochronne stanowi wielkość 2xa

R.2.6 prezentacja dwóch przykładów użycia logo na tłach jednolitych
R.2.7 prezentacja jednego przykładu użycia logo w nieprawidłowy sposób
R.2.8 prezentacja jednego przykładu użycia logo na tle niejednolitym
R.3 Rezultat 3: Tekst do mediów społeczno ściowych

Tekst zawiera:
R.3.1 nie więcej niż 30 wyrazów
R.3.2 nazwę firmy i informację o branży 
R.3.3 informację o zmianach (nowe logo)
R.3.4 nawiązanie do wykorzystanej kolorystyki
R.3.5 zachętę do odwiedzenia strony www/internetowej
R.3.6 wyrażenie "salon optyczny" (dopuszcza się odmianę)
R.3.7 wyrażenie "okulary korekcyjne" (dopuszcza się odmianę)
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