CONCURS
IDENTITATE PRODUS NOU
JIDVEI
11 ianuarie 2018 – 14 martie 2018
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INFORMAȚII GENERALE:
Despre Jidvei:
Grupul Jidvei (www.jidvei.ro), cel mai mare producător de vin din România, deține
cea mai mare plantație viticolă din țară și cea mai mare podgorie din Europa cu
proprietar unic, având 2.500 de hectare de vie și crame dotate cu cele mai
performante echipamente, situate la Jidvei, Tăuni, Blaj și Bălcaciu. În zona DOC
„TÂRNAVE” – sub denumirea JIDVEI, se produc unele dintre cele mai apreciate
vinuri și spumante românești, calitatea acestora fiind confirmată an de an de
medaliile obținute la competiții internaționale. Vinurile de Jidvei au fost distinse în
ultimii ani cu peste 200 de medalii în cadrul celor mai prestigioase concursuri de
profil din lume.
Scopul concursului: creare identitate vizuală produs nou.
Obiectiv strategic: extinderea portofoliului de produse cu un brand premium și
fresh care se adresează consumatorului tânăr.
Context: trend internațional de renunțare la consumul de bere în favoarea vinului,
în cadrul segmentului „young adults”.

MECANISMUL CONCURSULUI:
Calendarul concursului: Concursul „Identitate produs nou – Petit Manseng” se
desfășoară în perioada 11 ianuarie 2018 - 14 martie 2018, astfel:
· Perioada de înscriere în Concurs a portofoliului de creație: 11 ianuarie 2018 - 28
februarie 2018.
· Perioada de jurizare a portofoliilor de creație înscrise în Concurs: 1 -14 martie
2018.
· Anunțarea câștigătorilor: 16 martie 2018.
· (Pentru câștigători) Predare materiale în format editabil: 25 martie.
Data limită de înscriere şi predare a protofoliului(-iilor) este 28.02.2018, ora
17:00.
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Condiții de participare și înscrierea în concurs:
Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie:
· Să fie studenți ai Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București,
indiferent de cursul pe care îl urmează.
· Să aibă 18 ani împliniți la momentul înscrierii în cadrul Concursului.
· Să completeze Formularul de înscriere disponibil pe site-ul www.jidvei.ro, în
secțiunea „Noutăți” și să îl trimită la adresa de e-mail comunicare@jidvei.ro.
· Să își înregistreze la secretariatul Facultăţii de Arhitectură de Interior portofoliul
de creație care conține materialele ce compun identitatea noului produs Jidvei.
· Un participant poate înscrie mai multe creaţii/idei, dar fiecare cu un cod distinct şi
în portofoliu separat.
· Să respecte în totalitate cerințele prezentate în brief-ul Concursului.
Criterii de jurizare*:
Criteriile de evaluare a proiectelor înscrise în Concurs sunt:
· originalitatea (caracterul inovator al conceptului creativ și al design-ului propus);
· relevanța (în raport cu brand-ul Jidvei și cu specificațiile prezentate în brief);
· fezabilitatea aplicării conceptului creativ și a implementării design-ului propus.
*Criteriile au ponderi egale.

PREMII:
Premiul I: 1.000 EUR
Premiul II: 500 EUR
Premiul III: 200 EUR
Mențiuni (x3): 100 EUR
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BRIEF-UL CONCURSULUI

DETALII PRODUS:
Soi: Petit Manseng
Caracteristicile strugurilor: au boabe mici, cu pieliță groasă și cu un randament
scăzut de must. Acest soi a fost autorizat în regiunile Toscana și Sicilia din Italia și
în regiunea Bască din Spania. Mediul prielnic pentru plantare s-a găsit în Australia
și SUA (în special în Virginia). Astăzi, este sub observație în provincia Bolzano,
precum și în Podgoria Târnave, Jidvei.
Caracteristicile vinului: vinul este de culoare aurie, cu tentă verzuie. În privința
aromelor, se disting notele de fructe tropicale - mango, ananas și guava împreună cu flori și condimente dulci, uneori cu accente de ceară de albine,
banană și nucă de cocos. Aciditatea foarte mare este complementată de o
dulceață seducătoare, fabuloasă și superb florală.
Palier de gust: dulce
Preț: 50 lei / sticlă
Caracteristici ambalaj: sticlă 350 ml sau 375 ml
Distribuție: națională, HoReCa (cluburi, baruri, anumite restaurante), magazine de
specialitate, e-shop Jidvei (https://shop.jidvei.ro/)
Concurenți:
· Concurența directă este reprezentată de bere și cocktail-uri, de la care se dorește
schimbarea obiceiului de consum spre consumul de vin.
· În România, nu există alt producător care să aibă în portofoliul său un vin produs
din acest soi.
· Franța este cel mai mare producător de Petit Manseng.
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TARGET:
Demografic:
· 18-30 ani;
· mediul urban;
· studii medii și superioare;
· venituri peste medie;
· sociabili, își petrec timpul liber ieșind cu prietenii, colegi de facultate sau colegi
de la serviciu;
· expansivi, le place să iasă în evidență (show-off), consumă Aperol și cocktail-uri;
Sociografic:
· au trecut de la bere/cocktail-uri, la vin;
· au un loc de muncă stabil și, prin urmare, un venit stabil;
· lucrează în companii care le facilitează dezvoltarea în carieră, au așteptări în ceea
ce privește ascensiunea socială și se pregătesc pentru un stil de viață mai educat:
nu mai amestecă vinul cu anumite băuturi răcoritoare, au început să descopere și
să înțeleagă cultura vinului (au cunoștințe minime despre vin și despre servirea
acestuia);
· depun eforturi pentru a-și schimba stilul de viață și pentru a ocupa o poziție
responsabilă în societate.
· se îmbracă în ținute office, însă nu sunt neapărat genul „corporate”; au un job
flexibil, care nu îi ține permanent în birouri: merg în deplasări, ies la masă cu clienți
etc.
· ascultă muzica pop, house, techno.
· sunt foarte ancorați în social media (Facebook, Instagram etc.).
· sunt în căutare de recunoaștere socială.

CERINȚE:
Realizarea identităţii vizuale pentru noul produs exprimată prin:
· concept identate (nume comercial pentru produs);
· master etichetă (etichetă şi contraetichetă) și
· master capișon.
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La realizarea identităţii vizuale vă veţi ghida după următoarele repere:
a. Repere identitate verbală:
· Nume internațional, nu anglo-saxon, ci mai degrabă latin.
· Cuvânt scurt – 5-6 litere, pentru a fi ușor de reținut.
· Cuvânt care să definească o anume stare, care să sugereze o stare de relaxare,
libertate, desprindere de cotidian.
b. Repere identitate vizuală şi etichetă:
· Eticheta trebuie să fie modernă, cool, aerisită, atractivă, cu simboluri moderne.

Următoarele elemente sunt obligatorii:
· Denumirea și logo-ul Jidvei;
· Anul - 2017;
· Alcool - 8%;
· Palier de gust - dulce;
· Atenție: Utilizarea pentru proiect a uneia dintre cele trei variante de sticle ale
căror date tehnice sunt furnizate în Anexa 1.

PREDAREA PORTOFOLIULUI:
Se vor preda următoarele piese:
1. Prezentare concept identate produs nou:
Se vor menţiona elementele de grafică folosite (fonturi existente şi/sau
modificarea unora existente în scopul proiectului). În cazul câştigării
Concursului, participantul va furniza TOATE elementele necesare unei viitoare
prelucrări digitale vectoriale a soluţiei sale.
2. Master etichetă (etichetă şi contraetichetă):
Piesele vor fi prezentate la scara 1:1 şi 2:1.
3. Master capișon:
Va fi prezentată desfăşurata sa la scara 1:1.
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Predarea se va face sub forma unui portofoliu format A3 orizontal cu un număr de
maxim 6 (şase) planşe.
Anonimatul participanţilor va fi realizat prin înscrierea unui cod format din 5 (cinci)
caractere alfa-numerice în colţul din dreapta sus al fiecărei pagini.
Acelaşi cod va fi înscris pe un plic sigilat în care se vor afla coordonatele de contact
ale participantului şi care va fi predat odată cu portofoliul.
Participanţii care doresc să înscrie mai multe idei/variante, o vor face cu un
portofoliu şi un cod separat pentru fiecare variantă.
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ANEXA 1
Opțiuni ambalaj și specificații tehnice:
Atenție: participanții trebuie să aleagă una din cele 3 variante de sticle prezentate
mai jos care să aibă capacitatea 350ml sau 375ml.
Varianta 1:

STILL WINES - BORDEAUX BOTTLES

BRD AVVENIRE

250

VE

BV29

20.1

16.5

42.2

42.2

210.0

200

500

1,976

EB

BF14

24.8

16.5

51.0

51.0

298.7

350

600

1,356

EB

BF69

27.7

17.5

54.2

54.2

353.0

375

450

1,020

EB
VE

BF48

27.5

18.5

54.2

54.2

331.0

500

600

999

VE
EB

BF04

27.8

18.0

62.4

0.0

350.0

750

600

768

VE
EB

BF44

27.5

17.5

71.5

71.5

353.2

100

1,482

VETRERIA ETRUSCA Srl
50056 Montelupo Fiorentino, Firenze, Italy
T +39 0571 7551 info@vetreriaetrusca.it www.vetreriaetrusca.it
© Copyright Vetreria Etrusca 2017. All rights reserved.
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Varianta 2:

STILL WINES - BORDEAUX BOTTLES

BRD EUROPEA
VINOLOK

375

450

1,640

1,230

VE

BF82

27.5

-

56.8

294.0

VETRERIA ETRUSCA Srl
50056 Montelupo Fiorentino, Firenze, Italy
T +39 0571 7551 info@vetreriaetrusca.it www.vetreriaetrusca.it
© Copyright Vetreria Etrusca 2017. All rights reserved.
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Varianta 3:

STILL WINES - BORDEAUX BOTTLES

RENANA PRESTIGE BVS

375

350

1,484

1,113

VE
EB

BV79

25.8

19.5

58.9

58.9

305.0
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T +39 0571 7551 info@vetreriaetrusca.it www.vetreriaetrusca.it
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Alte specificații tehnice:
Tipuri de închidere sticle, conform codurilor prezentate în tabele pentru fiecare
model.
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