
DESIGN
IS YOU!



Logo

Využívame obe formy základného loga SCD, keďže budúci rok už 
30. výročie nebude aktuálne a v dnešnej digitálnej dobe je responzivita 
základ, dokonca aj pri brandingu.



DESIGN IS NOW! 
Ostáva ústredným motívom komunikácie na verejnosť aj pre rok 2022. 
Evokuje aktuálnosť je aj silným call to action navštíviť podujatie 
a neodkladať to na neskôr. 

DESIGN IS YOU!
Pri komunikácii na umelcov, od ktorých očakávame aktívnejšie zapojenie 
(zaslanie vlastného dizajnu, účasť na workshope či konferencii), 
využijeme personalizovanú formu.

Slogan



Typografia

Geometrický font Poppins vhodne dopĺňa nový štýl komunikácie. 
Nadväzuje na hranaté layoutové prvky aj logo SCD. Typografia nemá 
za účel vizuálne prehlušiť samotný dizajn, ktorý komunikát prezentuje.

AAAAAAA aaaaaaa



Tvary

Hlavné grafické elementy sú dva responzívne obdĺžniky, ktoré vyjadrujú spojenie 
dizajnu a človeka. Okrem dizajnových kúskov umožňujú prezentovať aj dizajnérov, 
ktorí za nimi stoja. 

V prípade, že má podujatie vlastné logo ako NCD, komponujeme ho 
priamo do jedného z obdĺžnikov ako dominantný vizuálny prvok.



Variabilita

Dizajn je voľnejší a prispôsobivý 
konkrétnemu podujatiu podľa jeho cieľovej 
skupiny. Na laickú verejnosť komunikujeme 
serióznejšie pomocou rovných tvarov a 
vizuálne príťažlivých fotografií. 

Pre odbornú verejnosť navrhujeme 
odvážnejší dizajn. Tvary preklápame do 
priestoru a dopĺňame ich o experimentálne 
portréty, ktorými komunikáciu 
personalizujeme.



Outdoor

Na laickú verejnosť komunikujeme podujatia pod hlavičkou “Design is now!”.



Outdoor 

Na odbornú verejnosť komunikujeme podujatia pod hlavičkou “Design is you!”.



Online banery

Responzívny dizajn sa prispôsobí 
aj najmenším online formátom. 



Sociálne siete

Dizajn je aplikovateľný aj na predstavenie dizajnérov alebo na využitie hranatého loga ako dominanty.



Merch

Versalitky sú “must have” každého dizajnéra. Navyše sú aj ekologickou alternatívou 
ceruzky. Zamilujú sa do nich aj bežní návštevníci.



Merch Dáme dizajnérom možnosť dotvoriť si vak podľa seba 
a pribalenou akrylovou fixou doplniť, čo všetko pre nich dizajn znamená. 



Merch Možnosť pridať vlastný text alebo dizajn bude aj na mikinách a iných 
textilných produktoch pod značkou SCD.



DESIGN
IS YOU!


