Soutěž o návrh etikety tubusu na kávu s levandulí
V letošním roce pracujeme na novém grafickém vzhledu naší farmy a našich produktů. První vlaštovkou je naše
káva s levandulí, ať má nový kabátek se vším všudy.
Hledáme právě Vás, umělce, grafika, firmu, třeba i jednotlivce na volné noze.
Výherní motiv bude aplikován na tubus – obal kávy s levandulí. Etiketu na celou plochu tubusu 140 mm na výšku
na délku 247 mm. Průměr tubusu je 73 mm.
Odměnou nejlepšímu tvůrci etikety, bude v případě oboustranného zájmu dlouhodobá spolupráce dynamicky se
rozvíjející se firmou. Podílení se vytváření nové tváře naší levandulové farmy a ucelení grafického vizuálu farmy a
dalších výrobků. Svůj návrh můžete tudíž doplnit o tipy a nápady na promo a POS materiály.
Důležitá kritéria posouzení Vaší práce jsou:
 Originálnost a grafické provedení návrhu
 Aplikovatelnost na tiskové materiály
 Do jaké míry vyjadřuje motiv specifikaci a hodnoty naší farmy
 Jak je motiv spjatý s hlavní činností levandulové farmy
 Ochota a možnost další spolupráce
Specifikace a hodnoty naší farmy:
- příběh farmáře
- bylina levandule
- žena - levanudle je ženská bylina a naše zákaznice jsou z převážné většiny ženy
- kvalita - práce - suroviny
- ruční práce
- s láskou a tradicí
- BIO - tak jak to kdysi bylo
- Jižní Morava - Regionální produkty - Česká Republika
Příběh levandulového farmáře Standy ze Staroviček pro představení naší farmy
„Dobrý den,
Jmenuji se Staňa a rád bych Vám představil naši rodinnou Levandulovou farmu LAVANDIA, která se
nachází na jižní Moravě ve Starovičkách. Založil jsem ji v roce 2014. Vysadili jsme 40.000 keříků
levandule lékařské a začali hospodařit zhruba na 4 hektarech jako ekologičtí farmáři.
Pro pěstování levandule jsou zde ideální klimatické podmínky a pro mě to byla láska nejenom na první
pohled, ale i přičichnutí. Je to bylina, kterou znaly již naše babičky a věděly, jak užitečné je mít ji
nablízku.
V současné době zde na farmě z této rostlinky ručně vyrábíme potravinové, dekorativní, relaxační a
kosmetické výrobky. Moje vlastní zkušenost s hendikepem mě přivedla na myšlenku provozovat zároveň
chráněné dílny a pomoci tak lidem s podobným osudem. K farmaření a práci na poli jsem měl vždycky
hodně blízký vztah, jako malý kluk jsem jezdil s dědou na traktoru ve vinících i na poli. Tato vzpomínka
je moje vnitřní inspirace a hnací motor pro práci na naší farmě. Mám obrovskou radost, že se nám
v pěstování levandule daří a dosahujeme vysoké kvality sbíraného květu. K pěstování a celému
farmaření přistupujeme podle starých tradic v sounáležitosti s přírodou a jejími potřebami, bez
chemického ošetření.
Když se ohlédnu zpět, vidím za námi již teď spoustu vykonané práce, nejenom na poli, ale také v další
výrobě. V nabídce pro Vás jsme zpracovali již kilometry látek, tisíce kilometrů nití, stovky kil kávy,
vyrobili tisíce litrů limonády a dalšího. Je to někdy velká dřina, ale Váš zájem nás žene pořád dopředu a
dává nám další sílu a chuť do práce, kterou vidíme před sebou.
Nic nám neudělá větší radost, než to, že se Vám naše výrobky líbí a chutnají Vám.
Děkuji a na shledanou Staňa“

Textová část etikety:
Název – v případě Vaší kreativity nejen v oblasti grafiky a obrázků, můžete vytvořit originální název dle Vaší
kreativity a necháme jej pro tento návrh na Vás, pokud se do textu nemáte chuť pustit, tak texty dodáme.
Popřípadě se můžeme společně kreativně dotvořit. V tubusu bude 100% arabica v BIO kvalitě - káva s levandulí.
Příběh farmáře Standy - heslovitě či věty, slogany dle filozofie, specifikace a hodnot naší levandulové farmy.
Opět dle Vaší kreativity, dodáme texty a nebo můžete do návrhu zapracovat vlastní, dle uvedených specifikací.
LOGO společnosti Lavandia s.r.o.
Složení: Směs Brazílie Fazendinha farm Bourbon BIO, Peru SHB gr.1. BIO a Levandule lékařské sevastopolis BIO
Chuť kávy a levandule: čokoláda, mandle, kandované ovoce, levandule
Vhodný způsob přípravy: Je vhodná pro většinu domácí přípravy kávy, zejména filtr, moka konvičku,
domácí kávovat, aeropress. Nejlépe zakomponovat symboly přímo do etikety, aby bylo zřejmé na co se káva
použitelná na první pohled: moca-frenchpress-klasika-filtr-domácí espresso.
Výrobce Lavandia s.r.o. / Chráněná dílna , Starovičky 350, 691 68
www.levandulezmoravy.cz – odkaz na webové stránky

Praženo v pražírně : Coffeespot.cz
Skladujte v suchu a temnu. Minimální trvanlivost uvedena na obalu.
150g
Loga na etiketě:
Logo BIO EU, BIO CZ, EAN, VEGAN, Recyklace
Staňa Bíza – levandulový farmář ze Staroviček – popis a podpis farmáře spolu s vyobrazením

Registrace a termíny soutěže:
Logo společnosti a přesný formát etikety pro zpracování Vám zašleme po registraci.
Přihlášky do soutěže zasílejte co nejdříve na mail: obchod@lavandia.cz
Uzávěrka soutěže je: 15.2.2019

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků: 20.2.2019

Jméno vítěze soutěže bude po skončení zveřejněno na našem Facebooku a webových stránkách.
Pro lepší představu o činnosti farmy je možné nás po předchozí domluvě navštívit. Levandulky právě odpočívají
na poli, ale všichni ostatní pilně pracují na zpracování loňské sklizně a výrobě lahodných a voňavých výrobků.
Finanční odměna za vítězný návrh: 5000,- Kč
Odměna za druhé místo, poukaz na produkty naší farmy v hodnotě: 2000,- Kč
Odměna za třetí místo, poukaz na produkty naší farmy v hodnotě: 1000,- Kč
Každý vypracovaný návrh, dodaný v požadovaných parametrech, odměníme drobným dárkem z naší farmy.
Účastí v soutěži se předpokládá výhradní postoupení autorských práv společnosti Lavandia s.r.o..
Vyhrazujeme si právo po konzultaci s autorem návrh ve spolupráci dopracovat.
Kontaktní osoba pro komunikaci a konzultaci:
Lucie Bízová, Tel: 720 946 465, email: obchod@lavandia.cz

