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KREATIVNI 
BRIEF

UVID
Kaj je zate izjemno? Pusti svoji kreativnosti 

prosto pot in upodobi svoje videnje 

IZJEMNOSTI, ki jo je možno prepoznati 

kjerkoli; v ljudeh, naravi, barvah, glasbi, 

tehnologiji, avtomobilu... Naj bo tvoj izlet 

v kreativne sfere izjemen. Tako, kot je 

IZJEMEN tudi novi Peugeot 308.

Kako sodelovati v natečaju? 
Oblikuj, nariši ali fotografiraj svoje videnje 

izjemnosti. Pošlji nam svoje delo po mailu 

in se poteguj za bogate denarne nagrade.

Prijava na natečaj je brezplačna.

Dela do 14. 2. 2022 oddajte na e-mail naslov:  

izjemen@308.si. 

Izmed prejetih del bomo s pomočjo 

ocenjevalne komisije izbrali top 10 del, ki 

se bodo uvrstila v javno glasovanje na 

Instagram profilu @peugeotslo, s katerim 

bomo izbrali in objavili najboljša 3 dela. 

Časovni okvir izvedbe natečaja 
•   Možnost prijave do: 

    ponedeljek, 14. februar 2022

•   Čas za oceno žirije: 15. 2. 2022 - 17. 2. 2022

•   Objava ožjega izbora (10 del):  

petek, 18. 2. 2022

•   Razglasitev zmagovalcev: 

    četrtek, 24. 2. 2022

Zahtevani format 
Format za oddajo mora biti ustrezen za tisk 

plakatov – format A3 ( 297 X 420 mm), 300 

dpi, saj bodo ob zaključku natečaja v tiskani 

obliki podeljena zmagovala dela izžrebancem 

sodelujočih v glasovanju na Instagram profilu.

V kreativno rešitev je potrebno vključiti 

predpisano celostno podobo projekta, torej v 

naprej pripravljeno podlago s posebno pasico 

na spodnjem delu.

Prijava dela na poziv se pošlje na e-naslov 

izjemen@308.si. Da bo prijava veljavna, je 

v elektronskem sporočilu potrebno navesti 

navedene podatke in pripeti pravilne formate 

in A3 velikosti plakatov:

•   ime in priimek avtorja oz. avtorjev ter 

prijavitveno delo:

•   v formatu PDF in

•   v formatu JPG 

Nagrade
Top 10 del bo javno objavljenih na Instagram 

profilu in spletni strani peugeot.si, kjer tudi 

razglasimo zmagovalce.  

•   1. uvrščeno delo bo nagrajeno z denarno 

nagradno v višini 1.000 €

•   2. uvrščeno delo bo nagrajeno z denarno 

nagradno v višini 700 €

•   3. uvrščeno delo bo nagrajeno z denarno 

nagradno v višini 500 €

Zmagovalec prejme zmagovalno plaketo.

 

V tiskani obliki bomo podarili 30 plakatov  

(10 od vsakega zmagovalnega ustvarjalca)  

med 30 izžrebanih sodelujočih v glasovanju 

na Instagram profilu @peugeotslo.

Ljubljana, 24. januar 2022


