فراخوان طراحي مزاياي CNG

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از عالقمندان جهت شركت در مسابقه طراحي " تشويق به استفاده از

 CNGبه جاي بنزين در خودرو ها " دعوت به عمل مي آورد .
آثار مي بايست بر مبناي فراخوان ( تشويق به استفاده از "  " CNGبه جاي بنزين در خودروها ) ارائه شود.
محورهاي فراخوان:
 – 1مزاياي استفاده از "  "CNGبه جاي بنزين براي اقتصاد خانواده
 -2مزاياي استفاده از "  "CNGبه جاي بنزين براي اقتصاد كشور ودست يابي به محيط زيست سالم تر
 -3مزاياي استفاده از "  "CNGبه جاي بنزين بر اشتغال  /صنعت كشور
 -4خودرو پايه گاز سوز به عنوان يك خودرو ايمن با استاندارد باال
 -5خودرو پايه گاز سوز به عنوان يك خودرو با شتاب و پيمايش مناسب

تقويم فراخوان :
از تاريخ  98/4/27لغايت 98/5/27
شرايط شركت در فراخوان:
 -1شركت براي عموم آزاد است .
 -2شركت كنندگان در انتخاب نوع و تكنيك طراحي آزاد هستند.
 -3آثار مي بايست با ايده هاي نو و به دور از هر گونه كپي برداري طراحي شوند .
 -4در كنار طراحي بايد لوگو شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران درج گردد .
 -5هر طراح مي تواند حداكثر  3اثر ارسال نمايد  .براي نام گذاري فايل هر اثر اعداد  1تا  3و با ذكر نام و نام
خانوادگي استفاده شود .
 -6هر شركت كننده بايد فايل آثار را با فرمت  JPGو با كيفيت 350DPIدر اندازه  A4و در حالت  4رنگ
 CMYKهمراه با فرم شركت در مسابقه به آدرس  CngDesign@niopdc.irارسال نمايد .
 -7به هر شركت كننده تا  48ساعت پس از ارسال اثر  ،به منظور تاييد دريافت اثر يك پيامك حاوي كد
رهگيري ارسال خواهد شد .در غير اين صورت اثر مي بايست مجدد ارسال گردد.

روابط عمومي

 -8ال زم است شركت كننده بعد از دريافت كد رهگيري  ،فايل اصلي اثر را به صورت اليه باز مناسب براي چاپ
در ابعاد  4*3متر  ،بر روي  DVDكپي و ضمن نوشتن كد رهگيري بر روي آن به آدرس تهران  :خيابان
انقالب اسالمي  ،خيابان ايرانشهر شمالي  ،روبروي پارك هنرمندان  ،شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي
ايران  ،طبقه نهم  ،واحد انتشارات روابط عمومي ارسال نمايد .
" بديهي است در صورت عدم دريافت  DVDفايل مربوطه ،اثر مذكور در مسابقه شركت داده نخواهد
شد"
 -9شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در قبول و يا رد آثار منتخب  ،مختار است .
 -10شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران پس از دريافت اثر به عنوان مالك معنوي آن شناخته شده و
مجاز است از آثار منتخب در امور نمايشگاهي  ،انتشاراتي و تبليغاتي خود استفاده نمايد .
 -11ارسال اثر به معناي قبول شرايط شركت در فراخوان مي باشد.
تقدير:
اثرات نفرات برگزيده از نفراول تا سوم مورد تقدير قرارخواهندگرفت وماهيت طرح ازبرگزيدگان خريداري
خواهدشد.
خريد اثرطرح اول منتخب :به مبلغ  50.000.000ريال
خريد اثرطرح دوم منتخب :به مبلغ  30.000.000ريال
خريد اثرطرح سوم منتخب  :به مبلغ  15.000.000ريال
تذكر  " :در صورت برگزيده شدن چند اثر از يك نفر ،تنها به يك اثر جايزه تعلق خواهد گرفت"
اطالعات تماس :
ايميل جهت ارسال فايل  JPGبرابر بند  6شرايط شركت در فراخوان
آدرس ارسال  DVDفايل اصلي اثر :تهران ،خيابان انقالب اسالمي  ،خيابان ايرانشهر شمالي  ،روبروي پارك
هنرمندان شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران  ،طبقه نهم  ،واحد روابط عمومي  ،بخش انتشارات
تلفن مركز پاسخگويي09627 :

روابط عمومي

