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MGI előkészítés: segédlet alapján

Folyamatos segítségnyújtás, inspirációk és technikai 
támogatás a facebook csoportunkban: 
https://www.facebook.com/groups/elitedesignerclub/.
Továbbá két hetente facebook live-ban válaszolunk a 
kérdésekre a Konica Minolta bemutatóterméből. 

 - E-mail cím: marton.vero@konicaminolta.hu
 - E-mail tárgy: Elite Designer Club Grafikai Verseny  

 2023 – XY (teljes neved)
 - E-mail törzsszöveg: letöltési link  

 (GDrive, Wetransfer, stb)
 - Egyéb: Amennyiben több kategóriába is küldenél   

 anyagot, azt megteheted egy e-mailben is, ebben az  
 esetben viszont kérjük, hogy add meg azt is, hogy melyik  
 kategóriába nevezel.

NEVEZHETŐ MUNKÁK

 - Korábban már megvalósult, és az adott kategória   
 kritériumának megfelelően átdolgozott, kiegészített,  
 módosított kreatív 

 - Tervezés alatt álló, az adott kategória kritériumának  
 megfelelően kialakított kreatív 

 - Kifejezetten a versenyre készített valós vagy kitalált  
 márkát, terméket megjelenítő munka

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

A nevezés egyetlen feltétele az Elite Designer Club klub-
tagság. A klubtagsági regisztráció a pályázat benyújtásával 
egyidőben is lehetséges.

A kategóriagyőztesek  
50 000 Ft értékű műszaki, 
elektronikai cikk vásárlási 

utalványt nyernek.

A 2-3. helyezettig  
25 000 Ft értékű MediaMarkt 
vásárlási utalványt nyernek.

A műszaki feltételeknek megfelelően 
leadott pályázatokat kinyomtatjuk, 
és kiállítjuk a 2023. március 23-án 

megrendezésre kerülő Elite Designer 
Club VIP rendezvényén.

TOVÁBB A SEGÉDLETRE

https://assets-konicaminolta-eu.canto.global/direct/document/dj6ncqu0jp01f8vccbggl3390c/KwEgItD5prXy4indn96bnum4ZoU/original?content-type=application%2Fpdf&name=MGI_elokeszitesi_segedlet_2023.pdf


PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A pályázatokat a szakmai zsűri döntése és a  
részvevők szavazata alapján rangsoroljuk. 

A szakmai zsűri tagjai:

Matusek-Faludi Viktória

Székely Dániel 

Vasvári Péter 

Dr. Újszászi Bogár László (Ph.D) Ördögh László 

Károlyi László Nagy Miklós 

21 éve a Magyar Grafika főszerkesztője, veze-
tése alatt a magazin számos díjban részesült 
(2004-ben Vámos György szerkesztői nívódíj, 
2008-ban Magyarország első magazinverse-
nyén 1. helyezés, 2014-ben a Kreatív Medi-
adesign versenyének címlap, borító különdíja)

közgazdász, 16 éve dolgozik a Konica Minolta 
Magyarországnál, melynek 11 éve az ügy-
vezetője. Érdeklődési területe a technológia 
fejlődésének hatásai az üzleti modellek vál-
tozására, fejlődésére, valamint ezek hatásai a 
mindennapi életünkre, az azokból származó 
előnyökkel és kihívásokkal együtt.

nemzetközileg elismert tervezőgrafikus mű-
vész, a Vasvári Design alapítója, Nemzetközi 
logó- és arculattervezési díj zsűrijének tagja, a 
vállalati és vizuális identitás megtervezésével, 
átalakításával foglalkozik, olyan logó típusok 
és márkázott anyagok készítésével, amelyek 
hatékonyan ötvözik az üzleti üzeneteket és a 
kifinomult dizájnt

meggyőzés- és befolyásolástechnikai szakértő, 
a Corvinus Egyetemen tanít meggyőzéstechni-
kát és ebből doktorált az ELTE-n. A doktorijában 
kidolgozott meggyőzéstechnikai modelljét 
2019 óta tanítják a Dubai University-n. Számos 
nagyvállalat rendszeresen meghívott szakértő-
je. Számos írása jelent meg gazdasági magazi-
nokban, és rendszeres szakértője televíziók és 
rádiók gazdasági műsorának.

A Graphasel Design Studio egyik vezetője. 
A húsz fős csapat főként arculattervezéssel 
foglalkozik, és kifejezetten művészi igényű 
egyedi vizuális megjelenéseket terveznek a 
csomagolástól a webes felületekig. A stúdió 
nagy hangsúlyt fektet a kísérletezésre a print 
design területén, melynek köszönhetően 
számos nemzetközi elismerésben részesültek.

20 éve szabadúszó grafikus és brand designer, 
érdeklődik minden új technika és megoldás 
iránt, nyomdai, tervezési, gyártási vonalon is. 
Főleg arculatokon, márkákon és offline anya-
gokon dolgozik, de jelenleg az AI design és a 3D 
digitális felületnemesítés is a fókuszában van.

nyomdamérnök, 2010 óta a CSAOSZ – Cso-
magolási és Anyagmozgatási Országos 
Szövetség főtitkára, a HUNGAROPACK Magyar 
Csomagolási Verseny szervezésének felelőse. 
A csomagolások megválasztására ható társa-
dalmi gazdasági, környezetvédelmi trendek 
elemzése mellett csomagolószerek nyomtatá-
sa a kedvenc szakterülete.



EREDMÉNYHIRDETÉS

2023 március 23-án, az Elite Designer Club VIP rendezvényén

Olyan kereskedelmi vagy marketing tevékenységet támogató kiadvány 
(brosúra, katalógus, mappa, salesfolder, szórólap, adatlap, moodboard, 
névjegy, stb) grafikai tervezése, amely az MGI digitális felületnemesí-
tési technológia használatának köszönhetően egy létező vagy kitalált 
márkával / termékkel való első találkozáskor emlékezetes élményt ad 
annak, aki a kezébe veszi az adott kiadványt.

Kitalált termék csomagolásának megtervezése, vagy létező termék 
csomagolásának újragondolása az MGI digitális felületnemesítési techno-
lógia használatával, melynek segítségével növelhető a vásárlók termék iránt 
tanúsított érdeklődése és vásárlási hajlandósága. A versenybe a következő 
csomagolási termékek egyikével lehet nevezni: doboz, dobozpalást, tasak vagy 
címke. Az elbírálásnál nem különböztetjük meg az egyes termékkategóriákat.

Olyan termék megtervezése az MGI digitális felületnemesítési eljárás felhasználásával, 
amelynél a 3D UV lakk vagy fémfóliázott 3D UV lakk nem esztétikai célokat tölt be, hanem a 
felhasználást segíti, módosítja, vagy teszi lehetővé bármilyen szempontból. Ahogy például a 
braille írás segíti a gyengénlátókat.

Az EDC weboldalán található videóban szereplő szamuráj másának az elkészítése a videó alapján.

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésetekre a Elite Designer Club 
facebook csoportjában, vagy a marton.vero@konicaminolta.hu 
e-mail címen!

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.  |  1117 Budapest, Galvani u. 4.  |  06 1 464 9000  |  ugyfel@konicaminolta.hu  |  www.konicaminolta.hu

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

 - több menetben készülő, többféle felületkezelési eljárás  
 (pl. 3D lakk, majd 3D lakk + fém fólia, majd mintázatkialakítás)
 - egy menetben készíthető különböző lakkvastagság használata  

 (max. 3 vastagság)
 - 3D formalakkozás jellegzetességeinek minél látványosabb   

 kihasználása

AZ ELBÍRÁLÁSNÁL  
EXTRA PONTOT JELENT:

ELITE MGI BEST BUSINESS DESIGN

ELITE MGI BEST PACKAGING DESIGN

ELITE MGI FUNCTIONAL DEISGN

ELITE MGI IDENTIFICATION KÜLÖNDÍJ


