
 

Регламент конкурсу 
дизайн-макетів логотипу Групи компаній MTI серед 
молодих українських дизайнерів 

“MTI.UPGRADE” 
Загальні положення 
1.1 Конкурс дизайн-макетів логотипу “MTI.Upgrade” (далі - Конкурс) проводиться ТОВ “МТІ 
Груп” (далі - MTI Груп) спільно з експертами від компаній: TWIGA, Saatchi&Saatchi Ukraine, 
Kiev Fashion Institute, Bird, INTERTOP та за інформаційної підтримки Marketing Media Review. 
1.2 Логотип може бути прийнятий в якості офіційної емблеми MTI Груп та буде 
використаний в оформленні комплектів ділової документації, сайту, спільнот в соціальних 
мереж MTI Груп, а також інформаційної та сувенірної продукції. 
1.3 Ініціатором конкурсу є Департамент корпоративних комунікацій MTI Груп (далі - 
Департамент). 
1.4 Організацію конкурсу та нагородження переможця здійснює MTI Груп. Координацію 
конкурсу здійснює Департамент. 
1.5 Підведення підсумків конкурсу та визначення переможців здійснюють члени журі (див. 
Додаток 1). 

Цілі та завдання конкурсу 
1. Виявлення та підтримка творчої молоді. 
2. Створення умов для реалізації творчого потенціалу дизайнерів-початківців. 
3. Розробка нового логотипу MTI Груп, що відображає сучасну позицію компанії. 
4. Заохочення і розвиток в професійних колах, суспільстві в цілому,  особливо в його 

молодіжному сегменті, інтересу до сфери digital, зокрема, графічного дизайну. 

Строки проведення 
Прийом робіт здійснюється з 11 вересня до 11 жовтня 2019 року (включно). 

1 етап - з 11 жовтня до 17 жовтня 2019 року 

Члени журі оцінюють відповідність всіх робіт Технічним вимогам та параметрам 
Конкурсного завдання й відбирають роботи, які проходять до участі у 2-му етапі 
оцінювання. 

Оголошення результатів 1 етапу відбору будуть опубліковані на офіційному сайті 
https://mtigroup.ua/ 14  жовтня 2019 року. 

2 етап  - з 17 жовтня до 25 жовтня 2019 року 

Кожну роботу, яка пройшла до 2 етапу, оцінюють 8 членів журі, кожен з яких може 
поставити оцінку від 1 до 10 балів (де 1 - найменше, а 10 - найбільше балів) 

https://mtigroup.ua/


 

Робота, яка отримує в сумі найбільшу кількість балів (1 місце), - отримує головний приз - 
грошову винагороду. Інші призи розподіляються між авторами кращих робіт. 

Оцінка робіт здійснюється анонімно, для чого кожна робота отримає спеціальний код. 

Роботи рецензуються. Авторам робіт, допущених до 2 етапу, буде надіслано зворотній 
зв’язок від членів журі, з рекомендаціями та порадами для подальшого розвитку. Конкурсні 
роботи поза процедурою конкурсу не приймаються. 

Оголошення переможців відбудеться 25 жовтня на офіційному сайті https://mtigroup.ua/ та 
facebook-сторінці МТІ Груп https://www.facebook.com/mtigroup.ukraine/ . 

Нагородження переможців відбудеться у Коворкінгу МТІ Груп (м. Київ, вул. Шолуденка, 3 - 
Бізнес-центр Кубік). Про дату церемонії нагородження буде повідомлено номінантів за два 
тижні на електронну адресу, вказану при поданні заявок на участь у Конкурсі. 

Для іногородніх переможців передбачена компенсація проїзду в обидві сторони у розмірі 
1200 гривень ( за умови надання підтверджуючих проїзних документів). 

Учасники конкурсу 
У конкурсі можуть взяти участь особи віком від 16 до 25 років (обов’язкова наявність 
паспорта). 

Участь в конкурсі ініціюється Учасником (фізичною особою або групою фізичних осіб). 

Кожен учасник (група) може виставити на конкурс не більше 1 дизайн-макету логотипу. 

Порядок надання робіт 
При подачі дизайн-макетів логотипу на розгляд конкурсної комісії автор (автори) 
заповнюють заявку (в електронному вигляді), до якої додається дизайн-макет логотипу. 

Заявки та конкурсні роботи приймаються за посиланням: http://tiny.cc/mvcbcz 

Технічні вимоги 
Обсяг файлу із зображенням - до 10 Мбайт. Векторна графіка, формати .ai, .eps, .cdr. Всі 
написи повинні бути переведені в криві. Кольорові моделі - RGB, CMYK. 

У коментарях автор може розмістити текст, обсягом не більше 300 друкованих знаків з 
пробілами, який пояснював би ідею логотипу. Також необхідно додатково вкласти 
переглядовий файл у форматі .png або .jpeg. 

Якщо робота не відповідає заявленим технічним вимогам, вона не допускається до участі в 
конкурсі. 

 Побажання щодо характеру дизайну 
MTI Груп очікує, що  Логотип стане розпізнавальним і представницьким знаком бренду MTI 
Груп, враховуючи зазначене, Логотип має: 

- привертати увагу, відображати бізнес-позицію MTI Груп (управляючої компанії Групи 
компаній MTI);  

https://mtigroup.ua/
https://www.facebook.com/mtigroup.ukraine/
http://tiny.cc/mvcbcz


 

- містити простий зрозумілий образ, включати в себе написання англійською “МТІ Group” 
та відповідне йому зображення - графічний символ.  

Звертаємо увагу, що зображення, які надсилаються для участі у Конкурсі, не повинні раніше 
брати участь в інших конкурсах, а також містити запозичені елементи. 

У випадку, якщо дизайн-макет логотипу створено творчою працею двох або більше осіб, 
учасники гарантують, що отримали всі належні права/дозволи на такий дизайн-макет та 
його використання від усіх співавторів. 

 

Конкурсне завдання 

Назву, яка 
використовується в 
лого 

MTI Group (буде використовуватись в матеріалах, які 
розповсюджуються від імені управляючої компанії Групи 
компаній MTI - ТОВ «MTI Груп») 

Основна сфера 
діяльності компанії 

Група компаній MTI - це диверсифікований бізнес, який 
об'єднує три базові напрямки: 

 ● інформаційно-комунікаційні технології - дистрибуція, 
гарантійний та післягарантійний сервіс, інтеграція ІТ-рішень, 
проектування та впровадження систем безпеки 
(протикрадіжних систем, систем контролю доступу, управління 
складом на базі RFID-технології). Операційні компанії: MTI hi- 
tech дистрибуция, MTI-Сервіс, «Техногард»; 

 ● роздрібна торгівля - взуття, одяг, ювелірні прикраси, 
електроніка. Операційні компанії: INTERTOP, MTI Fashion, 
Protoria, Амадео; 

 ● 3-PL оператор - послуги зі зберігання, обробки і доставки 
вантажів. Операційна компанія: Denka Logistics. 

Управління Групою компаній здійснює управляюча компанія 
(ТОВ «MTI Груп»), створена у 2018 р. 

 Цінності Групи компаній MTI: Лідерство, Ефективність, 
Інноваційність, Команда, Натхнення. 

 Докладніше про Групу компаній MTI та операційні компанії на 
сайті mtigroup.ua 

Рекламований 
продукт / послуга, 
який ми просуваємо 
за допомогою лого 

·   Репутація Групи компаній MTI як інноваційного бізнесу  

·   Бренд MTI Груп як надійного роботодавця 



 

Цільова аудиторія, 
на яку буде 
спрямований лого 

1.     Працівники (реальні / потенційні) 

2.     Бізнес-спільнота (існуючі та потенційні партнери / 
інвестори) 

3.     Суспільство (широка громадськість, ЗМІ) 

Основна 
комунікаційна ідея 

Візуальні елементи повинні відображати наступну ідею: “ми - 
надійна та інноваційна компанія, лідер у своїх сегментах ринку, 
відповідальний партнер і роботодавець”. 

Критерії оцінки логотипу 
● Відповідність тематиці 
● Наявність авторського підходу 
● Оригінальність бачення і виконання 
● Загальне емоційне сприйняття 
● Адаптивність* 

* Знак повинен відтворюватися без втрати якості на будь-яких носіях. Його можна 
друкувати в кольоровому і чорно-білому відтворенні, розміщувати на різних носіях (папір, 
екран, метал, пластик, камінь і т.д.) 

Порядок проведення 
Надіслані на конкурс матеріали, що відповідають вимогам цього Положення, передаються 
на розгляд журі. Журі проводить оцінку робіт. Ідеї, які не відповідають вищезазначеним 
критеріям, будуть відхилені, про що автор отримує повідомлення на електронну пошту, 
вказану при подачі заявки на участь у конкурсі. 

Кожна робота проходить двоетапний відбір. 

1 етап 

Внутрішня комісія MTI Груп оцінює відповідність всіх робіт Технічним вимогам та 
параметрам Конкурсного завдання й відбирає роботи, які проходять до участі у 2-му 
етапі оцінювання. 

2 етап   

Кожну роботу, яка пройшла до 2 етапу, оцінюють 8 членів журі, кожен з яких може 
поставити оцінку від 1 до 10 балів (де 1 - найменше, а 10 - найбільше балів) 

Робота, яка отримує в сумі найбільшу кількість балів посідає 1 місце.  

Інші призи розподіляються між авторами робіт, які посіли 2-7 місця. 

Оцінка робіт здійснюється анонімно, для чого кожна робота отримає спеціальний код. 



 

Роботи рецензуються. Авторам робіт, допущених до 2 етапу, буде надіслано зворотній 
зв’язок від членів журі, з рекомендаціями та порадами для подальшого розвитку. Конкурсні 
роботи поза процедурою конкурсу не приймаються. 

Авторські права 
Відповідальність за дотримання авторських прав на розроблений макет логотипу, який 
бере участь в конкурсі, несе учасник, який надіслав такий макет на конкурс. Не 
допускається використання робіт, виконаних іншими авторами. З переможцем конкурсу 
буде підписано Договір та Акт про передачу виключних майнових прав на логотип (див. 
файл Договір). 

Призовий фонд 
У рамках Конкурсу для автора, робота якого набрала найбільшу кількість балів та отримала 
1 місце, передбачена грошова винагорода у розмірі 25 000 грн*. 

Автори робіт, що посіли 2 - 7 місця отримають наступні подарунки: 

2-4 місця: Сертифікат на оплачуване стажування в МТІ Груп протягом 1 (одного) місяця.  

5-7 місця: Сертифікат на покупку в мережі магазинів INTERTOP. 

Після  проведення конкурсу члени журі мають право запрошувати учасників до співпраці у 
власних проектах поза процедурою проведення конкурсу. 

Контактна інформація 
Вісіч Олександр — координатор Конкурсу 

visich@mti.ua 

fb.me/8isich 

t.me/visich 

 

mailto:visich@mti.ua
https://www.facebook.com/8isich
https://telegram.org/visich


 

*Переможець Конкурсу зобов’язаний подати МТІ Груп фотокопію ідентифікаційного коду та фотокопію паспорта (1, 2, 3, 4 та 11 
стр.), а також надавати інші передбачені законодавством документи для отримання винагороди. 

Оподаткування винагороди здійснюється згідно вимог чинного законодавства України 
(буде утримано 19,5% - з яких 18% - ПДФО та 1,5% - воєнний збір). 

Надана інформація збирається та обробляється виключно з метою та в межах 
забезпечення МТІ Груп виконання обов'язків, покладених на нього відповідно до чинного 
законодавства. 

 

Додаток 1 до Регламенту конкурсу дизайн-макетів логотипу Групи компаній MTI  
серед молодих українських дизайнерів  

 

Склад конкурсної комісії (журі): 

Провідний експерт - Володимир Цой - Президент Групи компаній MTI 

1. Юлія Коломоєць - директорка Департаменту корпоративних комунікацій MTI Груп 
2. Олександр Вісіч - співзасновник CSR Club (запрошений експерт) 
3. Валерія Толочина - директорка з маркетингу Intertop (запрошений експерт) 
4. Марія Волошина - керуюча директорка Kyiv Fashion Institute (запрошений експерт) 
5. Арсеній Фещенко - Product Designer (розробник додатка) Bird (запрошений експерт) 
6. Костянтин Шнайдер - креативний директор Saatchi & Saatchi Ukraine (запрошений 

експерт) 
7. Юрій Горбачевський - креативний директор комунікаційної групи TWIGA Ukraine 

(запрошений експерт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


