Seznam parametrov za 2. nalogo Tipografija II. 30. 10. 2018
naročnik

funkcija

ciljna publika

jezikovne zahteve

razpon rezov

1 literarna založba

daljša besedila literarnih izdaj

18 do 99

prevodi v slovenski jezik iz navadna, krepka, kurziva, kapitelke,
vseh evropskih jezikov
renesančne števke, vinjete

osnovna
licenca

2 zabaviščni park s
trampolini

celostna podoba parka

5 do 45

južni balkan

navadna, krepka, naslovi,
tabelarične števke

osnovna
licenca

3 nogometni klub v
nacionalni ligi

oglaševanje tekem, pisava za
številke in imena na dresih

5 do 65

slovenija in imena vseh
igralcev

svetla, navadna, krepka, tabelarične
števke

osnovna
licenca

4 umetnostna galerija v
srednje velikem mestu

tipografska oprema artefaktov
in katalogov razstav

15 do 65

slovenščina, ruščina

navadna, krepka, kurziva, naslovi,

odprta
licenca

5 nacionalna humanitarna
organizacija

sezonska dobrodelna akcija

18 do 50

slovenščina, italjanščina,
madžarščina

navadna, krepka, kurziva, naslovi,
tabelarične števke

odprta
licenca

6 lokalna pekarna

embalaža brezglutenskih
kruhov

15 do 99

nemščina

navadna, krepka, agate, naslovi

osnovna
licenca

7 tehnološko startup
podjetje

spletna stran za
visokotehnološki produkt

18 do 30

angleščina

variabilni fonti

odprta
licenca

8 eksperimentalno
gledališče

označevanje gledališke stavbe
in dvoran

18 do 99

latinica, piktogrami

navadna, krepka

odprta
licenca

9 diskoklub

projekcija imen nastopajočih
DJ-ev na platno

18 do 50

slovenščina, angleščina,

navadna, naslovi

razširjena
licenca

10 podjetje za javni promet

vozni redi in diagrami prog

12 do 99

EU jeziki, piktogrami

navadna, krepka, tabelarične števke

razširjena
licenca

11 vrtec

označevanje igralnic in
garderob

2 do 6

slovenščina, piktogrami

navadna, krepka

osnovna
licenca

12 nacionalna televizija

grafična oprema informativnih
oddaj

12 do 99

latinica, piktogrami

navadna, krepka, naslovi,
tabelarične števke

razširjena
licenca

13 obmejna občina

monografija o častnem občanu

18 do 99

slovenščina, nemščina,
italjanščina

svetla, navadna, krepka, kurziva,
naslovi, tabelarične števke

osnovna
licenca

14 nevladna organizacija

informiranje beguncev z letaki in 5 do 65
brošurami

angleščina, arabščina,
hebrejščina

navadna, krepka, naslovi,
tabelarične števke

odprta
licenca

15 lifestyle revija za ženske

tipografski sistem; novice,
članki, kolumne, reportaže, …

15 do 35

slovenščina, angleščina,

tanka, svetla, navadna, krepka,
mastna, naslovi, marginalije,

osnovna
licenca

16 lifestyle revija za moške

tipografski sistem; novice,
članki, kolumne, reportaže, …

15 do 35

slovenščina, angleščina,

tanka, svetla, navadna, krepka,
mastna, naslovi, marginalije,

osnovna
licenca

17 državno cestno podjetje

prometni označevalno
usmerjevalni sistem

15 +

slovenščina, italjanščina,
madžarščina

navadna, ozka, piktogrami,
tabelarične števke

razširjena
licenca

*odprta=brezplačna, osnovna=do 5 uporabnikov, razširjena=več kot 5 uporabnikov ali ekskluzivna
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