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NATJEČAJ ZA VIZUALNI IDENTITET
25 GODINA TVRTKE ŠESTAN-BUSCH (1996-2021)
Tvrtka ŠESTAN-BUSCH d.o.o. objavljuje javni poziv za prijavu na natječaj za oblikovanje vizualnog
identiteta i prijedloga izvedbenog rješenja prigodne nagrade kojom tvrtka želi obilježiti 25 godina
poslovanja na hrvatskom i Globalnom tržištu. Prva proizvodnja kaciga koju je tvrtka ŠESTAN-BUSCH
proizvela za Hrvatsku vojsku pokrenuta je 1996 godine te se ta godina smatra početnom u poslovanju.
Nakon 25 godina poslovanja tvrtka ŠESTAN-BUSCH prerasla je u najrenomiranijeg proizvođača zaštitnih
kaciga na Svijetu. Misija i temeljno poslanje tvrtke ŠESTAN-BUSCH je štićenje života i zdravlja korisnika
naših proizvoda.Od svojeg osnutka u 1996 godini, ŠESTAN-BUSCH u svojim politikama kvalitete slijedi
postulate prenesene od svojih vlasnika (obitelji ŠESTAN iz Hrvatske i obitelji BUSCH iz Njemačke) koji
nalažu i zahtjevaju konstantno praćenje i zadovoljavanje svih svjetskih standarda kvalitete u
proizvodnji zaštitne opreme, društveno odgovorno poslovanje, te izradu proizvoda najviše kvalitete
koji štite život i zdravlje krajnjih korisnika. Šestan-Busch danas predstavlja ime kojem je preko 2.5
milijuna korisnika iz vojske, policije, civilne zaštite i ostalih sigurnosnih službi poklonilo povjerenje da
im štiti zdravlje i život. Naše temeljno poslanje i misija utkano je u svaki od naših proizvoda. Naš pogled
i smjer orijentiran je budućnosti i novim sigurnosnim izazovima i ugrozama za zdravlje i život čovjeka,
žene i muškarca podjednako.
Svečano obilježavanje 25 godišnjice tvrtke ŠESTAN-BUSCH za ključni cilj ima komuniciranje
poduzetničke i proizvodne tradicije naše tvrtke u 25 godina poslovanja te komuniciranje nužnosti
suradnje sa ključnim institucijama i partnerima kojima se osigurao razvoj, plasman proizvoda i
stjecanje svjetskog branda tvrtke ŠESTAN-BUSCH u području zaštitne opreme. S tim ciljevima u fokusu,
želja nam je osmisliti prigodnu nagradu koju bi za slavljenje 25 godišnjice tvrtke dijelili prema
partnerskim institucijama i prema partnerima i osobama koje su nam pomogle u razvoju našeg
poslovanja.
Kako bi potaknuli međuresorno umrežavanje i važnost suradnje i networka, ali i iskoristili puni
kreativni i inovativni potencijal Hrvatske, po prvi puta u ovih 25. godina želja nam se povezati sa
dizajnerima, studentima dizajna i kreativcima koji bi nam pomogli u osmišljavanju kvalitetnih
vizualnih rješenja i prijedloga za prigodno obilježavanje 25 godina jednog od najvažnijih hrvatskih
brandova u području zaštite glave i sigurnosti.
Natječajna dokumentacija za ovaj Javni poziv priložena je u privicima Poziva.

PROJEKTNI ZADATAK – PREDMET NATJEČAJA
Prezentacija idejnog rješenja treba sadržavati:
1. Prijedlog idejnog i izvedbenog rješenja nagrade za obilježavanje 25 godina poslovanja tvrtke
ŠESTAN-BUSCH na domaćem i inozemnom tržištu koja bi se uručivala tijekom svečanog prijema i
promo događaja tvrtke ŠESTAN-BUSCH u 2021 godini
Predloženo rješenje treba funkcionirati u obje jezične varijante, hrvatskoj i engleskoj.
Vizualno i izvedbeno predložena nagrada mora jasno predstavljati, označavati i komunicirati na zadanu
temu.
Natjecatelje potičemo na studiozno promišljanje i predlaganje argumentiranih koncepata. Tražena
rješenja trebaju biti projektirana s kapacitetom za uspješno predstavljanje i dijeljenje u okviru
prigodnih svečanosti, moraju biti interoperabilna sa trenutno dostupnim tehnikama izrade i uslugama
izrade takvih prijedloga nagrade dostupnim na tržištu promo i reklamnih materijala, te bi se
potencijalno (ne i obavezno) trebalo uklopiti u smislenu cijelinu osnovnog vizualnog identiteta ŠESTANBUSCH.
KRITERIJI VREDNOVANJA RJEŠENJA
Ocjenjivat će se promišljenost i konceptualni pristup, primjenjivost, logičnost, originalnost, te
inovativnost rješenja.
OCJENJIVAČKA KOMISIJA
Ocjenjivačku komisiju čini 5 članova:
1. Alojzije Šestan, vlasnik i direktor tvrtke ŠESTAN-BUSCH - Predsjednik Komisije
2. Snježana Mikec, voditeljica marketinga i prodaje tvrtke ŠESTAN-BUSCH
3. Božo Bujanić, tehnički direktor tvrtke ŠESTAN-BUSCH
4. Goran Basarac, direktor strateškog planiranja i projekata tvrtke ŠESTAN-BUSCH
5. Ivana Nikolić Popović, Predsjednica Hrvatskog klastera kreativnih i kulturnih industrija
POSTAVLJANJE PITANJA
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Natječaj isključivo putem elektroničke pošte na
sestan-busch@ck.t-com.hr i sa naznakom predmeta Natječaj za koncept godišnje nagrade tvtke
Šestan-Busch. Odgovor na postavljeno pitanje bit će poslan elektroničkom poštom natjecatelju koji ga
je postavio.

NAGRADA
Dodjeljuje se 1 novčana nagrada u bruto iznosu od 3.000,00 kn.
PREDAJA NATJEČAJNIH RADOVA
Upute za opremu i predaju natječajnih radova, kao i očekivani sadržaj natječajnog rada, detaljno su
opisani u Općim uvjetima natječaja.
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na službenoj stranici tvrtke ŠESTAN-BUSCH (podstranica
Novosti) : https://www.sestan-busch.hr/?gid=3
Natječajni radovi šalju se na adresu:
ŠESTAN-BUSCH d.o.o., Industrijska zona 3, 40 323 Prelog uz naznaku Natječaj za koncept godišnje
nagrade tvtke Šestan-Busch – ne otvarati.
ROKOVI
Ponedjeljak, 20. svibnja 2020. – objava Natječaja.
Petak, 26. lipnja 2020. do 16 sati – rok za prijem natječajnih radova.
Do petka 03. srpnja 2020. – odluka Ocjenjivačke Komisije.
Ponedjeljak, 06. Srpnja 2020. – objava rezultata Natječaja.
S poštovanjem,
Alojzije Šestan
Direktor ŠESTAN-BUSCH d.o.o.

