
Vylyan BOGYÓLÉ 2016 borcímke pályázat  

 
 

Minden évben várjuk az újborok lendületét, hogy jókedvűen nyissuk 
együtt az új évjárat kapuját!  
A Vylyan Pincészet idén már tizenkettedik alkalommal hirdette meg a 
mindig izgalmas művészi címkepályázatát, melynek eredményét a 
Kemence Galéria falain mutatjuk be. 
A Vylyan BOGYÓLÉ, az évjárat első vörösbora kirobbanó 
gyümölcsösséggel, frissességgel és új művészi címkével hoz vidámságot 
az őszbe. 

 
A PÁLYÁZAT HATÁRIDEJE:  

2016. október 4-e kedd 10.00! 
 
A PÁLYÁZÓK KÖRE 

 a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola diákjai  

 a PÉCSI Tudományegyetem Művészeti Kar hallgatói 

 s a PTE jelenlegi és volt hallgatói (30 éves korig!)  
 
 

AZ ELSŐ HELYEZETT: 

 120.000 forint alkotói díjat  

 és 2 nagy karton Bogyólét vihet haza (persze, ha elmúlt  éves!),  

 s a referencia - húszezer Vylyan Bogyólé palackon köszön vissza a munkája polcokon, 
bevásárlókosarakban, asztalokon,… a média publicitásról nem is beszélve!  

 

KIÁLLÍTÁS, EREDMÉNYHIRDETÉS- DÍJÁTADÓ 
 

Már most írd be a naptárba, és oszd meg ismerőseiddel:Facebook esemény , hír a honlapon 
 
VYLYAN BOGYÓLÉ BORCÍMKE KIÁLLÍTÁS  

Mikor? október 19-31-ig 
Hol? Kemence Galéria (Zsolnay Negyed, E 78) 
A galériában az összes pályamű kiállításra kerül! 

 
BOGYÓLÉ ÖRÖMÜNNEP 

Mikor? október 27. csütörtök, 17.00 
Hol? Kemence Galéria (Zsolnay Negyed, E 78) 
Bogyólé Örömünnep = kiállítás megnyitó + címkepályázat eredményhirdetés és díjátadó + 
újborkóstoló a debütáló Vylyan Bogyólével és Kakas Rozéval + lemezlovasokkal: Handsome Midget 
(Moebius.fm)  
A 2016-os Bogyólé címkék kiállítás megnyitóján kiderül az 1., 2., 3. és helyezett, s idén külön 
kategóriaként a közönségdíjas, majd díjátadás és közös koccintás várja a díjazottakat és a 
közönséget, zenei aláfestéssel, sok mosollyal. 

 
Tartalom 
INDÍTÓ HANGULATOK, GONDOLATOK 2 
A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI 3 
FORMAI KÖVETELMÉNYEK 3 
LEADÁS 4 
KÖTELEZŐ ADATOK A CÍMKÉN: 4 
Lábjegyzet az első helyezettnek;-)! 5 

https://www.facebook.com/events/921151611362362/
https://www.vylyan.hu/esemenyek/bogyole-kiallitas/


Vylyan BOGYÓLÉ 2016 borcímke pályázat  

 

INDÍTÓ HANGULATOK, GONDOLATOK 
 

 
Kedves Pályázó, 

 
 

A villányi lankák „bozsoléja” a franciaországi Beaujolais Nouveau [bozsolé nuvo] hagyományait követve 
készül. E különleges borkészítés lényege, hogy maga a bor a bogyón belül születik, erre utal a „Bogyólé” 
elnevezés. A kis bogyólé november elején hagyja el a szülői házat és üdén, fiatalon kezdi meg hódító 
útját.  
Igen ám, de milyen köntösben? Hiszen tudjuk jól, hogy nem csak a belbecs, hanem a külcsín is fontos. A 
Bogyólé, mint minden fiatal, szeret öltözködni, főleg, ha egyedi tervezésű új ruhában pompázhat!  
A „stylistok” Ti vagytok, Művésznövendékek, itt a lehetőség a Bogyólé új címkeruhájának 
megtervezésére! A pályázatok egyre csiszolódnak, színesednek, hisz egyre jobban megtanuljátok a 
borcímkék nyelvezetét. 
 
Mi, a „szülők”, a pályázat kiírói - bevallottan művészlelkek és lokálpatrióták - bízunk abban, hogy 
ráéreztek az újbor hangulatára, s a bor friss, gyümölcsös, üde jellege a címkén is tükröződik majd!  
Még egy dolog: A pályaműnek az önmegvalósítás mellett a „piacosságról” is szólnia kell! Nagyon fontos 
dolog az is, hogy a fogyasztóknál „átjöjjön” az, amiről a bor szól és már csak a címke egyedisége, 
pimaszsága, frissessége miatt is leemeljék a polcról és betegyék a kosárba!    
 
Ne feledjétek, a Bogyólével mutatja meg az arcát először az új évjárat! Rengeteg munka ameddig a 
szőlőből bor lesz, és mégis a címke az, ami felkelti a figyelmet, az az első felütés.  
Kívánunk nektek elmélyült munkát, inspirációt és azt, hogy érezzétek a feladat súlyát (a téma 
„habkönnyedsége” mellett természetesen!!) Kívánjuk még, hogy a Vylyannak legyen 2016-ban is a 
legütősebb újbor címkéje, amiről az egész szakma beszélni fog!  
Úgy legyen, kalandra fel! 

Debreczeni Mónika, 
Vylyan Pincészet 

 
 
 

 

 

Bogyólé 2012 FILM megtekintése a -on 
 
 

 

http://youtu.be/7xWdCPa_Pi4
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A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI  
A pályázók köre: 

 a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola diákjai  

 a PÉCSI Tudományegyetem Művészeti Kar hallgatói 

 s a PTE jelenlegi és volt hallgatói (30 éves korig!)  
 
A legjobb munka díjazása:   

 120.000 Ft alkotói díj  

 24 palack Vylyan Bogyólé 2016 

 Kiváló referencia!  

 Kiállítás, díjátadó a Re:public Galériában. 
A második helyezett: 12 palack, a harmadik helyezett 6 palack, s a közönségdíjas 3 palack 
saját címkés Vylyan Bogyólé 2016 + Kiállítás a Kemence Galériában. 

 
Határidő: A pályázatot október 4-én kedden 10 órakor szigorúan lezárjuk! 
 
SZÜKSÉGES „ALAPANYAGOK” LETÖLTÉSE: 
 
A Vylyan logó, az eredetvédelmi pecsét, a qr kód, a minta palack és a kapszula minták letölthetők itt: 
https://goo.gl/Ys2VZA 
 

 Zsűri:  

PÉCSI Tudományegyetem Művészeti Kar, Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola és a Vylyan 
Pincészet 
 

ELÉRHETŐSÉGEK:  

Fordulj hozzánk bizalommal!  

 Vylyan Pincészet, Iványi Emese és Varga Balázs , 72/579-701, vargab@vylyan.hu, www.vylyan.hu 

 PTE Művészeti Kar: 72/501-540 György Hajnal és Böhm Gergely mailto:bohmgergely@gmail.com 

 Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközép-iskola: 72/517-950 Böhm Gergely 
mailto:bohmgergely@gmail.com, Molnár Tamás 

 

FORMAI KÖVETELMÉNY 

A címke mérete, formája: 

A korábbi enyves címkézés után áttértünk az öntapadós címkére, melynek sok előnye van. Szebb a 
nyomat, s nagyobb a mozgástér a címke formáját, méreteit illetően. Nincs most kötött méret és forma, 
de támpontnak akár használhatóak az alábbi méretek: Front: 90*120 mm, hát: 50*120 mm; 2.) Front: 
120*80 mm, hát: 50*80 mm; 3.) Front: 50*140 mm, hát: 50*140 mm; 4.) Front: 100*72 mm, hát: 60*70 
mm  

Vylyan logó: Kötött elem!! Színben: 

- A Vylyan logó eredeti színkódja(bordó) a Pantone1945 V; vagy 4 szín bontásban: Cyan: 0, 
Magenta: 100, Yellow: 95, Black: 40  

- A logó színében nyugodtan lehet eltérés, ha a címke világa, színharmóniája azt megköveteli. Pl. 
inverz, fehér,… 

Lezárás: csavarzár.   

Színben itt is szabad a gazda. Fontos: címkéhez illő 
standard szín legyen, minta nélkül!  

Néhány szín, csak támpontként:  

https://goo.gl/Ys2VZA
mailto:vargab@vylyan.hu
http://www.vylyan.hu/
mailto:bohmgergely@gmail.com
mailto:bohmgergely@gmail.com
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Hangulat, színhasználat:  

    Jelszó: JÁTÉKOSSÁG, ÜDESÉG! 

Erre gondoljatok: Szüretkor a természet ugyan őszbe fordul, a bornak viszont ez az időszak jelenti a 
TAVASZT! Felejtsétek el hát a komor, őszi színeket, a boroknál untig elsütött bordót… A címke 
összhatásánál a vidám, élénk hangulatot kell megragadni (ne a melankolikus őszi föld-színeket; főleg, 
mert a barnás vöröses árnyalatok egy bornál rossz képzetet, „óbor-asszociációt” hívnak elő). Gondoljatok 
arra, amit e friss, fiatal, üde, gyümölcsös bor jelent.  

A címke tervezésénél vegyétek figyelembe, hogy a borral töltött palack sötét, szinte fekete színű. A 
tervezésnél érdemes palackra próbálni a címkét, vagy digitális látványtervet készíteni. 

LEADÁS 

 Elektronikusan (kizárólag JPG/PDF formátumban) és nyomtatva!  
 
o Elektronikusan: kizárólag JPG/PDF formátumban a vylyan@vylyan.hu email címre. Nem 

elég, ha a tanárodnak odaadod, erre a címre meg kell érkezzen! Csak a felsorolt formai 
követelményeknek megfelelő pályamunkákat bíráljuk el!  

o Kérünk szépen, NE küldj hatalmas méretű file-t, mert nem jön át, elég egy 300dpi-s 
nézőkép (ne legyen 3-nál több MB méretű!!!!) 
Az e-mailt kérjük az alábbi adatokkal küldd:  
Az E-mail címe/tárgya: Bogyólé 2016 pályázat.  
A levél tartalma: add meg neved, s hogy melyik intézmény diákja/hallgatójaként pályázol, s 
az e-mail mellett a telefonos elérhetőségedet is! Tehát: Név; Iskola; 
évfolyam/osztály; E-mail; Telefon. 

o Nyomtatva is!!: A beérkezett pályamunkákat kiállításon mutatjuk be, a 
címketerveket ezért kinyomtatva is kérjük leadni a PTE Művészeti Kar 
Képzőművészeti Intézet Titkárságán (Pécs, Zsolnay Negyed, Basamalom utcai 
bejárat), vagy a Szakközépiskolában! 

 Több pályamű is leadható, sőt érdemes, hiszen ez növeli az esélyeidet! Aki már 
pályázott, újra ringbe szállhat! (Sőt, a Bogyólé történetében nem egyszer előfordult 
már, hogy a másodikakból lettek a következő évben az elsők!;-)) 

KÖTELEZŐ ADATOK A CÍMKÉN: 
„•”-jelöléssel súlyoztuk az adatok fontosságát a címkén. ••••: nagy hangsúlyt kap; • kis 
hangsúly, de minimum 3 mm-es betű. 

A front(/has) címkén: 

•••  Vylyan logó  
••••  BOGYÓLÉ (Ha a logóval nem képez szerves egységet a felirat, akkor kiírva: „Vylyan 

BOGYÓLÉ”) 
••  Villányi Zweigelt-Portugieser Újbor 
•  2016 

 

Front VAGY hátcímkén: 
 

• Villányi eredetvédelmi pecsét: A hátcímkére mindenképp rá kell kerüljön!  

Elhelyezése: a címke jobb alsó harmadában, minimum 2cm-es átmérővel. A színe teljesen 
szabadon változtatható a címke világához alkalmazva. 

Kikerics letöltése 
 

 

 

mailto:vylyan@vylyan.hu
http://www.vylyan.hu/palyazat/bogyole2011/
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A hátcímkén: 

•••  Vylyan logó (idén kicsit változtattunk rajta, ezt használd:  
•••• Vylyan BOGYÓLÉ 
••  Villányi Zweigelt-Portugieser Újbor 
•  Villányi Védett Eredetű Száraz Classicus Vörösbor 
•   2016 
Betűméret: minimum 1.2 mm, a két alábbi kivétel: 

•  e 750 ml (itt kötött a betűméret: 4 mm / az 'e' betű pedig minimum 3mm-es legyen) 
•   alk. 12,0%vol (itt is, betűméret: 3 mm) 

 
•   Termelte és palackozta: Vylyan Pincészet H-7800 Kisharsány, Fekete-hegy 092 hrsz. 
 

•  Újborunk a franciaországi Beaujolais Nouveau [bozsolé] borkészítési hagyományait követve 
készül. Maga a bor a bogyón belül születik, majd robban életre. Erre utal a BOGYÓLÉ 
elnevezés is. Az eredmény összetéveszthetetlenül újboros: friss, illatos, kirobbanóan 
gyümölcsös, lendületes. E bor akkor szép, ha pimaszul fiatal! Fogyasszuk hidegebben (12-13 
  ۫ C-on), mint általában a vörösborokat. Márton-napi finomságokhoz ajánljuk. 

 

•   DHC Villány 
•   Magyar Termék 
•   Ipacs Szabó István, főborász (ha kifér, aláírással) 
•   www.vylyan.hu 
•   Szulfitokat tartalmaz. 
•   Tervezte: A neved, s az iskola neve (ezt a reklámot ne hagyd ki!! Húszezer palack viszi a híred...) 
 

•   QR kód , mérete minimum 1,5 x 1,5 cm, letöltése itt 
•  EAN kód: 5996429005625, vagy ha bajos, akkor hagyj ki neki a címke alján 12mm x 34mm üres 

helyet, s majd a nyomda nyomtatja rá. 

•1cm magas x 1,5 cm széles ÜRES HELY! Két adatot: a Lot számot (L XXXX) és az engedély számot (NÉBIH 
XXXX ) utólag nyomjuk rá a címkére, ezért a címke alsó részében, sarkában kérünk hagyj ki 1 x 1,5 helyet. 

 

Lábjegyzet az első helyezettnek;-)! 
 
A zsűri döntése után mire számítson a nyertes:  
Az örömön kívül utómunka van is a címkével! 

 Az esetleges változtatási, finomítási javaslatok előfordulhatnak a Vylyan és a piaci előírások szerint. 
Ezek természetesen apróbb, de fontos finomítások, melyet a zsűri javasol. (+ hiányzó adatok, név kerül 
a hátcímkére) 

 A nyertes címke a zsűrizés után szinte azonnal nyomdába kell kerüljön, ezért gyors véglegesítés 
szükséges a Vylyan Pincészet koordinálásával, nyomdai igényekkel. A címkét a nyomda részére 
nyomdakész Corel, vagy Nyomdai PDF formátumban kell leadni (kifutó tónussal - 2 mm kifutóval, ha 
nincs tónus, akkor éles vágással. 
 

 

http://www.vylyan.hu/
https://www.dropbox.com/home/BOGY%C3%93L%C3%89%202016/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20anyagok

