MANUÁL PRE INFORMOVANIE A PUBLICITU
DESTINÁCIE A KOCR KK
Počas realizácie projektu, ktorý finančne podporuje KOCR KK musí organizátor resp.
prijímateľ zaistiť, aby bola zabezpečená informovanosť o tom, že projekt je realizovaný v destinácii
Košice región a je spoluorganizovaný KOCR KK. KOCR KK má na stránke www.kosiceregion.com
v časti Dokumenty na stiahnutie zverejnené:
A) logo destinácie Košice región turizmus, resp. EN. mutácia,
B) logo alebo názov organizácie KOCR KK, resp. EN. mutácia,
v grafickom vyhotovení s dizajn manuálmi.
Organizátor resp. prijímateľ použije tieto súbory na zabezpečenie informovania a publicity v
súvislosti s podporeným projektom. Logo Košice región turizmus (logo KOCR KK a ďalšie súvisiace
náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a
zrozumiteľné. Ich použitie a umiestnenie by malo byť schválené KOCR KK a musí byť v súlade
s oboma dizajn manuálmi.
PROPAGÁCIA A PUBLICITA V RÁMCI NEINVESTIČNÝCH PROJEKTOV
V prípade neinvestičného projektu umiestniť loga:
1. na mieste realizácie projektu počas celej doby realizácie na viditeľnom mieste
A)v hornom pravom rohu,
B) v časti kde sú uvedení spoluorganizátori, resp. partneri
2. v každom tlačenom dokumente súvisiacom s podporeným projektom (propagačný
materiál, štúdia, inzercia, pozvánka, roll up, baner príp. iné)
A) v hornom pravom rohu,
B) v časti kde sú uvedení spoluorganizátori, resp. partneri)
3. na každom propagačnom predmete (reklamné predmety)
A) na viditeľnom mieste, ľubovoľne
PROPAGÁCIA A PUBLICITA V RÁMCI INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
V prípade investičného projektu umiestniť loga:
1. pri inštalovaní veľkoplošná reklamnej, informačnej tabule, resp. panela
A) v hornom pravom rohu,
B) v časti kde sú uvedení spoluorganizátori, resp. partneri
2. pri inštalovaní doplnkovej infraštruktúry ako napr. značenie, mobiliár, stojany, koše,
ihriská, informačné tabule a iné
A) na viditeľnom mieste, ľubovoľne
Pokiaľ ide o predmety, dokumenty, materiály, pri ktorých je ich označenie vzhľadom na
vlastnosti predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet alebo predmet, ktorý nie je možné
označiť z iných objektívnych dôvodov), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu
označenia, t. j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku v blízkosti predmetu,
prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste, napr. na obale a pod.

