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PRESS

TopDesigner.cz spustil 300. designérskou soutěž a vyplatil
přes 1,5 miliónu korun na výhrách

03.12.2013 - 12:20 | Tisková zpráva

TopDesigner.cz na začátku prosince spustil svou 300. designérskou soutěž. Za necelé

2 roky své existence vyplatil na výhrách přes 1,5 miliónu korun. Registruje přes 3700

designérů, kteří průměrně vloží přes 70 návrhů na 1 soutěž. TopDesigner.cz také

bodoval v soutěži Česká inovace.

Crowdsourcingový portál TopDesigner.cz dále mění stojaté vody grafických prací téměř

2 roky. Portál získává na popularitě mezi zadavateli i grafiky. Aktivně působí na českém

a slovenském trhu.

Zadavatelé projektů oceňují především možnost velkého výběru grafických návrhů,

rychlost realizace, možnost komentářů k vloženým návrhům a také cenovou politiku

portálu. Cenu si zadavatelé stanovují sami. Od spuštění portálu bylo na výhrách pro

grafiky vyplaceno přes 1,5 miliónu korun.

Za necelé 2 roky od spuštění portálu TopDesigner.cz se na něj registrovalo přes 3700

designérů, z toho přes 75% z České republiky. Na portál je přivedla možnost

vyzkoušet si práci grafika, pokud jsou začátečníci ve svém oboru. Pokud jsou zavedení

grafici, zúčastnit se atraktivních soutěží. Jistotou je pro ně také finanční ohodnocení,

protože portál vybírá platbu od zákazníků před spuštěním soutěže.

Portál realizoval 300 grafických soutěží, a to v osmi kategoriích: logo, webové stránky,

webový obsah, tiskoviny a letáky, vizitky, potisky reklamních předmětů, produktové

obaly a ostatní design.

TopDesigner.cz také bodoval v soutěži Česká inovace, kde odbornou porotu zaujal

svým inovativním přístupem a možností zapojení začínajících grafiků.

„Portál stále získává na popularitě, což jde vidět na množství soutěží, designérů i

vyplacených výhrách. Proto jsme se s kolegy rozhodli portál posunou o úroveň výše.

V současné době intenzivně pracujeme na nové, upgradované verzi portálu“ říká Petr

Synek, spoluzakladatel TopDesisner.cz.

Více informací o TodDesigner.cz získáte:

www.topdesigner.cz

https://www.facebook.com/topdesignercz 

Petr Synek, synek@topdesigner.cz  – 731 637 948
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