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CZYM JEST
DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH?
12 kwietnia mamy Dzień Czekolady, 21 czerwca jest Dzień Deskorolki, a 3 lipca - Dzień Ostrej Papryczki.
My też mamy swoje święto. 10 października obchodzimy ogólnopolski Dzień Gier Planszowych!
Dla fanów jest to najlepsza okazja, by podzielić się swoją pasją z innymi. Zaprośmy rodziców, rodzeństwo,
koleżanki z klasy albo kolegów z pracy do wspólnej rozgrywki. Pokażmy, że cała Polska gra w planszówki.
Dla wydawców, sprzedawców i projektantów to czas, by pokazać gry planszowe całemu światu. Zróbmy
wszystko, by tego dnia o planszówkach było głośno! Murale w przestrzeni miejskiej, audycje w radiu i telewizji,
streamy z rozgrywek czy lokalne turnieje zainteresują nowe osoby naszym hobby.
Dla partnerów akcji Dzień Gier Planszowych to okazja do przedstawienia swoim odbiorcom, fanom i klientom
wyjątkowego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Gry planszowe integrują, odciągają od elektroniki i z roku
na rok zyskują na popularności w imponującym tempie. Warto być tego częścią!
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TRZY ZASADY
DNIA GIER PLANSZOWYCH
Wielkie święto miłośników gier
Dzień Gier Planszowych to okazja do świętowania. 10 października fani
planszówek mogą z dumą opowiadać o swoim hobby.
Dajmy im do tego jak najwięcej okazji. Im więcej ciekawych akcji pojawi
się tego dnia w mediach i przestrzeni miejskiej, tym więcej razy miłośnik
gier planszowych będzie mógł powiedzieć:

„Widzicie? Cała Polska gra w planszówki!”.
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Planszówki są dla wszystkich
Tak jak Dzień Hot Doga jest dobrym pretekstem do zjedzenia parówki
w bułce, tak Dzień Gier Planszowych to moment, w którym zagrać
może każda chętna osoba. Nawet jeśli nigdy do tej pory nie grała!
Przygotujmy takie atrakcje, które trafią do szerokiego grona. Rodzice
i dziadkowie, rybacy i strażacy, pracownicy korpo i artyści - planszówki
są dla wszystkich.
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Dzisiaj promujemy gry planszowe
Dzień Gier Planszowych jest naszym wspólnym świętem! Tego dnia
postawmy planszówki na pierwszym miejscu i skupmy się na tym,
by wypromować je w każdym zakątku Polski.
Rabaty, wyprzedaże, konkursy czy gorące zapowiedzi to oczywiście
świetny pomysł na świętowanie 10 października. Spróbujmy natomiast
przygotować je tak, by przede wszystkim pokazywały gry planszowe
jako świetny sposób na spędzanie wolnego czasu.
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EDYCJA 2020
Poprzednia edycja Dnia Gier Planszowych była ogromnym sukcesem.
We wspólnym świętowaniu wzięły udział dziesiątki wydawnictw,
sklepów i planszowych influencerów oraz tysiące fanów planszówek.
O Dniu Gier Planszowych można było posłuchać w Dzień Dobry TVN,
w audycjach TOK FM, Radia Złote Przeboje, Czwórki, Eski i innych rozgłośni. Do akcji promowania gier planszowych włączył się m.in. Empik,
Auchan i Lidl, a także jeden z siatkarzy polskiej reprezentacji, Wiedza
Bezużyteczna oraz mnóstwo blogerów parentingowych. Dzień Gier
Planszowych odbył się również w blisko 250 szkołach w całej Polsce.
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LOGOTYP
Logotyp Dzień Gier Planszowych stanowi
graficzną kompozycję, na którą składają się
następujące elementy:
• okrąg z wyciętym w środku kształtem
meepla w górnej części logotypu
z okalającym go napisem „CAŁA POLSKA
GRA W PLANSZÓWKI”;
• daty w formie pisanej;
• napisu „DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH”;
• ramki okalającej logotyp przerywanej
w miejscu górnego okręgu
oraz dolnego napisu.
W logotypie użyto czcionki o nazwie:

Bebas Neue

10.10.2021

8

BRAND BOOK

9

LOGO I SYGNET DGP

10.10.2021
Logo Dnia Gier Planszowych

Sygnet Dnia Gier Planszowych
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POLE OCHRONNE
Wielkość pola ochronnego logotypu i sygnetu określa wymiar (x) wysokości napisu DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH.
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POLE OCHRONNE
Alternatywna wesja logotypu i sygnetu z białym tłem.
Wielkość pola ochronnego logotypu i sygnetu określa wymiar (x) wysokości napisu DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH.
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KOLORYSTYKA DGP
Postawowa kolorystyka Dnia Gier Planszowych.
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RGB: 21 / 125 / 138
CMYK: 82 / 30 / 38 / 14
LAB: 47 / -25 / -16
HEX: 157d8a
RGB: 154 / 26 / 114
CMYK: 44 / 100 / 14 / 5
LAB: 36 / 55 / -17
HEX: 9a1a72
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PRZYKŁADY UŻYCIA LOGOTYPU
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CZEGO NIE ROBIĆ Z LOGOTYPEM
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SYGNET DGP
Alternatywą do użycia logotypu Dnia Gier planszowych jest sygnet Dnia Gier planszowych.

RGB: 21 / 125 / 138
CMYK: 82 / 30 / 38 / 14
LAB: 47 / -25 / -16
HEX: 157d8a
RGB: 154 / 26 / 114
CMYK: 44 / 100 / 14 / 5
LAB: 36 / 55 / -17
HEX: 9a1a72
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JAK UŻYWAĆ SYGNETU DGP
Jak można używać sygnetu DGP (z zachowaniem pola ochronnego).
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JAK NIE UŻYWAĆ SYGNETU DGP
Jak nie należy używać sygnetu DGP.
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JAK PISAĆ O DGP?
Dzień Gier Planszowych jest prawdziwym świętem miłośników planszówek. Są wśród nich zarówno dorośli
jak i dzieci, kobiety i mężczyźni, starsi i młodsi przedstawiciele najróżniejszych zawodów, mieszkańcy dużych
miast, wsi i miasteczek. Opowiadając o ich święcie, pokaż tę różnorodność!
Fani gier planszowych mają oczywiście swój język i powiedzenia. Mówiąc o Dniu Gier Planszowych osobom
spoza hobby unikaj jednak terminów, które mogą być dla nich niezrozumiałe, np. eurogra, system legacy,
turnieje CCG, tapowanie kart, regrywalność.
Gry planszowe bardzo zmieniły się od lat dziewięćdziesiątych. Chińczyk, warcaby czy węże i drabiny dawno
temu odeszły w zapomnienie. Światowy rynek gier planszowych jest wart około 11 miliardów dolarów,
a każdego roku do sprzedaży trafiają dziesiątki tytułów, od niewielkich gier imprezowych po rozbudowane,
imponujące gry strategiczne.
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