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EXPLICACI(j DE LA l'EI :i¡A QUE CON JTI'l'UEIX EI, PROJECTE DE FI DE 

Es tracta de dissenyar la imatge grà·Cica, .lormada ·)er logoti)US 

i marca o síml ol, c1e la Cadena d'Hotels l:il·Lon. (5 estrelles ) 

.Aquesta caêl.ena dis·1osa d':Jotels a Oslo, .barceJona, J,:ong Kong , 

Estam1~ul i Hèxic , entre al·~res . 

J ·a marca o sí_ ~ol serà la mateixa per -to~ es les "sucursals". 

El logo ha de fer referència a un hotel d'una ciut2t dett:rminada 

i ser- fac1lnen-L adap·~a,~le a les altres. 'I'alli, é cal preveure la 

uti].i tzaci6 de la ;¡ax·aula "Hiltonn sola. 

Les aJLicacions d'aquesta imac e ~er~1 Jes seb~ents : 

A. Material Gràfic t.xclusivament - - ------.--------- .. - . 
1. Ca1ta 

r¡ 
u . Ta ... &eta comercial 

4 . Ta.cgeta individual 

5 • 
. 

.1: ac·cura 

6. Carta de rest2urant (menjar) 

7. Carta de 1 e s·t :tm."'8lri: (vins) 

8. ,.)otavaGos 

s. J.'ovallons de paver 

10. Plat 

11. Vas 

12. !':1 t • I 

.:i:!ICl(!ue·~a vi nebre 

13. Etiqueta vi ~:lanc 

14. Cartere·ca llumins 

15. Adhesiu maletes 

16. Hicro1~ús 
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17. Clauer (:1o~ta ha,·itacions) . -
18. Envol i: ori sa,~.ó (hal·i tacim1fi) 

19 . Anunci per premsa <lià1·ia 

EINA li~ 

20. CarteJ 1 de propag;:mc1a de 18 Codena } iJ ton 

21. Bo·i.iga 71J1il ton Duty li'ree )hop": lo0 o 

22. fl tl ll .. li pDp er d 1 em ,~alar 

23. " " " lt tl targeta comercial 

24 . 11 11 " " 11 • etiL,neta re5als • 

25. 11 11 lt " 11 • caj_xfl . 
En to tes les aplicacions co:L-res)onents a la "hil ton Du·cy :::'re e Shop" 

cal prese:1tar , a ,_és de les maquetes, els o~.igin~ls a punt per ser 

reprodui t s . 

B. Material mix'l:e: Gràfic i escrit -- -·- --·----- . --· ----- ...... ----- --
1 . Normativa d'aplicació generel (colors, tamanys, relació logo· · 

sím'~ol, e·cc . ) 

2. Mem~ria explicativa 

Atenció: la no presentació de q_u ~~~e_yp.1_ el els element s de les 

llistes anteriors, ja sigui de l'aiJ9rtat A o del B, invalida 

·~ot a la :ï."est a . 

Pl_~_d_e_ .r_e_~.Jj ·éz_?iÜÓ 

l!! p1·esen·caci6 al tri ,~unal (no 'JÚ' licn). 27 d' al"'ril 1982 

2~ presentació al trit.unf!l (oefinitiva i 1ú' lica). 25 de maig 1982 

?ro_:f_e38...2.!..S disp_o_J!i_'~les ]er fer de t_u.)_o,.rs 

Qualcevol l)rofessional del Disseny G.L~àJ ic ~ue sigui professors 

d'EnTA 
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Da_!_e~_i. ~-<2f1à_1:._c~ _2As _ _g_'_ip_s_c_r_i p_ci2_ 

A ,~a11s del 30 U.e novem'·:re de 1981 

Dn el moment de for~alitzar la inscri~~l6 ~ 

EINA li~ 

l'Tiscola 
' 

cal 

especificar quin tuto:r s'ha triet (i, naturalment, conptar 

aml- la seva conformitat) • 

.. 'P1cu d·inscrj_nció: 20. 000 ... Ptes • ... 

Uota: lJo o considerarà vàlid -oer annr a ,,ualificació del tri· ... 
~ -

1~unal cap projecte que s· hagi :realitznt sense la su:Cicient 

assistència del tutor. 
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E 
t. t ,.,.,.l•·a·· ..., ...... t. amic· ·ga: 

Ba1celona 3Bner 1902 

'l" adjunto 1 es inforruacions ca .c:tes,1onen·~ o 2l ?·1DJ ~CTE DE JH 

Di: CAB' ·EH.A . 

1 ... .Gs :>ad::.. an presen-tar els alur:L"'e s ue hagin passat el 

3r. Curs d' I!üeriorisme . 

2.· · Els drets de matríc .ua SÓ!'! 20 . 000.· · Ptes. (parlar 

en .;,ecreta:ia en ce,s de termLnis) 

3.· · ::ls alumnes matriculats, present~ran un full escrit 

on explicaran '~reumenc el tema escollit, eJ seu emL· 

plaçament, pro)os..i.ts i nom Clel -tu·êor. 

4 . .. IJ.'utol': Qualsevol p:.ofessor del p:ro5ram8 d'Interiorisme 

el e l 'Escola. j)osar· -se d 1 aco ... à. am,: ell pel s 11or aris i 

f:..Bqüències de les e1ürevJ.stes • 

El tutor, una vegada hagi ecceptat de sc:r .. ho , escriurà 

una carta al .0:l.recto:c de 1 1 ::scola cor!iunicant el comen·· 

çament de la seva feina. 

5.· · Hi hauran dues convocatòries anyals, tma el desem,re i 

una altra el juny. 

6 . · · Els alumnes gue l agin aryrovat el t:re ,~all, 1 1 ~sc o la els 

hi lliurarà el Di;Jloma de finals dj estudis. 

Ben cordialment . 


