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SUKURTA:
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•

Prekės ženklo idėja;
Prekės ženklo pavadinimas;
Prekės ženklo logotipas;
Komunikacijos priemonės: interneto svetainė, socialinių tinklų
Facebook ir LinkedIn paskyros.

1. PREKĖS ŽENKLO IDĖJA
Prekės ženklas buvo formuojamas iniciatyvai, apimančiai su Pramonės 4.0 vystymu Panevėžio regione
susijusias veiklas.

Prekės ženklo atstovaujama vizija:
Išvystyta konkurencinga panevėžio regiono pramonės 4.0 ekosistema, kurianti aukštą pridėtinę vertę ir
pagrįsta glaudžiu verslo, švietimo, mokslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimu.

„Industry 4 Panevėžys“ prekės ženklas atstovauja šias vertybes:
•
•
•
•
•

INOVATYVUMAS – aktyvus veikimas ir atsakomybės prisiėmimas siekiant bendrų tikslų;
TARPDISCIPLINIŠKUMAS – atviras įvairių sričių verslo, mokslo, švietimo ir viešojo sektoriaus
atstovų bendradarbiavimas, dalijantis idėjomis, žiniomis, patirtimi ir kitais ištekliais;
KONKURENCINGUMAS – aukštų rezultatų siekimas išgryninant konkurencinius pranašumus
ir efektyviai reaguojant į pokyčius;
INOVATYVUMAS – atvirumas naujoms idėjoms ir siekis nuolat tobulėti kuriant bei pritaikant
pažangiausius sprendimus savo veikloje;
TĘSTINUMAS – nuoseklus strateginių krypčių laikymasis ir orientacija į tvarius ilgalaikius
rezultatus.
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2. PREKĖS ŽENKLO PAVADINIMAS: „INDUSTRY 4 PANEVĖŽYS“
„Industry 4“
Kuriant prekės ženklo pavadinimą, pirmąją jo dalį sudarantis terminas „Industry 4“ buvo pasirinktas
atsižvelgiant į šiuos aspektus:

•
•
•
•

Terminas yra aktualus ir lengvai suprantamas tiek Lietuvos, tiek užsienio verslo, švietimo, mokslo
bei viešojo sektoriaus atstovams. Tai itin aktualu Panevėžio regione veiklą vykdančioms ir Pramonės
4.0 vystymu suinteresuotoms šalims bei užsienio investuotojams;
Terminas tiesiogiai reprezentuoja pramonę – Panevėžio regiono ekonominės plėtros sektorių,
kuriantį itin didelę regiono bendrojo vidaus produkto dalį;
Terminas padeda išsiskirti iš kitų Europos miestų, kuriuose Pramonės 4.0 judėjimas yra dažnai
koreliuojamas su „Smart City“ arba „Smart Industry“ (išmaniojo miesto, išmaniosios pramonės)
pavadinimais;
Lengvai įsimenamas ir prasmingas žodžių žaismas, atspindintis pramonės reikšmę regiono
vystymuisi: „Industry 4 Panevėžys“ gali būti skaitoma ne tik kaip „Industry four Panevėžys“ (liet.
Pramonė keturi Panevėžys), bet ir „Industry for Panevėžys“ (liet. Pramonė Panevėžiui arba Pramonė
už Panevėžį).

„Panevėžys“
Antrajai pavadinimo daliai terminas „Panevėžys“ pasirinktas dėl šių priežasčių:

•
•
•

Išlaikomas glaudus ryšys su Išlaikomas glaudus ryšys su miestu, jį supančiu regionu bei jo gyventojais;
Miesto ir tuo pačiu regiono pavadinimas yra lengvai atpažįstamas, suprantamas ir referuoja į
konkrečią geografinę vietovę;
Pabrėžiamas lietuvių kalbos savitumas.

2

3. PREKĖS ŽENKLO LOGOTIPAS
Logotipas buvo kuriamas siekiant vizualiai atspindėti „Industry 4 Panevėžys“ prekės ženklą, jo atstovaujamą
viziją ir vertybes. Kuriant „Industry 4 Panevėžys“ logotipą buvo atsižvelgiama į šiuos kriterijus (žr. 1 pav.):

1. Logotipas atspindi inovatoriškumo, minimalizmo ir autentiškumo samplaiką;
2. Vizualiniai elementai naudojami logotipe reprezentuoja su Pramonės 4.0 vystymu susijusias veiklas,
technologijas, simbolius ir pan.;

3. Logotipas lengvai perskaitomas, atpažįstamas ir įsimenamas;
4. Logotipas universaliai pritaikomas įvairiuose kontekstuose, įskaitant korporatyvinį ir pramoginį;
5. Vizualiai atskleidžiamas „Industry 4 Panevėžys“ pavadinime užšifruotas žodžių žaismas.

Vizualiniai elementai naudojami logotipe
reprezentuoja su Pramonės 4.0 vystymu
susijusias veiklas

Spalvinė gama atspindi inovatoriškumo,
minimalizmo ir autentiškumo samplaiką

1 pav. „Industry 4 Panevėžys“ logotipas
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4. KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS:
INTERNETO SVETAINĖ IR SOCIALINIŲ TINKLŲ PASKYROS
„Industry 4 Panevėžys“ komunikacijos priemonių tikslas:
Didinti iniciatyvos bei prekės ženklo žinomumą, skatinti domėjimąsi Pramonės 4.0 vystymu Panevėžio regione,
plėsti Pramonės 4.0 vystymu regione suinteresuotų šalių ratą, didinti šių šalių įtrauktį į Pramonės 4.0 vystymo
veiklas. Visa tai siekiama daryti teikiant susistemintą informaciją ir šviečiant visuomenę šiomis temomis:

•
•
•

Pramonės 4.0 vystymo(si) tendencijos, progresas, nauda, suteikiamos galimybės;
Panevėžio regiono Pramonės 4.0 ekosistemos narių ir potencialių partnerių (verslo įmonių,
švietimo ir mokslo, savivaldos ir kitų institucijų) resursai, projektai bei bendradarbiavimo
galimybės;
Mokymai konsultacijos, konferencijos, parodos, projektai, varžybos ir kitos veiklos, susijusios su
Pramonės 4.0 vystymu regione ar kitaip aktualios Panevėžio regiono Pramonės 4.0 ekosistemos
nariams ir platesnei visuomenei.

Tikslinė auditorija:
„Industry 4 Panevėžys“ interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyrų tikslinė auditorija yra labai plati ir apima
verslo įmones, švietimo ir mokslo institucijas, potencialius investuotojus, startuolių kūrėjus, visuomenę bei
kitas suinteresuotąsias šalis, kurios domisi pasaulinėmis Pramonės 4.0 tendencijomis, ieško būdų nuo jų
neatsilikti ir nori aktyviai prisidėti prie Pramonės 4.0 ekosistemos vystymo Panevėžio regione.

Vizualinės komunikacijos sprendimai:
Interneto svetainės bei socialinių tinklų paskyrų dizainas bei komunikacija turi kelti pozityvias asociacijas jų
lankytojams ir atspindėti „Industry 4 Panevėžys“ prekės ženklo atstovaujamą viziją bei vertybes. Šios
komunikacijos priemonės turi kurti profesionalumo, patikimumo įspūdį, tačiau nekelti baimės ir atvirai kviesti
visas suinteresuotąsias šalis bendradarbiauti siekiant Pramonės 4.0 vystymo Panevėžio regione.
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4.1 INTERNETO SVETAINĖ
https://www.industry4panevezys.lt
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4.2 SOCIALINIŲ TINKLŲ PASKYROS

https://www.facebook.com/industry4panevezys/

https://www.linkedin.com/company/industry4panevezys/
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