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Buletin informativ nr. 4 – luna aprilie, an 2017 

 

1.Schimbarea identităţii vizuale a Asociaţiei GAL Valea Someșului 

În această perioadă Asociaţia GAL Valea Someșului  și-a schimbat identitatea vizuală care o 

avea din perioada alocării trecute 27.01.2012 – 31.12.2015, cu o identitate nouă, mult mai reprezentativă 

pentru obiectivele și sarcinile care are de gând să le îndeplinească în perioada 13.12.2016 – 31.12.2023. 

Identitatea vizualã este un sistem de reguli și recomandãri de aplicare și dezvoltare a elementelor vizuale 

fundamentale ale mãrcii: semnãturã vizualã (logo + logotip + slogan), culori, fonturi, atitudine vizualã și 

ton. Scopul acestui sistem este de a asigura coerenţa, stabilitatea și dezvoltarea armonioasã în timp a 

imaginii, dar și diferenţierea faţă de alte Grupuri de Acţiune Locală. 

 Schimbarea identităţii vizuale a Asociaţiei GAL Valea Someșului constă în: 

 Realizarea și prezentarea conceptului logo; 

 Fișiere logo în formate editabile și fixe; 

 Grafici adiţionale logo-ului incluse în prezentarea conceptului; 

 Manualul de identitate vizuală; 

 Designe materiale promoţionale; 

 Cărţi de vizită; 

 Antet; 

 Designe/implementare semnătură electronica. 
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2.Reproiectarea web site-ului Asociaţiei GAL Valea Someșului 

A doua activitate  din această perioadă este reproiectarea website-ului pe care il deţine  

Asociaţia. Reproiectarea constă în: 

 Elaborarea conţinutului informativ și a design-ului, machetarea paginii web: analiză cerinţe, 

proiectare structură concept portal, validare concept; 

 Realizarea efectivă, postarea online și testarea paginii web: structurarea paginii, design și 

implementarea pagini web, prelucrarea imagini, optimizarea portalului, postarea portalului online, 

configurarea serverului, testarea online a funcţionalităţii portalului. 

 

Pentru a vă informa cu privire la măsurile care urmează a fi finanţate în cadrul Grupului de 

Acţiune, parteneriatul, activităţile întreprinse de Asociaţia GAL Valea Someșului, teritoriul pe care il 

acoperă, dezvoltarea locală, dar și pentru a vedea care este echipa Galului și pentru a ne putea 

contacta, puteţi accesa site-ul nostru la următoarea adresă web: http://www.galvaleasomesului.ro/.  

 

 

http://www.galvaleasomesului.ro/

