
Un studiu vizual exhaustiv 
asupra posibilităţilor de reprezentare 
a identităţii vizuale a judeţului Bistriţa-Năsăud



Viitoarea identitate vizuală a brandului turistic al județului BN 
va transmite prin stilul său grafic ideea de contemporaneitate, 
îmbinând și utilizând elemente care să identifice județul. 
Se vor urmări:

1. Crearea unui semn grafic original, 
atât din punct de vedere al mesajului
cât și stilistic.

2. Transmiterea mesajului de înnoire, 
modernizare, modernitate, localizare
temporală în secolul XXI, ambiție, 
progres.

3. Reliefarea sensurilor oferite 
de conotațiile eco-bio, sănătate, 
sport, natură.

4. Nu intra în concurență cu ceilalți. 
Fă-i să fie irelevanți!

Direcții de urmat.
Îmbinarea unui stil grafic modern, stilizat, cu elemente 
identificatoare și particularizante ale județului se poate 
realiza prin utilizarea unor semne și simboluri cu semnificație 
concretă și cu înțeles pentru județ, derivate din 
particularitățile geografice/naturale (forme de relief, 
forma/conturul geografic, alte particularități), din specificuri 
locale recunoscute (mărul) sau chiar elemente heraldice 
inedite dar cu tradiție (struțul) care se regăsesc în însemnele 
din județ. Se va urmări realizarea per ansamblu a unui semn și 
a unei identități vizuale cât se poate de distincte și curajoase.

De explorat (cu precauție).
În opinia noastră, o identitate vizuală de brand turistic axată pe 
reprezentări ale lui Dracula sau derivate de aici (vampiri, lilieci) 
este o reprezentare prea îngustă și particulară a județului 
și care nu oferă o motivație suficientă segmentelor-țintă de 
potențiali turiști, evidențiate în acest studiu, reprezentând 
doar o mică parte din posibilele atracții și argumente de 
”cumpărare” a produsului turistic din județ. De asemenea, 
utilizarea cu precădere a elementelor și semnelor vizuale 
aferente ”folclorului” și tradițiilor contingentează viitorul brand 
în zona deja bătătorită a imensei majorități a manifestărilor 
vizuale și expoziționale ale României din ultimii 50 de ani: 
porți din lemn, motive folclorice, călușari, etc. Acestea nu sunt 
de neglijat în comunicarea ulterioară, însă nu pot face obiectul 
principal al compunerii identității vizuale a viitorului brand 
turistic modern al județului.

Recomandări pentru identitate vizuală
Extras din strategia de brand turistic a judeţului Bistriţa-Năsăud.



1. Concept: Fruct / rod / măr 



1. Fruct. Variante finisate.







2. Concept: Bio / eco / outdoor 







3. Concept: Tradiţii 





4. Concept: Modern 





3. Concept: Vampiri, Dracula





Finisarea propunerii 
aprobate iniţial







Back to square one:
Solicitare de propuneri 
noi pentru conceptul
Poarta Transilvaniei







Finisarea 
versiunii aprobate





Ne este sugerată
o nouă gamă cromatică














