BLL 2020
Ръководство за качване на проектите стъпка по стъпка
Това ръководство ще Ви помогне да преминете бързо и лесно през процеса на качване
на проекти за участие в наградите. Ако се нуждаете от допълнителна информация,
моля не се колебайте да се свържете с нас на bll@velux.com
Кратко описание на BLL наградите:
“Bringing Light to Life” са годишни архитектурни награди за сгради с покривни
прозорци. Промяната, която дневната светлина внася в сградите, е магия, която
изпитваме с всеки един проект. Споделянето на тези добри примери и отличаването на
добрата архитектура е нашата обща цел от началото на наградите през 2014г.
Задание за участие
Пълното задание за участие може да изтеглите тук:
https://jivotvorna-svetlina.velux.bg/bg/info/usloviyata-kato-pdf/
Начини на представяне на всеки проект в BLL:
Всеки проект, който е част от наградите BLL, се споделя по следните три начина:
- Публикуване на проекта на уеб страницата
- Представяне на проекта на табло 50/70см на церемонията по награждаване,
като част от изложбата за този специален повод
- Публикуване на проекта в годишната брошура (А3) като хартиен носител и като
PDF файл на уеб страницата на BLL.

Как VELUX Group управлява качените данни?
Цялата информация относно проектите и техните автори, а също така и проектните
изображения се използват само и единствено за целите на конкурса – BLL awards.
Изображенията на проектите, описание и информация за автора няма да бъдат
използвани за промотиране на VELUX продукти.
VELUX Group има история в създаването на примерни проучвания (case studies) за
превъзходни архитектурни реализации с продукти на VELUX. Тези проучвания са
резултат от сътрудничество с архитекти и дизайнери. Процесът следва строги правила
и правни споразумения, които са обект на отделна процедура и не са свързани с
наградите BLL.
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Как да си направите акаунт?
За да участвате в наградите, първо трябва да си създадете акаунт на страницата на BLL
наградите.
1. Отидете на следната страница на Вашия уеб браузър:
https://bll.velux.com/en/
2. Щракнете върху MyBLL в горния десен ъгъл на менюто

3. Появява се следната страница, текстът MyBLL в менюто става червен, което
означава, че се намирате в зоната за вход на уеб браузъра. Моля, попълнете
празните места с необходимата информация и кликнете върху Регистрация
(стъпка 1-11):
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Формуляр за качване на проекти
След успешна регистрация, качването на проекти може да започне. Следващата
страница се отваря, стъпки от 1 до 12 са задължителни. Моля, имайте предвид, че тази
информация ще бъде използвана за трите вида показване на проекти (уеб страница,
табла, годишна брошура).

1. Година: Моля изберете издание на наградите Конкурс 2020.

3

2. Категория: Моля изберете от следните 6 категории за Вашия проект:
Еднофамилни къщи
Family houses
– ново строителство
- new build
Жилищни и многофамилни сгради Residential and multifamily buildings
– ново строителство
- new build
Обществени сгради
Public buildings
– ново строителство
- new build
Еднофамилни къщи
Family houses
- реновации
- renovation
Жилищни и многофамилни сгради Residential and multifamily buildings
- реновации
- renovation
Обществени сгради
Public buildings
- реновации
- renovation

3. Име на проекта:
Името на проекта може да се състои от 48 знака. (Ограничението за дължината
на името е свързано с оформлението на таблото и дизайна на брошурата).
Моля, пишете на английски!
4. Кратко представяне:
Краткото представяне на проекта може да се състои от текст с 250 знака.
(Ограничението за дължината на името е свързано с оформлението на таблото и
дизайна на брошурата).
Моля, пишете на английски!
5. Изображения (снимки на проекта)
Всички видове проектни изображения трябва да бъдат качени като JPG
изображения с качество за печат 300ppi. Това важи за всички видове
изображения: чертежи (етажни планове, разрези, фасади, ситуация),
визуализации, снимки, схеми и дори допълнителен текст, описващ проекта.
Качените изображения се използват за уеб презентациите, принтираните табла и
брошурата. (Моля, проверете спецификациите на снимките преди да ги качите в
сайта за таблото.)
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С кликане върху бутона Choose File, може да преглеждате и избирате файлове
за качване (1).
Няма ограничение за броя качени изображения на проект. Всички качени
изображения ще са видими на уеб страницата на проекта. Избраните от автора
изображения се прилагат към таблата. Допълнителни изображения се добавят
като натиснете върху бутона Добави още изображения (2).

6. Декларирането на авторство върху архитектурния проект е задължително (3).

7. В полето Проектант, моля, въведете името на автора или екипа от автори на
проекта. Ограничението на полето е 68 знака (Ограничението за дължината е
свързана с оформлението на таблото и брошурата).
8. Полето Телефон е предварително попълнено с информацията от
регистрационния формуляр. При необходимост телефонният номер може да бъде
променен.
9. Полето Адрес се отнася до местоположението на проекта. Ограничението на
полето е 68 знака (Ограничението за дължината е свързана с оформлението на
таблото и брошурата).
10. Полето за Email е предварително попълнено с информацията от
регистрационния формуляр. При необходимост телефонният номер може да бъде
променен.
11. Кодът за защита от картинката трябва да бъде преписан в бялото поле.
12. Моля, поставете отметката в квадратчето, потвърждаващо съгласието Ви с
Общите условия за участие.
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13. Моля, поставете отметка в квадратчето и за дадено съгласие VELUX Group да
обработва данните за контакт във връзка с BLL конкурса.
14. Натиснете бутона Публикувай тогава, когато всички полета и задължителните
квадратчета са попълнени. След като кликнете върху бутона, информацията за
проекта е качена в сървъра. Това може да отнеме няколко минути в зависимост
от интернет връзката Ви.
Ако искате да качите по-голям набор от снимки (>7), моля, направете го в
няколко стъпки. Изберете до 7 изображения наведнъж и натиснете бутона
Публикувай. След успешното регистриране на проект, е възможно качването на
допълнителни изображения и редакцията на данни за проекта.
15. Бутонът Назад ще Ви върне в библиотеката на Вашия проект.

6

Избор на шаблони за таблото
Създаването на табло е следваща стъпка след натискането на бутона Публикувай във
формуляра за качване на проект. Форматът на таблото е 50/70см, ориентирано
хоризонтално, 300ppi. Има 10 шаблона за избор на табло в зависимост от
специфичността на изображенията – правоъгълна или квадратна форма, детайли, които
да са на фокус и т.н.

1. Изберете шаблон, като натиснете върху съответния кръг, отговарящ на Вашия
избор (1).
2. Появява се допълнително падащо меню, където може да изберете конкретно
изображение за всяка от позициите. На изобразеното табло номерът на
изображението отговаря на номера на изображението от допълнителното меню.
Изберете изображение за всяка от позициите. (стъпки 2-6).
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Оформление на таблото
Следната информация за проекта се прилага автоматично към избраното табло:
- Име на проекта (1)
- Номер на проекта ID, автор, категория, локация, описание на проекта (2)
Изображенията под различните номера (3) имат различни фиксирани размери. Ако
избраното изображение няма конкретния размер, то ще бъде изрязано, ако е по-голямо
или не отговаря на размера, ще бъде по-малко.
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Спецификации на изображенията за всяко табло
Табло 1
01/1: 2000x1200
300ppi
01/2: 2000x1378
300ppi
01/3: 2000x1201
300ppi
01/4: 2844x1896
300ppi
01/5: 2844x2001
300ppi

px
px
px
px
px

Табло 2
02/1: 4845x1563 px
300ppi
02/2: 4845x879 px
300ppi
02/3: 3363x1249 px
300ppi
02/4: 1367x582 px
300ppi
02/5: 1367x551 px
300ppi
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Табло 3
03/1: 1400x1400
300ppi
03/2: 2844x1896
300ppi
03/3: 1400x1400
300ppi
03/4: 2844x2001
300ppi

px
px
px
px

Табло 4
04/1: 2400x1400 px
300ppi
04/2: 2443x1400 px
300ppi
04/3: 2400x2497 px
300ppi
04/4: 2443x499 px
300ppi
04/5: 1200x881 px
300ppi
04/6: 1200x881 px
300ppi
04/7: 1125x1880 px
300ppi

10

Табло 5
05/1: 3189x4015 px
300ppi
05/2: 1654x1400 px
300ppi
05/3: 770x770 px
300ppi
05/4: 766x770 px
300ppi
05/5: 770x1609 px
300ppi
05/6: 766x1609 px
300ppi

Табло 6
06/1: 3190x1200
300ppi
06/2: 1654x1200
300ppi
06/3: 3190x1378
300ppi
06/4: 1654x1378
300ppi
06/5: 3190x1201
300ppi
06/6: 1654x1201
300ppi

px
px
px
px
px
px
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Табло 7
07/1: 3190x1200
300ppi
07/2: 3190x1378
300ppi
07/3: 3190x1201
300ppi
07/4: 1654x4015
300ppi

px
px
px
px

Табло 8
08/1: 3944x1200 px
300ppi
08/2: 900x1200 px
300ppi
08/3: 2400x1378 px
300ppi
08/4: 2443x1378 px
300ppi
08/5: 2400x1201 px
300ppi
08/6: 2443x1201 px
300ppi
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Табло 9
09/1: 2400x1800
300ppi
09/2: 1125x1200
300ppi
09/3: 1200x1200
300ppi
09/4: 2443x1378
300ppi
09/5: 2400x2097
300ppi
09/6: 1654x1201
300ppi

px
px
px
px
px
px

Табло 10
10/1: 3190x2126 px
300ppi
10/2: 1654x826 px
300ppi
10/3: 1654x1181 px
300ppi
10/4: 1121x1062 px
300ppi
10/5: 1950x1771 px
300ppi
10/6: 1654x885 px
300ppi
10/7: 1654x767 px
300ppi

13

Преглед и запазване на таблото
След като всички изображения са избрани от падащите менюта (1), преглед на таблото
в JPG може да се генерира чрез натискане на бутона Преглед в JPG. Генерира се JPG
файл, който може да бъде видян, след като е запазен локално на Вашия компютър.
Ако са необходими корекции за информацията на проекта или изображенията, може да
се върнете в панела за редактиране на проекта чрез натискане на бутона Назад към
обекта (4).
Натиснете върху бутона Запазване на таблицата, за да запазите създаденото
таблото.
С това качването на проекта е завършено!

Проверка на проекта и видимост на уеб страницата
Когато се качи проект, той се проверява от администратора. Това обикновено отнема
един ден, но може да отнеме и повече особено около крайния срок за кандидатстване
(31-ви януари 2021).
Публикуваните проекти може да видите на BLL страницата тук:
https://jivotvorna-svetlina.velux.bg/bg/firms/konkurs-2020/

Декември 2020

Вашият VELUX Team
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