Ermis Design
Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ
10 ή και μεγαλύςεοξ. Οι ξδηγίεπ για ςη ρσμπλήοωρη ςωμ πεδίωμ ςηπ τόομαπ δεμ ποέπει μα
διαγοάτξμςαι, καθώπ απξςελξύμ ξδηγό για ςιπ κοιςικέπ επιςοξπέπ. Σε καμέμα ρημείξ ςηπ έκθερηπ δεμ ποέπει μα αμαγοάτεςαι ςξ όμξμα ςηπ ρσμμεςέυξσραπ εςαιοίαπ επικξιμωμίαπ.
Κατηγορία: Β2. Packaging | 01. Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά / Δυρείας Κυκλοφορίας
Τίτλος Συμμετοχής: Cardinal, The Food Company
Προϊόμ/Υπηρεσία ( Brand Name): Cardinal, The Food Company
Δταιρία/Πελάτης: Cardinal, The Food Company
Δίδος Προϊόμτος/Υπηρεσίας: Brand Identity, Packaging
Διάρκεια Καμπάμιας: -

1. Σύμτομη Περιγραφή της Συμμετοχής
(μέγιρςξ 80 λένειπ)
Θα υοηριμξπξιηθεί, ρε πεοίπςωρη βοάβεσρηπ, για ςημ παοξσρίαρη ςηπ ρσμμεςξυήπ ρςημ ςελεςή απξμξμήπ και ρςα έμςσπα ςηπ διξογάμωρηπ.

Δυο φιλοςοφίεσ ςμίγουνε αρμονικά, μια εποικοδομθτικι ζνωςθ. Στθν “γκρίηα ηώνθ” που δθμιουργείται
ςυναντώνται τα καλφτερα ςτοιχεία των δυο μερών για μια κορυφαία νζα κατθγορία. Η αρμονικι απλότθτα τθσ Ανατολισ εμπλουτίηεται από τθν πολυπλοκότθτα τθσ Δφςθσ. Στθν προςπάκεια να τοποκετιςουμε
τθν Cardinal ςτισ Αςιατικζσ τθσ ρίηεσ, μελετιςαμε τθν παραδοςιακι αςιατικι γραφι (καλλιγραφία, χριςθ
πινζλου, κ.α.) και χρθςιμοποιιςαμε μια γραμματοςειρά που κυμίηει Αςία, χωρίσ να το μαρτυρά από τθν
πρώτθ ςτιγμι.

2. Ποιο ήταμ το ζητούμεμο από τομ πελάτη (Creative Brief);

Δθμιουργία κοινισ οπτικισ ταυτότθτασ μεταξφ των διαφορετικών κατθγοριών προϊόντων (6 κατθγορίεσ)
και προςαρμογι αυτισ ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε ςυςκευαςίασ (πάνω από 50+ διαφορετικά
προϊόντα - τρόφιμα).
Στόχοσ είναι οι καταναλωτζσ που ζχουν Αςιατικζσ προςλαμβάνουςεσ να καταλαβαίνουν ότι είναι Αςιατικό
προϊόν, ενώ αυτοί που δεν ζχουν, να το αναγνωρίςουν ωσ ζνα καλό προϊόν αλλά όχι απαραίτθτα Αςιατικό. Να αφθγθκεί μια ιςτορία ςτουσ μθ μυθμζνουσ και “να κλείςει το μάτι” ςτουσ γνώςτεσ.

3. Πως η λύση σας απαμτάει στα ζητούμεμα του brief;

Δυο φιλοςοφίεσ ςμίγουνε αρμονικά, μια εποικοδομθτικι ζνωςθ. Στθν “γκρίηα ηώνθ” που δθμιουργείται
ςυναντώνται τα καλφτερα ςτοιχεία των δυο μερών για μια κορυφαία νζα κατθγορία. Η αρμονικι απλότθτα τθσ Ανατολισ εμπλουτίηεται από τθν πολυπλοκότθτα τθσ Δφςθσ.
Στθν προςπάκεια να τοποκετιςουμε τθν Cardinal ςτισ Αςιατικζσ τθσ ρίηεσ, μελετιςαμε τθν παραδοςιακι
αςιατικι γραφι (καλλιγραφία, χριςθ πινζλου, κ.α.) και χρθςιμοποιιςαμε μια γραμματοςειρά που κυμίηει
Αςία, χωρίσ να το μαρτυρά από τθν πρώτθ ςτιγμι.
Η παρότρυνςθ που γίνεται μζςω του “Learn to Wok” και των εικονογραφθμζνων ςυνταγών ςε κάκε
ςυςκευαςία, δθμιουργεί ςτον καταναλωτι φιλικι διάκεςθ και ώκθςθ ςτθ μαγειρικι, ενώ ταυτόχρονα θ
νζα “φρζςκια” εικόνα των προϊόντων δίνει προβάδιςμα ςτθν επιλογι του από το ράφι του supermarket.

4. Δημιουργικό Υλικό (jpg)

