Οδηγίες Συμπλήρωσης:
¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt
¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων
Κατηγορία: Websites

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής (Θα χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συμμετοχής στην τελετή απονομής)

Τίτλος Συμμετοχής: Redesign του site: www.artandlife.gr

(40 λέξεις max)

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): art&life
Εταιρία/Πελάτης: Αεικίνητο

Το art&life είναι το site που συγκεντρώνει όλες τις εκδηλώσεις ψυχαγωγίας στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες 18 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Ζητήθηκε από την
icanseecreative να δημιουργήσει το νέο design του site και αυτή μεγαλούργησε!

Επαναναλσάρισμα του site: Ιούνιος 2017

Τι ζητήθηκε από τον πελάτη - Backround, Στόχοι, Ανάγκες της μάρκας

Στρατηγική, Κοινό Στόχος, Μηχανισμός

(100 λέξεις max)

(100 λέξεις max)

Το art&life λανσαρίστηκε το 2009 με στόχο να συγκεντρώνει όλες τις εκδηλώσεις ψυχαγωγίας
και κατάφερε πράγματι να έχει το πιο πλούσιο και επικαιροποιημένο περιεχόμενο, αρκετό
πιστό κοινό και πολλές συνεργασίες. Το αδύναμο του χαρακτηριστικό ήταν το design του, που
ήταν πλέον παλιό και μη λειτουργικό. Ζητήθηκε από την icanseecreative να δημιουργήσει μια
νέα μοντέρνα, ελκυστική και φρέσκια σχεδίαση, που να αναδεικνύει το πλούσιο περιεχόμενο,
να εισαχθούν νέες λειτουργίες που χρειάζεται ο καθένας και να το κάνει έτσι το site που
στρέφεται το κοινό για να αξιοποιήσει τον ελεύθερο του χρόνο

Το κοινό στόχος του site είναι νέοι ηλικίας 25 με 35 ετών κυριότερα και 35-45 ετών και 1825 δευτερευόντως .

Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν
Websites

☒

Newsletters

☐

Display

☐

Social Media

☐

Mobile

☐

E-mail

☐

Άλλο

……………………………………………

Url’s Τα links για το δημιουργικό υλικό θα πρέπει να είναι απόλυτα και όχι σχετικά ( πχ. http:// www.mysite.gr) και θα πρέπει να συμπληρωθεί username & password όπου χρειάζεται.
www.artandlife.gr

Δημιουργικό Υλικό (jpg) Ενδεικτικές φωτογραφίες ή screenshot της συμμετοχής.

Ποιο ήταν το Διεθνές Concept και πως η καμπάνια σας διαφοροποιήθηκε ή/και εξέλιξε αυτό; (100 λέξεις max)
Αφορά μόνο τις συμμετοχές που διαγωνίζονται στην Κατηγορία Διεθνές Concept.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer in mollis tortor. Fusce sed ultricies turpis. Cras metus lectus, scelerisque et ligula a, bibendum semper nulla. Curabitur vel condimentum sapien. Mauris eu neque ut turpis laoreet cursus eu sed sem. In egestas
elementum lacus vulputate posuere. Sed luctus mauris at ante mollis viverra. Phasellus ut orci nec sapien viverra iaculis. Integer consectetur leo ligula, ac varius felis fringilla non. Praesent euismod facilisis risus vitae sodales. Proin diam nisl, varius tincidunt vulputate sit
amet, cursus eget sem. Mauris dignissim leo urna, at rhoncus eros pulvinar sed. Fusce congue vehicula sapien, vel.

Δείγμα Διεθνούς Δημιουργικού Υλικού (jpg ή URL)
Αφορά μόνο τις συμμετοχές που διαγωνίζονται στην Κατηγορία Διεθνές Concept.

