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

Κατηγορία: Digital Craft

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

Τίτλος Συμμετοχής: Minas Designs

(40 λέξεις max)

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Jewelries & Design objects.

Ιστοσελίδα με διττό χαρακτήρα όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την σύγχρονη ιδιοφυΐα, τον Μηνά, αλλά και να προμηθευτεί τις ιδιαίτερες δημιουργίες του, εύκολα, αξιόπιστα
σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και ρομαντισμού.

Εταιρία/Πελάτης: Minas Designs

Ποιο ήταν το ζητούμενο από τον πελάτη (Creative Brief);

Key visual συμμετοχής

Στρατηγική

(100 λέξεις max)

(100 λέξεις max)

Σχεδιασμός ιστοσελίδας με διττό χαρακτήρα. Εταιρικό και προϊοντικό, προβάλλοντας την
πορεία του σχεδιαστή την ιστορία του μέσα στα χρόνια, την εξειδίκευσή αλλά και την
ιδιαίτερη αισθητική του.
Προβολή όλων των δημιουργιών του μέσα από υψηλής ποιότητας φωτογραφικού υλικού
και τέλος, η δυνατότητα αγοράς τους ή παραγγελίας τους μέσω της e-commerce
πλατφόρμας.

To “Minas World”, αφορά στο σχεδιασμό ενός “corporate / digital gallery” website και
αποτελεί χώρο προς τιμήν του καλλιτέχνη και τα έργα του. Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει
τον σχεδιαστή Mina ο οποίος συχνά αναφέρεται ως μια σύγχρονη ιδιοφυΐα, το πέρασμα του
στο χρόνο και ο καθοριστικός ρόλος για αυτό που είναι σήμερα το brand “Minas Designs”.

Κύριος στόχος η ανάδειξη του ηγετικού ρόλου του πολύπειρου Mηνά στην αγορά του
κοσμήματος - μέσα από έναν σχεδιασμό που θα επικοινωνεί την πολυτέλεια, τον
εκλεπτυσμό και την υψηλή αισθητική που τον χαρακτηρίζει.

Το eShop αποτελεί συνέχεια της ταυτότητας του “Minas Designs” και του “corporate” website.
Εκεί μπορεί κάποιος να αναζητήσει όλες τις δημιουργίες του σχεδιαστή και να τις
προμηθευτεί.

Η Ιδέα - (Σε μια πρόταση, έως 25 λέξεις)
Υψηλή αισθητική, αρμονικά και ανθρωπίνως δοσμένη

Υλοποίηση

Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief;

(150 λέξεις max)

Με απόλυτο σεβασμό στον ίδιο τον καλλιτέχνη και στις δημιουργίες του, αναλάβαμε το σχεδιασμό και υλοποίηση της νέας online παρουσίας του. O ίδιος ο “Minas” αποτέλεσε την έμπνευση
για το σχεδιασμό μιας αφαιρετικής digital gallery όπου η θεατρική ατμόσφαιρα θυμίζουν τα καταστήματα “Minas Designs”. Περιεχόμενο και προϊόντα που “ρέουν” σε ένα περιβάλλον εξίσου
δραματικό και φαινομενικά άναρχο, ενώ όλος ο σχεδιασμός έχει στηριχθεί σε ένα αυστηρό grid, όπως και οι αρχές σχεδιασμού του ίδιου του καλλιτέχνη. Εντάσεις και διαφοροποιήσεις σε
όγκους και τυπογραφία, γίνονται η βάση για έναν εικαστικό καμβά παρουσίασης των προϊόντων, καθώς ο απώτερος σκοπός είναι η άμεση εύρεση τους, καθώς και η εύκολη αγορά τους. Η
τυπογραφία κλασσική και αναλλοίωτη στο χρόνο, ενώ οι φόρμες και οι σχεδιαστικές γραμμές αγκαλιάζουν και αναδεικνύουν το εντυπωσιακό φωτογραφικό υλικό. Η διακριτική κίνηση στην
πλοήγηση αποτελεί και αυτή μέρος μιας αψεγάδιαστης σκηνοθεσίας, δημιουργώντας ένα μοναδικό περιβάλλον που διέπεται από αρμονία και χάρη. Η ιστοσελίδα λειτουργεί σε όλες τις
συσκευές και οθόνες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους χρήστες που πλοηγούνται από το κινητό τους τηλέφωνο, καθώς αποτελούν μεγάλο ποσοστό αγοραστικού κοινού.

Url’s Τα links για το δημιουργικό υλικό θα πρέπει να είναι απόλυτα και όχι σχετικά ( πχ. http:// www.mysite.gr)
https://www.minas-designs.com/
https://www.behance.net/gallery/88452007/Minas-Designs

