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Κατηγορία: Digital Craft

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

Τίτλος Συμμετοχής: Alufire

(40 λέξεις max)

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Aluminium systems

H Alufire είναι διεθνής κατασκευαστής πυρίμαχων διαχωριστικών συστημάτων αλουμινίου. Η Kommigraphics σχεδίασε τη νέα της ιστοσελίδα με σκοπό να επεκτείνει τις
δραστηριότητές της στη διεθνή αγορά

Εταιρία/Πελάτης: Alufire

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

Στρατηγική

(100 λέξεις max)

(100 λέξεις max)

Ο κύριος στόχος είναι αρχικά η ενημέρωση των υποψήφιων πελατών της εταιρίας για τις
δύο κύριες γραμμές προϊόντων: την κλασική και την προηγμένη. Επιπλέον, μέσω του
σχεδιασμού οφείλουμε να εκπλήξουμε τον επισκέπτη με τα ολοκληρωμένα έργα της
Alufire δια χρήσης υψηλής ποιότητας εικόνων, με σκοπό τη δημιουργία μιας αίσθησης
αξιοπιστίας. Η νέα ιστοσελίδα οφείλει να εκτοξεύσει την αξία του εμπορικού σήματος από
αισθητική και σχεδιαστική άποψη, αλλά παράλληλα να έχει εύκολη πλοήγηση.

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση της νέας εταιρικής ιστοσελίδας της Alufire σηματοδοτεί την νέα
εποχή της εταιρείας, με στόχο να επικοινωνήσει τον ηγετικό χαρακτήρα της και να προβάλει
την εξειδίκευσή της με τρόπο ανταγωνιστικό και αισθητικά άρτιο.

Key visual συμμετοχής

Ο σκοπός να σχεδιάσουμε ένα περιβάλλον που επικοινωνεί μια αίσθηση ασφάλειας
αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο, ενώ σημαντική έμφαση δόθηκε στην έρευνα και ανάλυση του
UI, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό για οθόνες κινητών και tablets καθώς ένα
σημαντικό ποσοστό των επισκεπτών τις ιστοσελίδας, επισκέπτονται από mobile συσκευές.

Η Ιδέα - (Σε μια πρόταση, έως 25 λέξεις)
Ασφάλεια, αξιοπιστία και υψηλή αισθητική

Υλοποίηση

Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief;

(150 λέξεις max)

Με γνώμονα την πρωτοτυπία, την αισθητική και την χρηστικότητα, δημιουργήσαμε μία πλήρως λειτουργική ιστοσελίδα που επικοινωνεί ένα άκρως τεχνικό περιεχόμενο με ένα lifestyle και
inspirational τρόπο. Στόχος μας ήταν μέσω της αρχιτεκτονικής του περιεχομένου, τη χρήση της τυπογραφίας και των ογκομετρικών αντιθέσεων, να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου η
πληροφορία θα είναι ο πρωταγωνιστής σε όλες τις συσκευές και σε όλες τις οθόνες ανεξαρτήτου διάστασης. Μεγάλες χορταστικές εικόνες, γραμμικά σχήματα που παραπέμπουν σε τεχνικά
σχεδιαγράμματα και στιβαρή τυπογραφία στοιχίζονται στρατηγικά πάνω στο σχεδιαστικό κάνναβο, αποσκοπώντας στη δόμηση μιας σωστής ιεραρχίας που θα διευκολύνει τη πλοήγηση και τη
ανάγνωση της πληροφορίας του χρήστη. Τέλος, τα ιδιαίτερα animations τα οποία δίνουν ζωή στο εικαστικό των σελίδων, ολοκληρώνουν τη εμπειρία του χρήστη. Ο σχεδιασμός και
προγραμματισμός με επιμέλεια έως και την παραμικρή λεπτομέρεια, κάνουν την πλοήγηση των χρηστών εύκολη και γρήγορη, διατηρώντας το ύφος, την αισθητική και την χρηστικότητα της
ιστοσελίδας σε όλες τις αναλύσεις συσκευών προβολής της.

Url’s Τα links για το δημιουργικό υλικό θα πρέπει να είναι απόλυτα και όχι σχετικά ( πχ. http:// www.mysite.gr)
https://www.alufire.com/
https://www.behance.net/gallery/85077769/Alufire

