
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύντοµη περιγραφή συµµετοχής (Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής)  
(40 λέξεις max)
Δύναµη, αγάπη και αφοσίωση. Μία νέα εταιρία στο χώρο του fashion, η That Gorilla Brand, αποκτά ένα visual identity που αντικατοπτρίζει τις αξίες της και δεσµεύεται 
να έχει θετικό αντίκτυπο στον κόσµο. 

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

Κατηγορία:  CORPORATE IDENTITY / Λογότυπο & 

Εφαρµογές / Consumer Goods 

Τίτλος Συµµετοχής: That Gorilla Brand Visual Identity 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): That Gorilla Brand 

Εταιρία/Πελάτης: That Gorilla Brand

Οδηγίες Συµπλήρωσης:  
¬ Συµπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιµοποιώντας font Calibri 10pt 

Η That Gorilla Brand είναι µία εταιρία που ξεκίνησε το ταξίδι της το 2018 µε µία 
αποστολή: να δηµιουργήσει κάτι µεγαλύτερο από ένα fashion brand. Κάτι όµορφο, 
τολµηρό και ασυµβίβαστο. Κάτι που δεσµεύεται να έχει θετικό αντίκτυπο στον 
κόσµο. Ζητήθηκε από το γραφείο µας η δηµιουργία του visual identity του brand 
που να αντικατοπτρίζει τις αξίες του. 

Στρατηγική  
(100 λέξεις max) 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούµενα του brief; 
(150 λέξεις max)Για το visual identity του That Gorilla Brand έγινε εξ ολοκλήρου ο σχεδιασµός της κολεξιόν, οργανώθηκαν φωτογραφίσεις και γυρίσµατα βίντεο, ώστε να παραχθεί το 
κατάλληλο υλικό για τις ανάγκες του πωλητηρίου αλλά και ως εργαλείο brand storytelling, όπου σε συνδυασµό µε ανεπιτίδευτη, ισχυρή τυπογραφία και τολµηρά illustrations 
αντικατοπτρίζονται πλήρως οι αξίες του brand. 

Η Ιδέα - (Σε µια πρόταση, έως 25 λέξεις)

Url’s Τα links για το δηµιουργικό υλικό θα πρέπει να είναι απόλυτα και όχι σχετικά ( πχ. http:// www.mysite.gr)  

www.thatgorillabrand.com

Τολµηρός σχεδιασµός µε χρήση έντονης εικόνας και δυνατής τυπογραφίας. 

Οι σκέψεις µας στράφηκαν αµέσως στον γορίλα. Ένα συναρπαστικό, ευγενικό και 
χαρισµατικό πλάσµα που αντιπροσωπεύει τις τρεις κατευθυντήριες αξίες της ζωής: 
δύναµη, αγάπη και αφοσίωση. Το That Gorilla Brand αγκαλιάζει αυτές τις αρχές σε 
µια µοναδική συλλογή ειδών ένδυσης που πάντα εκτιµά την ποιότητα και το 
σχεδιασµό από το άµεσο κέρδος και δεν ξεχνά ποτέ τη σηµασία της προσφοράς. 
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