
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύντοµη περιγραφή συµµετοχής (Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής)  
(40 λέξεις max)
Η Coffee Island επαναπροσδιορίζει την εικόνα της µε ένα λογότυπο/graphic system που ξεχωρίζει. Σύγχρονο, απλό αλλά και απρόσµενο, προσφέρει ατελείωτες 
επικοινωνιακές δυνατότητες και αναβαθµίζει πλήρως την αίσθηση του brand.

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

Κατηγορία:  CORPORATE IDENTITY / Λογότυπο & 

Εφαρµογές / Rebranding 

Τίτλος Συµµετοχής: Coffee Island Rebranding 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Coffee Island 

Εταιρία/Πελάτης: Coffee Island

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

Η Coffee Island ως εταιρεία έχει ως στόχο να καθιερωθεί ως διεθνείς ηγέτης και 
πρωτοπόρος στον κόσµο του καφέ. Το όνειρό της οµάδας πίσω από το εγχείρηµα 
είναι να µετατρέψει την τέχνη του artisan καφέ σε επιστήµη. Η Coffee Island µε 
µεγάλο πάθος και συλλογική δουλειά προσπαθεί και καταφέρνει να προσφέρει 
υψηλού επιπέδου specialty καφέ στους πελάτες της.

Στρατηγική  
(100 λέξεις max) 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούµενα του brief; 
(150 λέξεις max)Με τη χρήση από στρογγυλεµένες γεωµετρικές φόρµες και µε ειδικά επιλεγµένη χρωµατική παλέτα που αποδίδει την πραγµατική ουσία του καφέ η Coffee Island αποκτά µία 
ευέλικτη οπτική ταυτότητα ικανή να καλύψει κάθε επικοινωνιακή της ανάγκη. Για να ολοκληρωθεί η ταυτότητα δηµιουργήσαµε custom typography γεµάτη αίσθηση 
φρεσκοκοµµένου καφέ. Με ένα λογότυπο/σύστηµα που ξεχωρίζει, ολόκληρο το brand story περικλείεται µεταξύ των λέξεων”coffee” και “Island”, το οποίο αποτελεί και το 
κύριο γραφιστικό εύρηµα της ταυτότητας. Σύγχρονο, απλό αλλά και απρόσµενο, προσφέρει ατελείωτες επικοινωνιακές δυνατότητες και αναβαθµίζει πλήρως την εικόνα 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)  

Με custom typographic approach και earthy χρωµατική παλέτα δηµιουργείται µία εικόνα µε σύγχρονη, απλή αλλά και απρόσµενη αίσθηση, που προσφέρει ατελείωτες 
επικοινωνιακές δυνατότητες και αναβαθµίζει πλήρως την εικόνα του brand. 

Ο καφές είναι η προέλευση και οι άνθρωποι. Είναι το ταξίδι, ο δρόµος. Η γη και ο 
ουρανός. Είναι η φύση. Είναι η υφές και τα χρώµατα.Ο καφές είναι αγάπη.

http://www.mysite.gr
http://www.mysite.gr

