
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύντοµη περιγραφή συµµετοχής (Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής)  
(40 λέξεις max)
Προκειµένου να εξερευνήσει νέους οπτικούς ορίζοντες, η νέα ταυτότητα του Πλαισίου προσφέρει αξιόλογες αλλά ευπροσάρµοστες λύσεις που καλύπτουν πλήρως τις 
ποικίλες ανάγκες του brand. 

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

Κατηγορία:  CORPORATE IDENTITY / Λογότυπο & 

Εφαρµογές / Rebranding 

Τίτλος Συµµετοχής: Plaisio 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Plaisio 

Εταιρία/Πελάτης: Plaisio

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

Το Πλαίσιο είναι ένα από τα µεγαλύτερα καταστήµατα λιανικής πώλησης 
υπολογιστών, προϊόντων τεχνολογίας και ειδών γραφείου στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο 
της συνεργασίας µας ζητήθηκε ο σχεδιασµός της οπτικής ταυτότητας της εταιρείας. 
Η καµπάνια θα έπρεπε να εφοδιαστεί µε κατάλληλα και ευέλικτα εργαλεία οπτικής 
επικοινωνίας έτοιµα να αντιµετωπίσουν το µεγάλο εύρος των αναγκών της 
εταιρείας. 

Στρατηγική  
(100 λέξεις max) 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούµενα του brief; 
(150 λέξεις max)Φρέσκια και µοντέρνα, η νέα γλώσσα του brand δεν φοβαται να ρισκάρει παίζοντας ανάµεσα σε αυστηρούς κανόνες και απόλυτη ελευθερία έκφρασης. Από τις πιο απαιτητικές 
corporate αναγκες µέχρι τα ανάλαφρα και απλά kid-friendly applications το Plaisio system ανταποκρίνεται και προσαρµόζεται, ανακλώντας κάθε στιγµή την νέα ταυτότητα 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)  

Το re-branding του Plaisio στηρίζεται σε 7 κύριους πυλώνες που εξασφαλίζουν την οµοιοµορφία του brand: 1. Logotype, 2. Dynamic grid system, 3. Bespoke typography, 4. 
Seasonal colour palette, 5. Audio+motion alphabet, 6. Iconography, 7. Illustration(corporate, emojis, kids). 

Το Plaisio, µε την πενταετή ιστορία του, έχει θέσει υψηλά standard στον τοµέα της 
τεχνολογίας, της γνώσης, της καινοτοµίας και της ποιότητας. Με µια νέα οπτική 
ταυτότητα, το Plaisio χρησιµοποιεί µια συναρπαστική γλώσσα σχεδίασης, για να 
επαναπροσδιορίσει και να προβάλει τα brand values της εταιρείας. Προκειµένου να 
εξερευνήσει νέους οπτικούς ορίζοντες, η νέα ταυτότητα προσφέρει αξιόλογες αλλά 
ευπροσάρµοστες λύσεις που καλύπτουν πλήρως τις ποικίλες ανάγκες του brand. 

Εδώ θα βρείτε το ολοκληρωµένο brand manual του Πλαισίου, όπου αναλύεται πλήρως η νέα ταυτότητα της εταιρείας. 

http://mangel-wurzel.gr/plWEfavisio12_896geg/ 
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