
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key visual συμμετοχής 

 

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

Οι μπύρες I.P.A. μας δίνουν την δυνατότητα να ταξιδέψουμε σε πρωτόγνωρους γευστικούς προορισμούς. Η Amstel KARGO είναι η ελληνική I.P.A. που ήρθε για να απολαύσουμε όχι 
μόνο τους προορισμούς, αλλά και το ταξίδι! 

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

(100 λέξεις max)  

Κατηγορία: CORPORATE IDENTITY 

Τίτλος Συμμετοχής: AMSTEL KARGO IPA 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): AMSTEL 

Εταιρία/Πελάτης: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Η μπύρα I.P.Α.(Indian Pale Ale) αποτελεί δυναμικό ανερχόμενο segment στην παγκόσμια 

αγορά μπύρας. Η επιτυχία της οφείλεται στη φρουτώδη και σχετικά πικρή γεύση που 

οφείλεται στην έντονη παρουσία λυκίσκου, στο υψηλό craftsmanship που απαιτεί η 

παρασκευή της αλλά και στον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα που συχνά έχουν οι ετικέτες της. 

Ωστόσο,  στην Ελλάδα η παρουσία της είναι ακόμα μικρή. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η 

ΑΜΣΤΕΛ (mother brand), αποφάσισαν να κάνουν μια ελληνική  I.P.A. προσβάσιμη σε 

όλους τους Έλληνες με εύκολη γεύση, προσιτή τιμή και μεγάλη διανομή. H αποστολή μας 

ήταν να δημιουργήσουμε ένα brand που θα τραβήξει την προσοχή του κοινού και θα το 

εκπαιδεύσει στην I.P.A. μπύρα, τα χαρακτηριστικά και της αξίες της. 

Στρατηγική  

(100 λέξεις max)  

Γύρω στο 1800, οι ναυτικοί που μετέφεραν την μπύρα από την Αγγλία στην Ινδία 

προσπαθούσαν να βρουν κάποιο τρόπο να βοηθήσουν τη μπύρα να επιβιώσει στο μακρύ 

ταξίδι χωρίς να χαλάσει. Προσθέτοντας γενναίες ποσότητες λυκίσκου (φυσικό συντηρητικό) 

στα βαρέλια, διαπίστωσαν ότι είχαν μια νέα –ελαφρώς ο θολή- μπύρα, η οποία όχι μόνο δεν 

είχε χαλάσει αλλά γινόταν και ανάρπαστη. Αυτή η μπύρα ονομάστηκε I.P.A.  

Γεννήθηκε από το ταξίδι, αποτελεί η ίδια ένα γευστικό ταξίδι και αυτό το φορτίο ( Cargo) 

ταξιδιωτικής περιπέτειας θα μεταφέρει σε κάθε επαφή της με το κοινό.  

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 

(150 λέξεις max) 

Για τον σχεδιασμό αντλήσαμε  έμπνευση από τις ξυλόγλυπτες απεικονίσεις ναυτικών ιστοριών μιας και περιλάμβαναν σε μεγάλο βαθμό τις βασικές έννοιες που θέλαμε να επικοινωνήσουμε 

όπως  Craftmanship, Ταξίδι, Περιπέτεια. Η εικονογράφηση σχεδιάστηκε ως μια ρευστή σύνθεση στοιχείων: από βασικά συστατικά της μπύρας (λυκίσκος, κριθάρι) μέχρι κλασικά σύμβολά της 

πειρατικής ιστοριογραφίας. Στη μέση όλης αυτής της αφήγησης δεσπόζει το πολύτιμο Φορτίο. Ως βασική παλέτα, επιλέξαμε δυο χρώματα με υψηλή αντίθεση: To παθιασμένο Κόκκινο της 

Amstel (mother brand)  και το Μπλε, το χρώμα της θάλασσας που οι ταξιδευτές  έπρεπε να διασχίσουν στις περιπέτειές τους. Για το όνομα χρειαζόμασταν κάτι που να ξεπερνάει τη 

δισδιάστατη επιφάνεια της περιπέτειας. Θέλαμε κάτι που να δείχνει ότι η αυθεντικότητα δεν έχει να κάνει με το πώς φαίνονται τα πράγματα, αλλά πηγάζει από τις αξίες, τα πάθη και την 

αληθινή ουσία που κουβαλάμε μέσα μας. Γι’ αυτό την ονομάσαμε ΚARGO (cargo = φορτίο). Με Κ αντί για C, μιας και τίποτα Αληθινό δεν είναι Αλάνθαστο.   

 

Η KARGO ήρθε για να σε βοηθήσει να ταξιδέψεις μακριά από τα συνηθισμένα, εκεί που σημασία έχει η ανακάλυψη του διαφορετικού και η απόλαυση του ταξιδιού.  

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


