
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Φλόγες ως το ταβάνι και τηγάνια που τσιτσιρίζουν και απευθείας στη λαδόκολλα. Ο Ιβάν το μοσχάρι, ο Ιππόλυτος ο κόκορας, ο Ρασκόλνικας το πρόβατο και η Νατάσσα το 
γουρούνι, είναι σε διαρκείς περιπέτειες για να αποφύγουν την πεινασμένη τίγρη, Αγλαΐα.  Προκειμένου να σωθούν, έφτιαξαν ένα ολόκληρο εργοστάσιο για να 
ικανοποιήσουν την ακόρεστη πείνα της Αγλαΐας. Άλλωστε οι τίγρεις τρώνε μόνον φρέσκο κρέας... Οι χαρακτήρες εικονογραφήθηκαν γύρω από τους ήρωες του «Ηλίθιου», 
του Ντοστογιέφσκι, καθώς τα στοιχεία τους υιοθετήθηκαν για την ταυτότητα και την εξέλιξη αυτής. 

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

(100 λέξεις max)  

Κατηγορία: Corporate Identity FMCG 

Τίτλος Συμμετοχής: Φούντ Φάκτορι 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Φούντ Φάκτορι 

Εταιρία/Πελάτης: Φούντ Φάκτορι  

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Το Φούντ Φάκτορι, είναι η ιδέα του σύγχρονου ψητοπωλείου σχάρας, από τρείς 
παιδικούς φίλους. Στόχος του νέου εγχειρήματος ήταν να προσφερουν πιάτα και 
γεύσεις στο κοινό με ένα twist τόσο στα πιάτα και υλικά όσο και στη διάθεση που 
αποπνέει ένα τέτοιο καταστημα. Καθώς η κουζίνα του καταστηματος δεν 
περιορίζεται σε ένα είδος κρέατος, αλλά δουλεύει με τοπικές φάρμες και 
διαθεσιμότητες ανά περίοδο του έτους, θα έπρεπε να ενσωματωθεί και αυτη η 
φιλοσοφία. 

Στρατηγική  

(100 λέξεις max)  

Στόχος μας ήταν η δημιουργία ενος concept που να είναι μνημονεύσιμο και ταυτόχρονα 

παιχνιδιάρικο. Καταστρώσαμε το πλάνο του brand γύρω από το όνομα του 

καταστήματος και ερευνήσαμε εναλλακτικές αφηγηματικές γραμμές που πηγάζουν από 

αυτό. Καταλήξαμε στη συζευξη δύο κόσμων. Αυτών της λογοτεχνίας και της κουζίνας. 

Έτσι βαφτίσαμε τις πρώτες ύλες του καταστήματος με ονόματα λογοτεχνικών 

χαρακτήρων και πλεξαμε μια ιστορία με αυτούς που περιστρέφεται γύρω από τη 

μαγειρική. 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 

(150 λέξεις max)  
 
Ο Ιβάν το μοσχάρι, ο Ιππόλυτος ο κόκορας, ο Ρασκόλνικας το πρόβατο και η Νατάσσα το γουρούνι, είναι σε διαρκείς περιπέτειες για να αποφύγουν την πεινασμένη τίγρη, Αγλαΐα.  
Προκειμένου να σωθούν, έφτιαξαν ένα ολόκληρο εργοστάσιο για να ικανοποιήσουν την ακόρεστη πείνα της Αγλαΐας. Άλλωστε οι τίγρεις τρώνε μόνον φρέσκο κρέας... 
Αγλαΐα. Μια τίγρης μεγαλωμένη με αγάπη και περισσή φροντίδα, με τα βλέμματα όλων, στραμμένα επάνω της, λόγω της εξωτικής κι άγριας ομορφιάς της, 
γεγονός που εξηγεί την ενίοτε κακομαθημένη, αλαζονική συμπεριφορά που επιδεικνύει. 
Ρασκόλνικας το πάνκ πρόβατο. Ή κατά τας Γραφάς... “απολωλός πρόβατο”. Απόκληρος της κοινωνίας, περπατημένος στη ζωή, σκοτεινός, μυστήριος και απόφοιτος του 
πανεπιστημίου του δρόμου. 
Ιππόλυτος, ο ασθενικός και πότης κόκορας που αναγνωρίζει τη μάρκα της ρετσίνας από 12 χλμ. με το ένα μάτι, με τους μακροσκελείς μονολόγους, γεμάτους διαύγεια και σοφία. 
Νατάσα το ερωτικό γουρούνι. Μοιραία γυναίκα που ξέρει να σαγηνεύει τόσο με το χαρακτήρα της όσο και με την παρουσία της. Πιστή στο δόγμα: “ο Έρωτας 
περνά από το στομάχι”, φλογερή και ατίθαση. 
Ιβάν το μοσχάρι, είναι η ήρεμη δύναμη. Ο ήρεμος γίγαντας. Και ό,τι άλλο κλισέ λένε για τους σωματώδεις τύπους. 

Ένα σύνολο χαρακτήρων με τη δική τους προσωπικότητα, διηγούνται μια ιστορία γύρω από το όνομα του καταστήματος. 

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

 



 

 

 

 

 

  Url’s https://vimeo.com/311062066 

https://vimeo.com/311062066


 

   



 

 

 


