
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(100 λέξεις max)  

Σχεδιασμός της οπτικής ταυτότητας του Συνεδρίου Digitized19 

Στρατηγική  
Η ανάδειξη του Digitized conference ως μία μεγάλη digital γιορτή, όπου διαφορετικοί ομιλητές, 

δρώμενα και συναντήσεις πυροδοτούν τη δημιουργικότητα. 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 

(150 λέξεις max) 

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

To Digitized είναι το μεγαλύτερο συνέδριο digital design της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Γι’ αυτή τη μεγάλη γιορτή της δημιουργίας, σχεδιάσαμε εναλλακτικά βεγγαλικά από ωμές 
ψηφιακές φόρμες, που πυροδοτήσαμε τόσο στο digital περιβάλλον, όσο και στον φυσικό κόσμο του συνεδρίου μέσα από ποικίλες μορφές και εφαρμογές. 

Κατηγορία: Corporate Identity Πολλαπλές Εφαρμογές  

Τίτλος Συμμετοχής: Digitized 19 Fireworks 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Digitized Digital Design 

Conference 

Εταιρία/Πελάτης: +DESIGN & niceandneat.digital 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Σχεδιάσαμε περί τα 20 διαφορετικά βεγγαλικά στη βάση μία ωμής ψηφιακής αισθητικής γραφής. Τα αρχικά key visuals μεταφράστηκαν δημιουργικά και πήραν ποικίλες μορφές 

αντικατοπτρίζοντας την πολυμορφία των ομιλητών και των θεμάτων του συνεδρίου. Τα βεγγαλικά και επιμέρους φόρμες και στοιχεία τους εφαρμόστηκαν ελεύθερα με διάφορες τεχνοτροπίες 

σε ψηφιακά και αναλογικά μέσα. Ψηφιακά, τα βεγγαλικά πυροδοτήθηκαν με απλό motion design για να δημιουργηθούν:  

 To Opening Video του Συνεδρίου 

 Animated FB και Instagram stories και Speaker specific posts 

 Animated banners ads  

 In speaker fillers κατά τη διάρκεια των ομιλιών 

Για τις ανάγκες του Συνεδρίου δημιουργήθηκαν: 

 Stage και Gate banners (λάβαρα)  

 Έντυπη καταχώρηση  

 Merchandising: tote bags, t-shirts. 

 ‘Έντυπο υποστηρικτικό υλικό του συνεδρίου: name tags συνέδρων και διπλώματα για το Συνέδριο, τα Workshops και τα Meet ups. 

Δείτε το Opening video του Συνεδρίου και βίντεο παρουσίασης υλικού 

To Digitized είναι μία γιορτή της ψηφιακής δημιουργίας. Η ιδέα ήταν η δημιουργία ενός εναλλακτικού εορταστικού οχήματος, με τη μορφή ψηφιακών βεγγαλικών 

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


