
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key visual συμμετοχής 

 

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

Εφαρμογές της οπτικής επικοινωνίας του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2019 

 

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

(100 λέξεις max)  

Κατηγορία: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ || ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Τίτλος Συμμετοχής: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2019 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 

Εταιρία/Πελάτης: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια του Δήμου Ελευσίνας είναι ένα από τα πιο τολμηρά και 

πολυσυλλεκτικά της Ελλάδας, με δράση που αγκαλιάζει όλες τις μορφές τέχνης, 

συμπεριλαμβανομένων των εικαστικών τεχνών, με τη φιλοξενία και ανάθεση έργων σε 

σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες. Το 2018, μετά από 44 χρόνια δημιουργίας και με 

φόντο το 2021, χρονιά που η Ελευσίνα στέφεται Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 

τα Αισχύλεια απέκτησαν για πρώτη φορά οπτική ταυτότητα. Το 2019, ζητούμενο ήταν 

αυτή η πολυμορφική ταυτότητα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τακτική 

επικοινωνία του Φεστιβάλ, προκειμένου να κερδίσει αναγνωρισιμότητα και να ξετυλίξει 

τη δυναμική της.    

 

Στρατηγική  

(100 λέξεις max)  

Οι έντυπες και ψηφιακές εφαρμογές των Αισχυλείων 2019 αποκάλυψαν μία από τις 

πολλαπλές δυναμικές που φέρει η πρωτοεμφανιζόμενη, το 2018, οπτική ταυτότητα του 

Φεστιβάλ. Αυτό το οπτικό follow up έγινε για πρώτη φορά στην επικοινωνία των ελληνικών 

φεστιβάλ, και όχι άδικα. Ένα τρίμηνο φεστιβάλ έχει πολύ περιορισμένο χρόνο και μέσα για να 

προβληθεί και να καθιερωθεί ως brand πολιτισμού στο ελληνικό και διεθνές κοινό. Το 

συγκεκριμένο brand είχε φέτος μία ακόμη ευκαιρία να γίνει αναγνωρίσιμο. Από την άλλη, το 

λογότυπο/περιέκτης όφειλε να επιβεβαιώσει τον πολυμορφικό σχεδιασμό του και εμείς να 

μεταμορφώσουμε το βιομηχανικό τοπίο της Ελευσίνας σε εργοτάξιο Παραγωγής Πολιτισμού. 

 

Υλοποίηση  
Πώς η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 

(150 λέξεις max) 

Είδαμε με νέα μάτια το οπτικό σύστημα των Αισχυλείων, προκειμένου να μετεξελιχθεί και να εκφράσει την πολυμορφία και την πολυσυλλεκτικότητα ενός φεστιβάλ που αλλάζει πρόσωπο 

χρόνο με τον χρόνο. Δώσαμε έμφαση στις ψηφιακές εφαρμογές, που αποτελούν τη βασική πλατφόρμα επικοινωνίας του Φεστιβάλ, βάσει προϋπολογισμού, και χρησιμοποιήσαμε kinetic 

typography, σε μια προσπάθεια να αποδώσουμε ένα τοπίο με κίνηση, δυναμική και ρυθμό. Με την ίδια αισθητική, και για να ξεγελάσουμε την ακαμψία των δύο διαστάσεων, 

χρησιμοποιήσαμε την τυπογραφία και τον Περιέκτη και στις έντυπες εφαρμογές.  

Το φουγάρο και το αμφιθέατρο αποτελούν σημεία αναφοράς για το Ελαιουργείο της πόλης, που φιλοξενεί διαχρονικά το Φεστιβάλ. Ενώ το κίτρινο παρέμεινε ο κυρίαρχος χρωματικός 

κώδικας στις περισσότερες εφαρμογές, γιατί ανήκει στην οπτική ταυτότητα και σηματοδοτεί καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο την Ελευσίνα ως ένα ατελές εργοτάξιο Παραγωγής Πολιτισμού. 

 

Το πολυμορφικό λογότυπο/περιέκτης των Αισχυλείων σε συνδυασμό με kinetic typography αποτύπωσαν τη διαχρονική υπογραφή του Φεστιβάλ, «Παραγωγή Πολιτισμού.  

 

 

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) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer in mollis tortor. Fusce sed ultricies turpis. Cras metus lectus, scelerisque et ligula a, bibendum semper nulla. Curabitur vel 

condimentum sapien. Mauris eu neque ut turpis laoreet cursus eu sed sem. In egestas elementum lacus vulputate posuere. Sed luctus mauris at ante mollis viverra. Phasellus ut orci nec sapien  

 

http://www.mysite.gr/

