
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Η Q καρτοκινητή κάνει τα απλά, αυτονόητα. Μέσα από μία σουρεαλιστική καμπάνια, με ειρωνεία, χιούμορ και μοναδικό stopping power, η Q κάνει ένα δυναμικό relaunch, μιλώντας 
στα ίσια και παρουσιάζοντας στο κοινό την πρώτη online καρτοκινητή που είναι δίπλα σου και είναι ακριβώς όπως τη φαντάζεσαι. 

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

(100 λέξεις max)  

Κατηγορία: Πολλαπλές εφαρμογές 

Τίτλος Συμμετοχής: Q καρτοκινητή. Κάνει τα απλά, αυτονόητα. 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Q καρτοκινητή 

Εταιρία/Πελάτης: WIND 

Η καρτοκινητή Q μετά από αρκετά χρόνια αποφασίζει να κάνει ένα relaunch και να 
αποκτήσει μία ξεχωριστή ταυτότητα. Η αλλαγή στο business της Q, η οποία αποτελεί την 
πρώτη online καρτοκινητή στην Ελλάδα, χωρίς φυσική παρουσία σε κατάστημα, 
χρειαζόταν μία νέα ταυτότητα. Στον κλάδο της καρτοκινητής, που όλοι μιλάνε στους 
φοιτητές, ζητήθηκε να σχεδιαστεί μία επικοινωνία που ακουμπάει το DNA του brand και 
συστήνει την πρώτη online καρτοκινητή, προσανατολισμένη στους late millennials. Μία 
καρτοκινητή που κάνει τα απλά αυτονόητα, κάτι το οποίο χρειάζεται να υποστηρίζεται 
από το tone of voice & το design identity του brand. 

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Στρατηγική  

(100 λέξεις max)  

Ορίζοντας 2 κύρια χρώματα, 5 συμπληρωματικά, μία σουρεάλ αισθητική, ισχυρές δόσεις ειρωνείας και χιούμορ και φυσικά μία μοναδική «φωνή» η  νέα Q αποκτά τη δική της οντότητα – 

digital, print & TV. Κινούμενο ή στατικό, κάθε υλικό της Q είναι κονσεπτικό και επικοινωνεί τόσο τα πρακτικά οφέλη της καρτοκινητής όσο και τη διαφορετικότητά της. Έχουμε μία μοναδική 

παλέτα με έντονα digital χρώματα, με μίξη πολλών στοιχείων και τεχνικών - φωτογραφίας, 3d, illustration, bold typography - που συνθέτουν ένα αποτέλεσμα με stopping power για τον 

χρήστη. 

 

 

Η Q είναι μία διαφορετική καρτοκινητή, γι’ αυτό και η επικοινωνιακή της ταυτότητα 
χρειάζεται να είναι ανατρεπτική και τόσο ξεχωριστή που κάθε υλικό να συνδέεται άμεσα με 
το brand. Με κυρίαρχο κοινό τους late millennials, η Q αποκτά τη δική της γλώσσα η οποία 
τους μιλάει στα ίσια, χωρίς φανφάρες. Απευθυνόμαστε σε ένα πιο ενήλικο κοινό που έχει 
"βαρεθεί" την επικοινωνία των καρτοκινητών που δεν τον αφορά καθόλου και θέλει μια 
καρτοκινητή απλή, που του επιτρέπει να κάνει τη δουλειά του. Αυτά λοιπόν που θα έπρεπε να 
είναι αυτονόητα (μιλάς 1" πληρώνεις 1") η Q έρχεται να τα κάνει απλά. Με έντονα, 
σουρεαλιστικά και χιουμοριστικά στοιχεία, που έχουν visual impact αλλά ταυτόχρονα είναι 
clear, με απλότητα, δημιουργείται μια αισθητική και γλώσσα που υπογράφουν κάθε 
επικοινωνία της Q και την ξεχωρίζουν απόλυτα από τον ανταγωνισμό. 

Η Q, η πρώτη digital καρτοκινητή είναι εδώ για να κάνει τα απλά, αυτονόητα, ανατρέποντας τα δεδομένα στον κλάδο της καρτοκινητής. 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 

(150 λέξεις max) 

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) 
 
Q Facebook // Q Instagram // Q YouTube – Playlist // Immersive Banner 

 

 

 

http://www.mysite.gr/
https://www.facebook.com/Qkiniti/
https://www.instagram.com/qkiniti/
https://www.youtube.com/watch?v=L5stDl_npPI&list=PL6bZ9V_jnBinvnGG1KMorVEd4BSoqbVUK
https://www.capital.gr/?google_preview=UDEH5K9gWLoY39XU7gUw3_GJ9gWIAYCAgKCnhujkQw&iu=1005304&gdfp_req=1&lineItemId=5226460041&creativeId=138295154197&fbclid=IwAR2LC_b8VmZ9amIwF7xBtRIcTw5W83xnLIdLHP_yHhJrwCCHOgZWUz4acEU

