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

(100 λέξεις max)  

Η έκθεση ‘’Από το κτήριο στην κοινότητα”  ήταν μια παραγωγή παραγωγή του 

Ινστιτούτου Γκαίτε με το Μουσείου Μπενάκη και το Ωδείο Αθηνών. 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Bauhaus, η έκθεση 

παρουσίασε τη πορεία και το έργο του γνωστού αρχιτέκτονα και τη σχέση του με 

το κίνημα που σημάδεψε τον 20ο αιώνα. Ζητούμενο η επικοινωνία και ο 

σχεδιασμός της έκθεσης  

 

Στρατηγική  

(100 λέξεις max)  

Ο σχεδιασμός της έκθεσης  εμπνεύστηκε από την ιδέα του διευρυμένου πεδίου 

όρασης του Herbert Bayer.  Σκοπός του ήταν η αξιοποίηση από το θεατή ολόκληρου 

του εύρους των γωνιών θέασης, κάτι που ονόμασε ‘’διευρυμένη όραση. ’’Η 

ταυτότητα της επικοινωνίας εφαρμόστηκε τόσο σε έντυπο υλικό όσο και στην digital 

επικοινωνία βασισμένη στην γενικότερη ταυτότητα του Bauhaus 19 όπου έχει οριστεί 

από το γραφείο μας.  

 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 

(150 λέξεις max) 

Ο σχεδιασμός και η επικοινωνία της έκθεσης  εμπνεύστηκε από την ιδέα του διευρυμένου πεδίου όρασης του Herbert Bayer.   

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

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi faucibus varius felis, a vestibulum dolor dapibus non. Suspendisse lacinia massa et elit efficitur molestie. Cras at risus non 
augue condimentum dignissim. Curabitur risus sem, elementum sed augue non, tincidun 

Ο σχεδιασμός της έκθεσης  εμπνεύστηκε από την ιδέα του διευρυμένου πεδίου όρασης του Herbert Bayer.  Σκοπός του ήταν η αξιοποίηση από 

το θεατή ολόκληρου του εύρους των γωνιών θέασης, κάτι που ονόμασε ‘’διευρυμένη όραση. ’’Η ταυτότητα της επικοινωνίας εφαρμόστηκε 

τόσο σε έντυπο υλικό όσο και  σε digital, βασισμένη στην γενικότερη ταυτότητα του Bauhaus 19 όπου έχει οριστεί από το γραφείο μας.  

 

 

Κατηγορία: 

Τίτλος Συμμετοχής: 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): 

Εταιρία/Πελάτης: 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Url’s Τα links για το δημιουργικό υλικό θα πρέπει να είναι απόλυτα και όχι σχετικά ( πχ. http:// www.mysite.gr) 
 

http://www.mysite.gr/

