
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Για τις συσκευασίες των sigmature blends της Taresso  δημιουργήσαμε μικρόκοσμους με αναφορές στο «σύμπαν» του καφέ, κλεισμένους σε γυάλα που περιμένουν την 

απελευθέρωση των χαρακτηριστικών τους, ενώ για τους μονοποικιλιακών καφέδες του brand, δημιουργήσαμε έναν πολυπολιτισμικό ήρωα με διαφορετικές καταγωγές που ξετυλίγει 

μια ιστορία γεμάτη χρώματα, και μυρωδιές.  

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

(100 λέξεις max)  

Κατηγορία:  Τρόφιμα & Γαλακτοκομικά 

Τίτλος Συμμετοχής: Taresso Espresso Coffees 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Taresso Tigrato / Supremo / Single origin 

Εταιρία/Πελάτης: Taresso Artisan Coffee Roasters 

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Ζητούμενο αποτέλεσε η δημιουργία συσκευασιών για τα signature blends αλλά και για τη 

σειρά μονοποικιλιακών καφέδων του brand που θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. 

Στρατηγική  

(100 λέξεις max)  

Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε συσκευασίες με κοινή αντιμετώπιση, για την απαραίτητη 

ομοιογένεια της εικόνας του brand αλλά με διαφορετικές θεματικές για την ανάδειξη των 

ξεχωριστών χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας.  

 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 

(150 λέξεις max) 

Ο σχεδιασμός για τις συσκευασίες των signature blend της Taresso, βασίστηκε στις ονομασίες και τα γευστικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών καφέδων της. Για τον σκοπό αυτό 

δημιουργήσαμε δύο ανεξάρτητους μικρόκοσμους με αναφορές στη γεύση, τις μυρωδιές και τα αρώματα του καφέ, οι οποίοι βρίσκονται κλεισμένοι σε γυάλα περιμένοντας την 

απελευθέρωση των χαρακτηριστικών τους. Για τον σχεδιασμό της συσκευασίας των μονοποικιλιακών, βασιστήκαμε σε έννοιες όπως η προέλευση και η καταγωγή. Με αναφορά 

στις διαφορετικές φυλές ιθαγενών ανά τον κόσμο, συνθέσαμε έναν πολυπολιτισμικό ήρωα - λάτρη του καφέ. Το πορτραίτο του που κυριαρχεί στη συσκευασία, ξετυλίγει μια 

ιστορία γεμάτη χρώματα, συναισθήματα και μυρωδιές. 

Να εικονογραφήσουμε τις σκευασίες των signature blends ως μικρόκοσμους μέσα σε γυάλα που περιμένουν την απελευθέρωση των χαρακτηριστικών τους, ενώ για τους μονοποικιλιακούς να 
δημιουργήσουμε έναν ήρωα με διάφορες καταγωγές και προελεύσεις. 

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) 
 
https://www.luminous.gr/projects/taresso-blends-packaging/ 

https://www.luminous.gr/projects/taresso_singleorigin/ 

http://www.mysite.gr/
https://www.luminous.gr/projects/taresso-blends-packaging/
https://www.luminous.gr/projects/taresso_singleorigin/

