
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύντοµη περιγραφή συµµετοχής (Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής)  
(40 λέξεις max)
Το Yiayia & friends, γεµάτο θετικά µηνύµατα και χιούµορ, είναι ένα πολύπλευρο γαστρονοµικό project που φαντάζεται και επαναπροσδιορίζει προϊόντα ανώτερης 
ποιότητας και νοσταλγικά αντικειµενικά, και προτείνει µια νέα, φρέσκια προοπτική για τη ζωή. 

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

Κατηγορία: PACKAGING / Τρόφιµα & Γαλακτοκοµικά 

Τίτλος Συµµετοχής:Instabar - Healthy nutbars packaging 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Instabar 

Εταιρία/Πελάτης: Instabar

Οδηγίες Συµπλήρωσης:  
¬ Συµπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιµοποιώντας font Calibri 10pt 

Το Yiayia & friends, γεµάτο θετικά µηνύµατα και χιούµορ, είναι ένα πολύπλευρο 
γαστρονοµικό project που φαντάζεται και επαναπροσδιορίζει προϊόντα ανώτερης 
ποιότητας και νοσταλγικά αντικειµενικά, και προτείνει µια νέα, φρέσκια προοπτική 
για τη ζωή. 

Στρατηγική  
(100 λέξεις max) 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούµενα του brief; 
(150 λέξεις max)Η Yiayia γίνεται το hero image των συσκευασιών, κεντρικός ήρωας σε λαχταριστά illustrations γεµάτα χαρά, χιούµορ και όρεξη για ζωή, διηγείται το ιδιαίτερο brand story της 
εταιρείας. Ένα τρυφερό ποίηµα επαναλαµβάνεται σε όλες τις συσκευασίες του brand για να συµπληρώσει την ιστορία και να συστήσει την Yiayia. Οι υφές των χαρτιών και η 
χρωµατική παλέτα, προσεκτικά επιλεγµένα ενισχύουν την “νόστιµη” αίσθηση που αποπνέει το project στο σύνολο του.  

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)  

Τα προϊόντα του Yiayia & friends, γεµάτα θετικά µηνύµατα και χιούµορ, προτείνουν µια νέα, φρέσκια προοπτική για τη ζωή.

Στο επίκεντρο του σχεδιασµού, η Yiayia εξυµνείται µέσω του brand story για τον 
δυναµικό, γεµάτο σοφία χαρακτήρα της, αλλά και για την ευγένεια και την 
διακριτικότητα που την διακρίνει. Μαζί µε τους "φίλους" της, από το ανθρώπινο και 
το ζωικό βασίλειο, επαναφέρουν µε το παράδειγµα τους την έννοια της 
καλλιέργειας της τροφής, της αγάπης για την προετοιµασία του φαγητού και της 
σηµασίας του να µοιράζεσαι.
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