
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key visual συμμετοχής 
 

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

Rebranding της σειράς Οxidol, βαφές για μεταλλικές επιφάνειες της βιομηχανίας Vechro.    

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

Κατηγορία: PACKAGING || REBRANDING 

Τίτλος Συμμετοχής: REBRANDING OXIDOL 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): VECHRO 

Εταιρία/Πελάτης: ΒΕΧΡΩ Α.Ε. 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  
¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 
¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Tα ζητούμενα της Vechro για το συγκεκριμένο rebranding ήταν τα ίδια όπως για κάθε 
άλλη σειρά από τις δεκάδες που περιλαμβάνει το προς ανανέωση portfolio της μεγάλης 
ελληνικής βιομηχανίας: Να αποκτήσει η σειρά Oxidol τη νέα ταυτότητα της Vechro και να 
εξαργυρώνει την αξία του mother brand που έως τώρα δεν ήταν διακριτά τοποθετημένο 
στις συσκευασίες. Να εκσυγχρονιστούν οι συσκευασίες, διατηρώντας ωστόσο τα στοιχεία 
εκείνα που τις έκαναν αναγνωρίσιμες στους επαγγελματίες του κλάδου, ο οποίος δεν 
συνηθίζει τα rebranding. Να ενταχθεί αρμονικά η σειρά Oxidol στην αρχιτεκτονική της 
Vechro, με διακριτή ταυτότητα που δεν θυμίζει άλλες σειρές του brand.  

 

 

 

Στρατηγική  
(100 λέξεις max)  

Οφείλαμε να τοποθετήσουμε το mother brand Vechro και τη νέο εταιρική ταυτότητα και 
χρώμα (πράσινο στεφάνι με λογότυπο) σε διακριτή θέση στο πάνω στα Οxidol. Το εν λόγω 
στεφάνι υπάρχει σε όλες τις ανανεωμένες συσκευασίες της εταιρίας, με στόχο, εν καιρώ, το 
portfolio της να χτίσει μια ισχυρή ταυτότητα στα πυκνά ράφια της σούπερ ανταγωνιστικής 
βιομηχανίας χρωμάτων. Δεύτερο ζητούμενο ήταν να δημιουργήσουμε ένα εικαστικό εύκολα 
προσαρμόσιμο σε πολλούς κωδικούς που έχει ή θα αποκτήσει η σειρά: Οι ομόκεντροι κύκλοι 
επιλέχθηκαν για τα Οxidol (βαφές μεταλλικών επιφανειών), ως ένα από τα αφαιρετικά 
σχήματα-σημαία για κωδικούς που εφαρμόζονται σε διαφορετικές κατηγορίες υλικών.  

 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 
(150 λέξεις max) 
Στα Vechro Oxidol, που είναι σειρά βαφών και προστασίας για παντός είδους μεταλλικές επιφάνειες,  χρησιμοποιήσαμε τους ομόκεντρους κύκλους που συμβολίζουν τον τρόπο που η φθορά 
λειτουργεί στις μεταλλικές επιφάνειες - διαβρώνονται βαθμιαία από έξω προς τα μέσα. Επίσης, σε έναν από τους κύκλους διατηρήσαμε το χρώμα που είχε ο αντίστοιχος κωδικός πριν το 
rebranding, και εξασφαλίσαμε την αναγνωρισιμότητά του στο ράφι. Η τυπογραφία έχει το ίδιο look and feel με αυτή που χαρακτηρίζει όλο το rebranding κωδικών της Vechro και διατηρεί το 
λευκό χρώμα, επίσης κοινό σε όλες τις συσκευασίες. Τέλος, εξασφαλίσαμε πως τα χρώματα θα τυπωθούν απευθείας (και όχι με λευκό υπόστρωμα) πάνω στα μεταλλικά κουτιά και δώσαμε 
μια σαφή διαφοροποίηση στα Oxidol, λόγω της χρήσης σε μεταλλικές επιφάνειες, κάνοντας ένα παιχνίδι ανάμεσα στο βαμμένο και «γυμνό» λευκοσίδηρο των κουτιών.  
 

 

 

Οι ομόκεντροι κύκλοι συμβολίζουν τη δράση και προστασία που παρέχουν τα Oxidol στις μεταλλικές επιφάνειες, οι οποίες διαβρώνονται βαθμιαία από έξω προς τα μέσα.  
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/

