
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Η συλλεκτική αυτή έκδοση είναι διαθέσιμη σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και παρουσιάζει δέκα αγαπημένες γραμματοσειρές της εταιρείας Parachute® Typefoundry υπό 
τη μορφή υποψήφιων τυπογραφικών συνδυασμών μέσα από δέκα τυπογραφικά ψηφοδέλτια.  
 

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

(100 λέξεις max)  

Κατηγορία: Visual Communication 

Τίτλος Συμμετοχής: Parachute Elections 2019 | Booklet LE 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): PF Elections 2019 | Booklet LE 

Εταιρία/Πελάτης: Parachute® Typefoundry 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Κεντρικό μέλημα ήταν η δημιουργία ενός πρωτότυπου συλλεκτικού Booklet το οποίο να 
λειτουργεί ως ενθύμιο της καμπάνιας Parachute® Elections 2019: Προκειται για μια 
ενέργεια προώθησης της εταιρία τυπογραφικών στοιχείων Parachute® Typefoundry, που 
εμπνέεται από τη σύγχρονη Ελληνική και παγκόσμια πραγματικότητα, και τον περιρέοντα 
“εκλογικό αναβρασμό”. Το booklet θα έπρεπε συνεπώς να είναι αντίστοιχα μοναδικό και 
ξεχωριστό, αποτυπώνοντας την καμπάνια και την κορύφωση της με την εκδήλωση 
“εκλογών για ένα καλύτερο τυπογραφικό αύριο”, με ανάλογα πρωτότυπο και εφευρετικό 
τρόπο. 
 

Στρατηγική  

(100 λέξεις max)  

Η καμπάνια Parachute® Elections 2019 κορυφώθηκε με τη διοργάνωση “εκλογών για ένα 
καλύτερο τυπογραφικό αύριο”. Το ζητούμενο ήταν οι παρευρισκόμενοι στο τέλος της 
εκδήλωσης να λάβουν ένα αναμνηστικό το οποίο αποτυπώνει στο σύνολο της τη 
συγκεκριμένη δράση. Έτσι δημιουργήθηκε μια συλλεκτική έκδοση η οποία εμπεριέχει τις 
δέκα αγαπημένες γραμματοσειρές της εταιρείας Parachute® Typefoundry υπό τη μορφή 10 
ψηφοδελτίων με τους υποψήφιους τυπογραφικούς συνδυασμούς. Τα ψηφοδέλτια 
διαχωρίζονται με περφορέ και περικλείονται σε booklet το οποίο σε ανάπτυγμα έχει 
διάσταση 180x3500mm. Το booklet αυτό τοποθετήθηκε σε συλλεκτικό Folder με κορδέλες, το 
ανάπτυγμα του οποίου εμπνέεται από την γεωμετρική φόρμα του συμβόλου της εταιρείας. 
 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 

(150 λέξεις max) 

Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε στα πλαίσια της καμπάνιας Parachute® Elections 2019 και είναι εμπνευσμένη από το σύγχρονο Ελληνικό εκλογικό τοπίο και την εγχώρια, αλλά και διεθνή 
προεκλογική πραγματικότητα. Διαθέσιμη σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, η συλλεκτική αυτή έκδοση παρουσιάζει δέκα αγαπημένες γραμματοσειρές της εταιρείας Parachute® 
Typefoundry υπό τη μορφή υποψήφιων τυπογραφικών συνδυασμών μέσα από δέκα τυπογραφικά ψηφοδέλτια. Κάθε ψηφοδέλτιο συνοδεύεται από τις προεκλογικές υποσχέσεις του 
αντίστοιχου τυπογραφικού συνδυασμού, του οποίου το ύφος και η φρασεολογία εμπνέονται από πραγματικούς υποψήφιους πολιτευτές. 
Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις είναι συμπτωματική. 

 

Δημιουργία συλλεκτικής έκδοσης σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων που παρουσιάζει δέκα αγαπημένες γραμματοσειρές της εταιρείας Parachute® Typefoundry σε μορφή υποψηφίων 
τυπογραφικών συνδυασμών μέσα από δέκα ψηφοδέλτια.  

 

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://christrivizas.gr/parachute-elections-2019-booklet-le 

http://www.mysite.gr/
https://christrivizas.gr/parachute-elections-2019-booklet-le

