
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(100 λέξεις max)  

Η Aristotle Racing Team δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2006 από το Tμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με στόχο την εκπροσώπηση 

του Πανεπιστημίου στους διεθνείς αγώνες Formula SAE Series. Μας ζητήθηκε να 

σχεδιάσουμε το business plan της ομάδας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό FSA στην 

Ολλανδία με στόχο την παρουσίαση και ανάδειξη του εξοπλισμού, της τεχνογνωσίας και 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών που καθιστούν την ART καινοτόμα στον κλάδο της. 

Στρατηγική  

(100 λέξεις max)  

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 

(150 λέξεις max) 

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

Σχεδιασμός εντύπου – business plan για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της Aristotle Racing Team στο διεθνή διαγωνισμό Student Formula στην Ολλανδία. 

Κατηγορία: Branding & Design / Visual Communication / 

Εταιρικό Έντυπο 

Τίτλος Συμμετοχής: Aristotle Racing Team Business Plan 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Aristotle Racing Team Business Plan 

Εταιρία/Πελάτης:  ART – Aristotle Racing Team – Αριστοτέλειο 

Παντεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Το έντυπο - business plan είχε ως στόχο αφενός τη λεπτομερή παρουσίαση της τεχνογνωσίας, 

του οργανωτικού μοντέλου και του στόλου της ομάδας και αφετέρου την ανάδειξή της σε 

ανταγωνιστικό μέλος της διεθνής κοινότητας στο χώρο της Student Formula.   

 

Εστιάσαμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας και τη δυναμική της Student Formula προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα οπτικό περιβάλλον που να διαχειρίζεται σωστά το πλήθος και 

την πολυπλοκότητα της πληροφορίας σε σχέση με την αισθητική δυναμική και τον επαγγελματισμό που κληθήκαμε να αναδείξουμε. Για τη σωστή ιεράρχηση της πληροφορίας (τεχνικά 

χαρακτηριστικά, υποδομές, οργανωτικό μοντέλο, κοινωνική ευθύνη, οικονομικά στοιχεία κλπ.) δημιουργήσαμε ένα σύστημα τυπογραφικής και χρωματικής διαχείρισης βασισμένο στα εταιρικά 

χρώματα της ART (μαύρο, κίτρινο) , τη χρήση μεταλλικού pantone ως συνεκτικό - δομικό στοιχείο της πληροφορίας, ενώ οι ενότητες του εντύπου αναδεικνύονται μέσα από τυπογραφικές φόρμες 

με έμμεση αναφορά στη γραμμή και φόρμα του ίδιου του αυτοκινήτου της Art και των επιμέρους στοιχείων της Student Formula.  

 

Σχεδιασμός ενός εντύπου – Business Plan με στόχο την παρουσίαση και προβολή της ART στους διεθνής διαγωνισμούς Student Formula. 

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.instagram.com/p/BzxDCkiiOSg/ 

https://www.instagram.com/p/BzvWC8RBnfi/ 

https://www.instagram.com/p/BzbJjjYhTjp/ 
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