
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

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

Είναι ωραίο να είσαι έτοιμος να υποδεχθείς το αύριο. Το προετοιμάζεις για να σε ανταμείψει όταν θα είναι σήμερα. Το αύριο είναι η ευκαιρία που σου δίνει την δυνατότητα να είσαι πάντα 
μπροστά. Η Τράπεζα Πειραιώς βλέπει το αύριο σήμερα και ανοίγει νέους δρόμους, δημιουργεί συνεχώς καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ξεπερνώντας τις προσδοκίες των πελατών της. 

 

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

(100 λέξεις max)  

Κατηγορία: website 

Τίτλος Συμμετοχής: Αύριο 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Ηλεκτρονική Ετήσια Έκθεση 

Εταιρία/Πελάτης: Τράπεζα Πειραιώς 

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Ζητούμενο για την ηλεκτρονική Ετήσια έκθεση του 2018 ήταν να αποτυπώσουμε σε μία 

έκδοση το όραμα της τράπεζας Πειραιώς . Η τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα 

στην Ελλάδα και είναι πάντα καινοτόμα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της  έναντι των 

άλλων τραπεζών.  

 

Στρατηγική  

(100 λέξεις max)  

Το concept της ηλεκτρονικής έκδοσης βασίστηκε στην λέξη αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς 

προετοιμάζει το αύριο σήμερα.  

 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 

(150 λέξεις max) 

Είναι ωραίο να είσαι έτοιμος να υποδεχθείς το αύριο. Το προετοιμάζεις για να σε ανταμείψει όταν θα είναι σήμερα. Το αύριο είναι η ευκαιρία που σου δίνει την δυνατότητα να είσαι πάντα μπροστά. 
Η Τράπεζα Πειραιώς βλέπει το αύριο σήμερα και ανοίγει νέους δρόμους. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δημιουργεί συνεχώς καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ξεπερνώντας τις προσδοκίες των 
πελατών της. 
Η Τράπεζα Πειραιώς γνωρίζει καλά πώς να δίνει αξία στο αύριο. 
Δημιουργήσαμε την  ηλεκτρονική έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Τράπεζας Πειραιώς σε συνέχεια της έντυπης έκδοσης  
Τα σκίτσα έχουν γίνει animated και έχουν εφαρμοστεί στα  διαχωριστικά των ενοτήτων. 
 

 

 

Είναι ωραίο να είσαι έτοιμος να υποδεχθείς το αύριο. Το προετοιμάζεις για να σε ανταμείψει όταν θα είναι σήμερα. Το αύριο είναι η ευκαιρία που σου δίνει την δυνατότητα να είσαι πάντα μπροστά. 

 
 

Η Ιδέα - (Σε μια πρόταση, έως 25 λέξεις) 

Url’s http://annual-report.piraeusbankgroup.com/2018/en/ 
 
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  

 


