
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύντοµη περιγραφή συµµετοχής (Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής)  
(40 λέξεις max)
Τι θα γινόταν αν θα µπορούσατε να ξεκλειδώσετε κρυφές δηµιουργικές σας δυνάµεις και να αγγίξετε το µέγιστο της παραγωγικότητάς σας; Η πιο πρόσφατη καµπάνια της 
Wacom για το Wacom Venus L είναι ένα πολύχρωµο και χιουµοριστικό ταξίδι µεταµόρφωσης! 

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

Κατηγορία: MOTION GRAPHICS/Motion Graphics 

Τίτλος Συµµετοχής: WACOM - #MakeItOnWacomCintiq 

campaign 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): WACOM 

Εταιρία/Πελάτης: WACOM

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

Για τον σχεδιασµό της καµπάνιας επικοινωνίας της Wacom για το Wacom Venus L 
ζητηθηκε από το γραφείο µας να αποτραβηχτούµε από προφανείς σχεδιαστικές 
λύσεις και να εστιάσουµε στο ίδιο το προϊόν µε ιδιαίτερη έµφαση στο χιούµορ αλλά 
και στην πρακτικότητα της χρήσης του. 

Στρατηγική  
(100 λέξεις max) 

Τα short animation series που δηµιουργήθηκαν για τις διαφηµιστικές ανάγκες της 
Wacom σχεδιάστηκαν γύρω από την ιδέα της οπτικής αλλά και συνθετικής αντίθεσης. 
Επικεντρώνονται στην τεχνική αλλά δηµιουργική αναβάθµιση που παρέχει το Wacom 
Venus L στον χρήστη. Το πραγµατικό προϊόν γίνεται ο ήρωας της καµπάνιας. Είναι ο 
λόγος αυτών των µετασχηµατισµών, το εργαλείο µέσω του οποίου µπορούν να συµβεί 
κάτι το µαγικό.

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούµενα του brief; 
(150 λέξεις max)Τα κύρια artworks έχουν ζωηρό, φωτεινό και έντονο σχεδιασµό, µε ιδιαίτερη τεχνοτροπία, που έχουν ως σκοπό να µεγιστοποιήσουν την αντίθεση µεταξύ των δύο 
καταστάσεων, πριν και µετά την επίτευξη της µεταµόρφωσης. Ταυτόχρονα, παρέχουν αξιοσηµείωτες και ισχυρές εικόνες, ικανές να καλύψουν κάθε ανάγκη της καµπάνιας. 

Το Wacom Venus L παρέχει τεχνική αλλά και δηµιουργική αναβάθµιση στον χρήστη.
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/BxHempjoCgx/ 

https://www.instagram.com/p/BxFD2GpI0i1/ 

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

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

https://www.instagram.com/p/Bw9JaM3oy_A/ 
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