
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύντοµη περιγραφή συµµετοχής (Θα χρησιµοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συµµετοχής στην τελετή απονοµής)  
(40 λέξεις max)
Από το αφηρηµένο ως το αυστηρώς ορισµένο. Από το κρυφό ως απολύτως προφανες. Πλοηγώντας τον θεατή σε ένα φανταστικό κόσµο, γεµάτο αδύνατες φόρµες και 
ηχητικά τοπία, ενθαρρύνοντας την ευεξία αλλά και την προσωπική εξέλιξη. 

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

Κατηγορία: MOTION GRAPHICS/Motion Graphics 

Τίτλος Συµµετοχής: Sky Premium Life 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Sky Premium Life 

Εταιρία/Πελάτης: Sky Premium Life

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

Τίποτα δεν µπορεί να αντικαταστήσει µια υγιεινή διατροφή βασισµένη σε 
πραγµατικά καθαρά τρόφιµα, αλλά µερικές φορές χρειαζόµαστε λίγη βοήθεια. Τα 
συµπληρώµατα διατροφής Sky Premium Life σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τα 
κενά στη διατροφή µας και να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες µας. Η σειρά 
προϊόντων της  Sky Premium Life βασίζεται σε βιταµίνες, ανόργανα άλατα, φυτικά 
εκχυλίσµατα και άλλες ουσίες που είναι απαραίτητες για το ανθρώπινο σώµα. Στο 
πλαίσιο της συνεργασίας µας µε την εταιρία ζητήθηκε από το γραφείο µας η 
δηµιουργία  βίντεο για την προώθηση των προϊόντων τους σε τηλεόραση και 
διαδίκτυο. 

Στρατηγική  
(100 λέξεις max) 

“Μοναδικότητα είναι να βρίσκεις το κέντρο σου µε στόχο την στήριξη των αναγκών 
σου. Η σχέση µε τον εαυτό σου, να είναι σε τέλεια ισορροπία. Είσαι σε µόνιµη 
αναζήτηση, µε απόλυτη ηρεµία. Αγαπάς το σώµα σου. Ολοκληρωτικα. Αγαπάς τη ζωή. 
Sky Premium Life.”

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούµενα του brief; 
(150 λέξεις max)
Δηµιουργήσαµε ένα βίντεο εξ ολοκλήρου 3D rendered, µε αδύνατη ισοµετρική γεωµετρία, γεµάτο ηχητικά τοπία όπου σε συνδυασµό µε µία φαρµακευτική χρωµατική παλέτα 
προσδίδει µε αποστειρωµένη αυστηρότητα την αίσθηση του ονειρικού. Σε δεύτερη ανάγνωση, οι αποκαλύψεις/ψευδαισθήσεις που συµβαίνουν κατα την διάρκεια του βίντεο 
υποδηλώνουν την έννοια της αναπάντεχης προσωπικής εξέλιξης.

Από το αφηρηµένο ως το αυστηρώς ορισµένο. Από το κρυφό ως απολύτως προφανες. Πλοηγώντας τον θεατή σε ένα φανταστικό κόσµο, γεµάτο αδύνατες φόρµες και ηχητικά 
τοπία, ενθαρρύνοντας την ευεξία αλλά και την προσωπική εξέλιξη. 

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/B4nuXFQlJjj/ 
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