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Brief 
• Σίτλος:  

 Αναδιοργάνωση της εταιρίας (ΒΙΟΤΡ) 

και  προώθηση του προϊόντος  της 

(τυρί αν Μιχάλης),  στην ευρωπαϊκή 

αγορά 

 

 



Brief 

• Προφίλ αναθέτοντος:  

 

– Ειδικότητα: τυροκομικά προϊόντα 

– Τπάρχων προφίλ: παραδοσιακό, τοπικό 

– Επωνυμία: Ένωση Γεωργικών 

υνεταιρισμών ύρου (ΒΙΟΤΡ)  

– Επιτεύγματα: αναγνώριση ως Π.Ο.Π. 

προϊόν 



Brief 
Προφίλ αναθέτοντος:  

 

– Ανταγωνιστές: ευρωπαϊκές  τυροκομικές  

εταιρίες 

 

 

– Απευθυνόμενο  

κοινό: 

 



Brief 

• Μνημόνιο κατάστασης: 

 

– Περιορισμοί: η εσωτερική οργάνωση της 

εταιρίας προσαρμόζεται στις σχεδιαστικές 

απαιτήσεις 

– Προϋπολογισμός: απεριόριστος 

– Φρόνος: 4 μήνες 

 



Brief 

• τόχοι:  
  - οργάνωση προφίλ & εικόνας ΒΙΟΤΡ 

  εδραίωση ως μάρκα στην Ευρωπαϊκή 
 αγορά   

  - αύξηση των κερδών 

  - διεύρυνση αγοραστικού κοινού 

  - αναγνώρισιμότητα λογοτύπου  

  - σύνθεση συσκευασίας προϊόντος 

- υλοποίηση αφίσας 
 



 

  χεδιαστικές απαιτήσεις 



Απαιτήσεις Xρηστών 
• Λειτουργικές Απαιτήσεις: 
1. Ασφάλεια 

2. Διατήρηση & Επαναχρησιμοποίηση 

3. Μεταφορά - τοίβαξη 

4.  Ανακύκλωση 

 

• Επικοινωνιακές απαιτήσεις: 
1. Αναγνωρισιμότητα – Επικοινωνία 

 

• Απαιτήσεις – Προτιμήσεις: 
1. Οδηγίες Φρήσης 

2. Εναλλακτική χρήση 

3. υνταγές & συνοδευτικά κρασιά 

 

 
 



Απαιτήσεις Εταιρίας 

• Επιχειρησιακοί Σκοποί: 

1. Αξίες 

2. Ανταγωνιστική τιμή 

 

• Καθολικές απαιτήσεις: 

1. Κανόνες ( ISO, κανόνες υγιεινής) 

 



 

 

    GUIDELINES 



GUIDELINES 

 



GUIDELINES 

 



GUIDELINES  
 

 

Πριν 

Μετά 

•Ανεμολόγιο: 



 GUIDELINES 
• ΤΥΡΙ: 
 

σχήμα: κεφάλι 

 
καθαρό βάρος: 250 γρ. 

 
χρώμα κεριού: ώχρα 

 
πάχος κεριού: 0,4 εκ. 

 
συνολικές διαστάσεις τυριού: ύψος: 5.8 εκ. 
διάμετρος: 12,8 εκ. 

 
περιτύλιγμα: χαρτί 
 



GUIDELINES 
• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
 

σχήμα: τετράγωνο ή κυκλικό 

 
μέγεθος: ύψος: 6.2 εκ. / διάμετρο: 13.2 εκ. 

 
υλικά: ξύλο 

 
ύπαρξη σχεδίου: ναι 

 
χρώματα: καφέ, μπεζ , πράσινο 

 
γράμματα: ανάγλυφα ή τυπωμένα 

  
 



GUIDELINES 
• ΑΦΙΣΑ:   

 
χρώματα: καφέ, μπεζ, πράσινο   

 

διάταξη στοιχείων: κεντρική 

 

• αναδεικνύει προϊόν 

 

• αντιπροσωπεύει τις αξίες της εταιρίας  

 

• συσχετίζεται έμμεσα  

 με τη συσκευασία 

 

• κεντρίζει το ενδιαφέρον 



 

 

  Προσωπικά Concepts 



 

Σελικό Concept- GUIDELINES 



Σελική υσκευασία 

 



Τλικό συσκευασίας 

• Ξύλο οξείας 

• Υυσικό προϊόν 

• Ανακυκλώσιμο 

• Υιλικό προς χρήστη 

• Ελαφρύ 

• Ποιότητα 



Σρόπος ανοίγματος 

 



Σρόπος ανοίγματος 

• Δερμάτινη θηλιά- χρήση μαγνήτη 



Φρωματική παλέτα 

 

• Γήινες αποχρώσεις 

 

 

• Ηρεμία-αγνότητα 



Διαστάσεις υσκευασίας  

Εξωτερικού 

 



Διαστάσεις υσκευασίας  

Εσωτερικού 

 



Layouts υσκευασίας 

 



Layout – Πάνω μέρος 

 



Layout – Πάνω μέρος  
 

•  κλασσική γραμματοσειρά 

 -παράδοση 

 

 

• Skyline εκκλησίας- τοπικό 

 

 

 

 



Layout – Κάτω μέρος 

 



       Layout-κάτω μέρος 

 

• Π.Ο.Π  

-  Μοναδικότητα 

- Εμπιστοσύνη 

- Σοπικό 

 

• Ανακύκλωση 

   



Κεφάλι τυριού 

 

 

 

 

 

 
 

      Πριν                                Μετά 



Διαστάσεις κεφαλιού 

 

• διαστάσεις: 

ύψος: 5.8 εκ. 

διάμετρος: 12,8 

εκ. 

 

•  καθαρό 

βάρος: 250 γρ. 

 



Περιτύλιγμα κεφαλιού και 

υνταγή 

Μπροστά: 

Πίσω: 



υσκευασία και Περιεχόμενο 

 



υσκευασία σε Αληθινό 

Περιβάλλον 

 

• Εξοικονόμηση 

χώρου λόγω 

φόρμας 

 

• Διπλός τρόπος 

στοίβαξης 

 



υσκευασία σε Αληθινό 
Περιβάλλον 

 



Α
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• αναδεικνύει προϊόν  

 

• αντιπροσωπεύει τις αξίες 

 της εταιρίας  

 

• συσχετίζεται έμμεσα  

 με τη συσκευασία 

 

• κεντρίζει το ενδιαφέρον 

 



Αφίσα σε Αληθινό Περιβάλλον 

 



Συρί αν-Μιχάλης 

  


