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Ο  χ α μ α ι λ έ ω ν  τ η ς  μ ό δ α ς

Είναι μία post-modern μάρκα γιατί χρησιμοποιεί πηγές για τα ρούχα, τις 
διαφημίσεις και τους εσωτερικούς χώρους των μαγαζιών της από τη διάσημη 
κουλτούρα του εικοστού αιώνα. Μία ιταλική μάρκα μεταμφιεσμένη σαν 
αμερικάνικη, αναμιγμένη με κάποια  σωστή δόση Europop κουλτούρας. Δεν 
κατατάχθηκε  στον χώρο σαν hip hop, retro ή athletic, αν και δανείζεται σε 
μεγάλο ποσοστό στοιχεία από το καθένα.

Ι σ τ ο ρ ί α

Συνοπτική αναφορά στην ιστορία της εταιρείας Diesel.
1979 : Ίδρυση της diesel.
1981 : Ξεκίνημα διεθνών πωλήσεων.
1982 : Ανοίγει το Factory outlet store
1984 : Ξεκίνημα της σειράς Diesel Kids.
1985 : Η λήψη του πλήρους ελέγχου της Diesel από τον Renzo Rosso.
1989 : Λανσάρισμα των γυναικείων ρούχων της Diesel με την ονομασία Diesel      
            Female.
1991 : Η πρώτη διεθνής διαφημιστική καμπάνια.
1994 : Ξεκίνημα της σειράς 55-DSL, Απόκτηση άδειας για τη δημιουργία γυαλιών    
            ηλίου, Χτίσιμο του ξενοδοχείου ‘Pelican Hotel’.
1995 : Η δημιουργία της πρώτης ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.
1996 : Άνοιγμα του πρώτου μαγαζιού λιανικής πώλησης.
1998 : Ξεκίνημα της σειράς DieselStyleLab.
2001 : Η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητες σε Ισπανία και Πορτογαλία,   
           Κερδίζει στις Κάνες βραβείο για τη διαφημιστική της καμπάνια.
2007 : Diesel Intimate, Ξεκίνημα καινούργιας σειράς ρούχων Diesel Black Gold.

Το όνομα της εταιρείας επιλέχθηκε διότι είναι μια λέξη που στις περισσότερες 
γλώσσες προφέρεται και ακούγεται το ίδιο.
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Κ α τ η γ ο ρ ι ο π ο ί η σ η  τ η ς  μ ά ρ κ α ς

B r a n d :  Diesel SpA

S u b - B r a n d s :
Diesel Black Gold:
Η καινούργια ανδρική και γυναικεία σειρά ρούχων που δημιουργήθηκε για να 
συναγωνιστεί την όλο και αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για ανεξαρτησία, 
ατομικότητα και «χαρακτήρα» στο σχεδιασμό.

DieselStyleLab:
Η συγκεκριμένη σειρά θέλει να προκαλέσει μια αίσθηση μυστηρίου κι 
εκλεπτυσμού, αλλά και να χρησιμοποιηθεί σαν μια δίοδος στον κόσμο του  high-
casual ντυσίματος.

Diesel Kids (Kids Division):
Ντύσιμο για νεαρά παιδιά που λατρεύουν τη συγκίνηση της εξερεύνησης. 
Φωτεινά χρώματα, μοντέρνες γραμμές, ένα θυελλώδες ντύσιμο για μια θυελλώδη 
γενιά.

55DSL:
Αρχικά προοριζόταν για το σχεδιασμό ρούχων για την αγορά των extreme 
sports, αλλά γρήγορα συμπεριέλαβε μια μεγάλη γκάμα από αθλητικό ρουχισμό 

στηρίζοντας το όνομα και το στιλ της Diesel.

D-Diesel (Denim Division):
Μια σειρά που επικεντρώνεται κυρίως στα denim για άνδρες και γυναίκες, γεμάτη 
μοναδικές λεπτομέρειες και με διαρκώς καινούργια τελειώματα.
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Licenses:
Είναι ένας φυσικός τρόπος να διευρυνθεί το πεδίο των προϊόντων που 
προσφέρονται στον καταναλωτή. Τα Diesel’s licensed products είναι 100% Diesel: 
αντιπροσωπεύουν επακριβώς το πνεύμα, τον σχεδιασμό και τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της εταιρείας.

Δημιουργήθηκε ξεχωριστή υπο-μάρκα για εσώρουχα ονομαζόμενη diesel 

μυστήριο και σεξουαλικότητα.

Σ ή μ α τ α 

Απλό Diesel

Το σχήμα του λογοτύπου είναι ένα απλό ορθογώνιο που του αναγράφεται το 
όνομα της μάρκας.
Το χρώμα του λογοτύπου είναι κόκκινο με άσπρο.
Το σήμα της εταιρείας έχει παραμείνει το ίδιο από τότε που πρώτο-
δημιουργήθηκε, όταν η μάρκα αναφερόταν σε σκληρα κι ανθεκτικά τζιν, 
βενζινάδικα, μηχανές και δουλειά. Από τότε το μόνο που έχει διαφοροποιηθεί 

Στάμπα με τη μοϊκάνα

Σκέτο D

Σήματα κατηγοριών
Η εταιρεία χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό των παλιών και νεότερων λογοτύπων. 
Το σήμα με τη μοϊκάνα χρησιμοποιείται ακόμη στις ετικέτες από τα παντελόνια, 
το λογότυπο με το κόκκινο πλαίσιο χρησιμοποιείται κυρίως στις καμπάνιες και 
το γράμμα D για την επωνυμία των προϊόντων (στον σκελετό των γυαλιών ηλίου, 
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Τα tag-lines
Τα παρακάτω σλόγκαν εξασφαλίζουν ότι το κοινό θα μείνει με μια αμφιβολία για 
το αν τα ρούχα αποτελούν μια ισχυρή και τολμηρή δύναμη στο χώρο της μόδας. 
Παρά όλα αυτά, τα συγκεκριμένα σλόγκαν μορφοποιούν το επιστέγασμα της 
μάρκας με έναν έξυπνο και διακριτικό τρόπος χρήσης των λέξεων.

Το τελευταίο έγινε κάτι σαν μια σαρκαστική, μη-απατηλή ατάκα της εταιρείας, 
που σε πολλούς φαίνεται ότι δεν έχει σχέση με τα ρούχα.

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α

Η Diesel για επικοινωνιακούς σκοπούς δε θα χρησιμοποιούσε ποτέ ένα main-
stream μέσο ενημέρωσης. Δεν έχει νόημα για την εταιρεία να ξοδέψει χρήματα 
για να διαφημιστεί σε ένα μέσο όπως η τηλεόραση, όταν μάλιστα απευθύνεται 
μόνο στο 5% του κοινού της. Τα μόνα παρεμφερή μέσα τα οποία εκμεταλλεύεται 
διαφημιστικά είναι το μουσικό κανάλι MTV και το σινεμά. Αυτό, γιατί έτσι μπορείς 
να ελέγξεις καλύτερα τα άτομα στα οποία θα προβληθεί η διαφήμιση μέσα από 
την επιλογή του είδους των ταινιών. Ακόμα, οι διαφημίσεις της παρουσιάζονται 
μόνο σε επιλεγμένα περιοδικά, γεγονός που προβάλλει ότι σκοπός δεν είναι μόνο 
η προώθηση της μάρκας, αλλά αυτές είναι μέρη μιας μεγαλύτερης καμπάνιας η 
οποία προβάλλεται από το διαδίκτυο. 

Η επικοινωνιακή στρατηγική είναι τέλεια ενορχηστρωμένη και λανσάρει μία 
ολόκληρη ομάδα από επικοινωνιακά μέρη σε κάθε μία από τις κολεξιόν της. 
Ρούχα, καμπάνειες, διαφημίσεις, ιστοσελίδες και διακοσμηση καταστημάτων, όλα 
συγχρονισμένα και πλήρως ενσωματωμένα στο στυλ και τη χρονική στιγμή.
Για χρόνια η εταιρεία προσελκύει πιθανούς αγοραστές με τις καμπάνειες της, 
που πέρα από το να παρουσιάζει απλά το προϊόν καταφέρνει να μεταφέρει 
ένα μήνυμα που με κάποιο τρόπο συνδέεται με το κοινό της και το βάζει στη 
διαδικασία να προσπαθεί να αντιληφθεί το μήνυμα, το οποίο τις περισσότερες 
φορές είναι εσκεμμένα ασαφές. Ακόμα παρέχει τη δυνατότητα αγοράς μέσω 
εικονικών καταστημάτων όπου οι πελάτες μπορούν να ψωνίσουν.



Διαφημιστική καμπάνια

Ιστοσελίδα

Μαγαζί
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Διαφημίσεις
Στην εποχή του καταναλωτικού κυνισμού, είναι η δυνατότητα της Diesel να 
δημιουργεί φρέσκιες, ριζοσπαστικές, επαναστατικές, εμπνευσμένες και μερικές 
φορές σοκαριστικές διαφημιστικές καμπάνιες, οι οποίες διαφοροποιούν τη 
συγκεκριμένη μάρκα από το σύνολο.

πολιτιστικό συστατικό στα ρούχα και γενικότερα στα προϊόντα της, πέρα από την 
αισθητική και τα μηνύματα που αποτυπώνονται επάνω τους.
Πολιτιστικές αξίες όπως σεξουαλικότητα, ηδονισμός, οκνηρία, νιάτα, ή άλλες 
παρουσιάζονται σαν θέματα συχνά στις διαφημίσεις της εταιρείας και όπως η 

μέσο αντίδρασης στα πράγματα που γίνονται γύρω μας στον κόσμο και στις 
καταστάσεις που επικρατούν στις κοινωνίες.
Η εταιρεία έχει διατηρήσει την δημιουργία ιστοριών μέσα από τις καμπάνιες της 
χρόνια και οι καταναλωτές προσμένουν να δημιουργήσει επιβλητικά μηνύματα 
πέρα από τα όμορφα άτομα που ποζάρουν με ευφάνταστα ρούχα. Τα θέματα 
που επιλέγει για τις καμπάνιες της κάνουν τη μάρκα ακόμα πιο διαφορετική και 
αποστασιοποιημένη από τις υπόλοιπες. Τελευταία βέβαια τα θέματα δεν είναι 

ασυνήθιστα και να προβάλλουν μια διαφορετική οπτική.
Γενικότερα, προτείνει ότι είναι μια εταιρεία που προσφέρει στους καταναλωτές 
κάτι λίγο διαφορετικό, κάποιου είδους αυτογνωσίας και κοινωνικής επίγνωσης.

υποβόσκουσα φιλοσοφία των διαφημίσεων, “οι καμπάνιες αποτελούν μια σάτιρα 
σε όλο το χώρο των διαφημίσεων. “ Στο χειρότερο επίπεδο μια διαφήμιση μπορεί 

καταλήγει δηλώνοντας: “αποφασίσαμε να παίξουμε λίγο με την ειρωνεία γύρω 

Στην πραγματικότητα, οι διαφημίσεις λειτουργούν, με έναν τελείως φιλοσοφικό 
τρόπο διαχωρίζοντας τη θέση της εταιρείας: Προκαλούν αισθήματα έντονα, όπως 
μια καλή ιστορία τρόμου, αλλά δεν γίνονται αποδεχτά από φόβο μήπως τελικά 
δεν πιάσουμε το υπονοούμενο της διαφήμισης.Οι καμπάνιες σχεδιάζονται έτσι 
ώστε να οδηγήσουν το κοινό στην ετυμηγορία ότι κατανόησαν την ειρωνική 
χειρονομία, καθώς η ειρωνεία δεν είναι αποσαφηνισμένη επίτηδες. Κανείς, 
υποτίθεται ότι, δεν θα πιάσει το αστείο. Σε αυτήν τη στιγμή σύγχυσης, όπως ο 
καταναλωτής ενός αμαξιού υπακούει σε μία αντιδιασταλτική καθοδηγητική 
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τεχνική, της απορροφάει την εικόνα μέσα στην εικόνα: δυο ελκυστικά άτομα που 
φοράνε Diesel. Θεωρείς μετέπειτα τον εαυτό σου τόσο καλά ενημερωμένο ώστε 
να το «πιάσεις» το κρυμμένο μήνυμα, ότι κι αν ήτανε.

Για ένα άτομο που καταλαβαίνει τις διαφημίσεις για να νιώσει καλά με μια 
διαφήμιση πρέπει να καταλάβει το αστείο που βρίσκεται από πίσω. Τι γίνεται 
λοιπόν όταν δεν «πιάνει» το αστείο που υποβόσκει; Δεν έχει καμιά επιλογή παρά 
να ομολογήσει ότι η μάρκα είναι πιο μπροστά από αυτόν.
Η ικανότητα μιας διαφήμισης να αναστατώσει και να μπερδέψει το κοινό είναι 
ένα καινούργιο πιστοποιητικό της αυθεντικότητας της μάρκας.

Αναφορικά κάποιες διαφημιστικές καμπάνιες:
1993 Winter
1996  Summer : Guide to being a man
1998 Summer : The dark 
1998 Winter: Chill out
1999 Summer : Stranded
2000 Summer
2001 Summer
2001 Winter 
2003 Summer
2003 Winter 
2004 Summer
2005 Summer
2005 Winter : Hedonistic Pleasure
2006 Summer : Camoufl age tales
2006 Winter 
2007 Summer
2007 Winter 

Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α

Αλλάζει ανάλογα με την καμπάνια της σεζόν που διανύει η εταιρεία (δηλαδή κάθε 

ανάλογα με την αίσθηση που θέλει να βγάλει προς τα έξω. Το κλασσικό λογότυπο, 
βέβαια, είναι παρόν σε οποιαδήποτα παραλλαγή του ιστοτόπου.

Το μόνο που παραμένει σταθερό εδώ κι ένα χρόνο είναι η κατηγοριοποίηση των 
περιεχομένων της ιστοσελίδας.
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Α ξ ί ε ς
Οι αξίες της μάρκας αναφέρονται παρακάτω:

Πάθος

Ασυμβίβαστο
Διασκεδαστικό
Εκρηκτικό
Μυστηριώδες

Μοναδικότητα

Γνήσια
Ισχυρή
Ιδιαίτερη

Εκφραστικότητα

Ξεχωριστή
Ριζοσπαστική
Αυθεντική
Ποιοτική

Ό ρ α μ α

Να «πουλάει» έναν τρόπο ζωής.
Να αποτελεί ένα μέσο απόδραση από τα τετριμμένα.
Να εισάγει την καθημερινότηρα του καταναλωτή στον κόσμο της πολυτέλειας 

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α

Η εταιρεία της Diesel κινείται έξω και  μπροστά από το χώρο των τάσεων της 
βιομηχανίας, διατηρώντας πάντα αναλύωτο το DNA της. Τα τελευταία χρόνια, 
μάλιστα, έχει κάνει τα βήματά της στο high casual ντύσιμο αποτελώντας μια 
πραγματική διαφοροποίηση στην αγορά των πολυτελών προϊόντων.
Επίσης, δηλώνει ότι οι μεγάλες ιδέες προκύπτουν από κάποια δημιουργική 
σύλληψη και τη θέληση να ρισκάρεις, έτσι είναι καταδικασμένη η εταιρεία να 
κάνει τόσο καινοτόμα πράγματα που εύκολα φτάνει το σημείο που δε 
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καταλαβαίνει κανείς πια τις προθέσεις της.
Η Diesel δεν πουλάει στους καταναλωτές απλά προϊόντα που νομίζουν 
ότι επιθυμούν, πουλάει πράγματα τα οποία ούτε καν θα σκεφτόντουσαν, 
δημιουργώντας έτσι μία τάση και πουλώντας όχι απλά προϊόντα αλλά έναν τρόπο 
ζωής.
Προσπαθεί να εισάγει στη αγορά πράγματα τα οποία θεωρεί σωστά για τη στιγμή 
και την περίοδο την οποία ζούμε. Οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο αλλάζει την 
πολιτική και τη στρατηγική της εταιρείας.
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Ι σ τ ο ρ ί α

Η εταιρεία σχηματίστηκε το 2005 στο San Francisco. Tα κεντρικά γραφεία της
εταιρείας είναι στο Potrero Hill. 
Το κύριο ιδρυτικό της  μέλος και καλλιτεχνικός της διευθυντής είναι ο Ethan Im-
boden, οποίος πήρε πτυχίο στον Βιομηχανικό Σχεδιασμό από το «Pratt Institute» 
του  Brooklyn και από τότε έχει κερδίσει πολυάριθμα ID, AIGA, IDSA, και  Good 
Design βραβεία. Στη συνέχεια προσέλαβε άλλα τρία άτομα από το χώρο της 

lette και την Kassie Benham.
Ο Ethan Imboden μετά την παραίτησή του από την εταιρεία «Frogdesign», 
αποφάσισε να λανσάρει την δικιά του εταιρεία συμβουλευτικού σχεδιασμού, 
την Plink. Μέσα στους πρώτους μήνες της λειτουργίας της, ο Ethan Imboden 
προσεγγίστηκε από τρεις διαφορετικούς πελάτες οι οποίοι του ζητούσαν να 
φτιάξει προϊόντα σχετικά με την σεξουαλικότητα. Aποφάσισε ότι μόλις είχε 
αναδυθεί ένα νέο όριο για τον σχεδιασμό. Γρήγορα έγινε ξεκάθαρο ότι υπήρχε 
μία ευκαιρία να δημιουργηθούν προϊόντα για αυτό το νέο κοινό.

της συνεισφοράς της στον τομέα της γραφιστικής και του σχεδιασμού προϊόντων.

Τα προϊόντα της εταιρείας είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου και  σε πάνω 
από 100 σημεία λιανικής πώλησης πολυτελών προϊόντων. Επιλεγμένα σημεία 
πώλησης βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη 
Γερμανία, στη Δανία, στη Σουηδία, στην Ιταλία, στην Ελβετία  και στην Αυστραλία.  
Η εταιρεία είναι επίσης γνωστή για τις συνεργασίες της με κάποια από τα πιο 
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Α ξ ί ε ς  κ α ι  Ό ρ α μ α

σεξουαλικότητας με την ουσία του σχεδιασμού και έχει επαναπροσδιορίσει 
το πλαίσιο και την αντίληψη γύρω από τα ερωτικά αξεσουάρ. Συνδυάζει ένα 
εκλεπτυσμένο τρόπο ανάπτυξης των προϊόντων, μία αποκλειστική τεχνολογία και 
μία συναρπαστική πολιτική πωλήσεων.

το σέξι είναι έξυπνο και η απόλαυση βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Αντί να 
υπαγορεύει τι είναι σέξι, η εταιρεία εμποτίζει με ερωτική προοπτική κάθε προϊόν, 
αφήνοντας ταυτόχρονα περιθώρια για εξερεύνηση και προσωπική ερμηνεία. Η 

εμπνευσμένων προϊόντων της. 

προϊόντα, προσφέροντας αποτελεσματικότητα, ευεξία με μία υγιή δόση 
χιούμορ. «Παγιδεύει» τον πελάτη με πρωτότυπες στρατηγικές προώθησης 
που παρακάμπτουν την ξεθωριασμένη βιομηχανία του sex και τον αποπλανά 
με έξυπνο σχεδιασμό. Στοχεύουν στην δημιουργία ενός χώρου όπου τα sex 
toys είναι όμορφα έργα τέχνης. Η μάρκα έχει τις ρίζες της στον αισθησιακό 
μινιμαλισμό, στα υλικά και στην κατασκευή και στην ιδέα μιας σειράς προϊόντων 
που προσπαθούν να κάνουν την ίδια τη ζωή πιο σέξι, δεν στοχεύουν απλά στη 

κάτι πρέπει να είναι όμορφο, αυτά πρέπει να τα προϊόντα που σχετίζονται με τη 
σεξουαλικότητα.

να αλλάξει ριζικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται, αγοράζονται και 
χρησιμοποιούνται.
«Βλέπουμε τον κόσμο μέσα από το καλειδοσκόπιο του σχεδιασμού, της 
πολυτέλειας και του sex, και στη συνέχεια δημιουργούμε προϊόντα για να το 
προσφέρουμε αυτό σε άλλους.» 
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Α π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο  κ ο ι ν ό

Το απευθυνόμενο κοινό της εταιρείας είναι με οξυδερκή αισθητική, απαίτηση 
στην ποιότητα και εκτίμηση στην πολυτέλεια. Ο τυπικός πελάτης δεν είναι 
ούτε συγκεκριμένης ηλικίας, μιλώντας πάντα για άτομα με μία σχετική 
σεξουαλική εμπειρία άρα είναι άνω των 15 ετών, ούτε από συγκεκριμένο κράτος, 
συμπεριλαμβανομένων κυρίως των λεγόμενων «δυτικών» λόγω της υψηλής τιμής 
των προϊόντων . 

Το κοινό τους στοιχείο των πελατών είναι η ζωντάνια, η αυτοπεποίθηση, 
η διάθεση για παιχνίδι και η εκτίμηση για αυτά που αγοράζουν. Αυτό 
συμπεριλαμβάνει και τη δυνατότητα του κοινού αυτού να πληρώσει για να 
αποκτήσει το προϊόν, που προϋποθέτει ότι έχει τουλάχιστον μία τάση προς την 
πολυτέλεια στην καθημερινή του ζωή και την οικονομική δύναμη να τη στηρίξει 

κυρίως άτομα της μεσαίας και ανώτερης οικονομικής τάξης. Η εταιρεία ευελπιστεί 
να απευθύνεται σε ένα κοινό εξυπνότερο, που η αισθητική των μέχρι τώρα 
προϊόντων δεν κάλυπτε τις προσδοκίες του και αναζητεί κάτι διαφορετικό.

Είναι ο πελάτης που αναζητά με θρησκευτική ευλάβεια το καλύτερο, έλκεται από  
θαυμάσιες λεπτομέρειες και ψωνίζει σε άψογα πολυτελή περιββάλοντα όπου η 
μοναδικότητα και η στιλιστική υπεροχή των προϊόντων είναι εγγυημένη.

Σ χ ε δ ί α σ η

Ό ν ο μ α 

σημασία και παρότι αποτελείται από δύο ονόματα, αυτά δεν έχουν καμία σχέση 
ούτε με τους ιδρυτές αλλά ούτε και με τον βασικό σχεδιαστή της εταιρείας.
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Σ Λ ο γ ό τ υ π ο 
Το λογότυπο της εταιρείας είναι το όνομά της συνδυασμένο με ένα γραφικό 
το οποίο είναι σαν μία καλλιγραφική αναπαράσταση των αρχικών των δυο 

του είναι η συμμετρία και η έλλειψη των χρωμάτων που συνάδουν με τη γενική 
φιλοσοφία της μάρκας για μινιμαλισμό στις μορφές.

Α τ ά κ α 
 Τα κύρια «μότο» της εταιρείας είναι:
«The pleasure’s is in the details»
«Better than Roses»
 «Hello Sensation»

Χ ρ ώ μ α
Τα χρώματα που χρησιμοποιεί η μάρκα είναι το άσπρο και το μαύρο όσο αφορά 
στο λογότυπο, το οποίο μερικές φορές παρουσιάζεται και στο αρνητικό του. Στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας χρησιμοποιείται επίσης το γκρι και το απαλό ροζ.

Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α

περιήγηση σελίδα. Τα μόνα κινούμενα στοιχεία είναι στο πάνω μέρος όπου 
περνάει μία παρουσίαση των προϊόντων και κάποιες γραφιστικές πινακίδες 
που έχουν και αυτές σχέση με την προώθηση των προϊόντων. Τα χρώματα που 
χρησιμοποιεί είναι και πάλι το άσπρο, το μαύρο, το γκρι και το ροζ. Τα μοναδικά 
στοιχεία που παρουσιάζονται τη σελίδα με έντονα χρώματα είναι οι φωτογραφίες 
των προϊόντων. 
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Ι σ τ ο ρ ί α

Η Myla ιδρύθηκε το 1999 προσφέροντας μία συλλογή από εσώρουχα, μία
ποικιλία από καινοτομικά sex toys και μία ελκυστική σειρά από προϊόντα 
σώματος. 

Αρχικά η εταιρεία προοριζόταν μόνο για ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά μετά από 
ποικίλες προτάσεις και τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του κοινού η Myla 
άνοιξε το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης στο Notting Hill του Λονδίνου. 
Μετά από αυτό η φήμη της εταιρείας εξαπλώθηκε γρήγορα. Κατά τον πρώτο 
χρόνο η  Vogue παρουσίαζε τα προϊόντα της κάθε μήνα κατ’ αποκλειστικότητα. 
Η προτίμηση διάφορων διάσημων στις συλλογές της καθώς και η εμφάνιση 
προϊόντων της σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές σε όλο τον κόσμο τα έκανε 
περιζήτητα.

Πέρα από τις πολυτελείς σειρές εσωρούχων, η μάρκα έγινε διάσημη και λόγω της 
αποκλειστικής διάθεσης καινοτομικών sex toys, σχεδιασμένα από διάσημους 
designer. Παρουσίαση τους έγινε στα πρωτοσέλιδα των αγγλικών εφημερίδων 
καθώς και σε εκθέσεις design σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι το 2001, υπήρχαν προτάσεις  για πώληση των προϊόντων στα πιο 
φημισμένα πολυκαταστήματα της Αγγλίας και σύντομα η εταιρεία ήταν η 
πρωτοπόρος σε πωλήσεις ανάμεσα στις εταιρείες εσωρούχων. Ο αριθμός των 
καταστημάτων αυξανόταν συνεχώς και η ιστοσελίδα της εταιρείας προσέλκυε 
αγοραστές από όλο τον κόσμο.

Το 2004, η Myla προκάλεσε αίσθηση με την δημιουργία καταστήματος στην 

πώληση των προϊόντων από αντιπροσώπους λιανικής υψηλού κύρους στην 
Γαλλία, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2005, ζητήθηκε από την εταιρεία 
να επεκτείνει τις πωλήσεις της σε ακόμα περισσότερα μέρη του κόσμου και 

ονόματός της. 

Σήμερα η εταιρεία έχει 12 καταστήματα και περίπτερα, ακμάζουσα δράση μέσω 
διαδικτύου και ταχυδρομείου, και περισσότερους από 100 αντιπροσώπους 
λιανικής πώλησης σε 15 χώρες και οι πωλήσεις των sex toys ανέρχονται στο 20% 
των συνολικών.

Ιδρύτριες της εταιρείας είναι οι Nina Hampson και Charlotte Semler, οι οποίες 
έχουν κερδίσει μία θέση ανάμεσα στις πιο σημαίνουσες και επιτυχημένες 
γυναίκες επιχειρηματίες.
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Α ξ ί ε ς  κ α ι  Ό ρ α μ α

Ο στόχος της εταιρείας είναι δώσει την ευκαιρία στις γυναίκες να εκδηλώσουν το 
πάθος τους για πολυτέλεια σε κάθε κομμάτι της ζωής τους.

Από την αρχή οι αξίες που καθρεφτίζονταν στα αντικείμενα της εταιρείας 
περιλαμβάνουν την πολυτελή ποιότητα, την μοναδικότητα στον σχεδιασμό, 
την καλαισθησία και τη λειτουργικότητα. Η Myla θέλει να κάνει τις γυναίκες να 
νιώσουν ερωτικές, επειδή δείχνουν και είναι όμορφες. 

Η μάρκα έχει καταφέρει να κατακτήσει μία μοναδική θέση στο μυαλό του 
εκλεπτυσμένου, οξυδερκούς πελάτη και συνεχίζει να παρουσιάζεται στην αγορά 
προωθώντας το πάθος για πολυτέλεια, κομψότητα και τη γνώση ότι οι γυναίκες 
πάντα θα θέλουν να νιώθουν «Όμορφα Ερωτικές».

Η θηλυκότητα και η ομορφιά είναι η καρδιά της φιλοσοφίας της μάρκας και το 
προφίλ της είναι ιδιαίτερα ερωτικό, χωρίς να γίνεται αγενής, «φτηνό» ή πρόστυχο.  
Αυτό που τονίζεται είναι πόσο ελκυστική μπορεί να είναι η «αθωότητα» και ο 
ρομαντισμός. Το να είσαι ελκυστικός δεν είναι περίεργο ή κάτι που πρέπει να 
προκαλεί ντροπή, είναι μία προσωπική ευχαρίστηση και η απόλυτη πολυτέλεια. 
Η  Myla είναι εκλεπτυσμένη και σύγχρονη, με αυτοπεποίθηση και με αγάπη στη 
μόδα.

Α π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο  κ ο ι ν ό

Οι πελάτες της Myla είναι ανεξάρτητες, δυναμικές, γυναίκες με αυτοπεποίθηση, 
παντρεμένες ή μη.

Η μάρκα στοχεύει σε γυναίκες άνω των 25 με σεβασμό στο στυλ και τη μόδα. 
Επίσης θα πρέπει να έχουν ένα ποσοστό ευμάρειας, δεδομένου ότι η Myla είναι 
μία πολυτελής μάρκα. Παρότι υπάρχει μεγάλος αριθμός αντρών που αγοράζουν 
τα προϊόντα, η μάρκα θέλει πάντα να βλέπει τον σχεδιασμό των προϊόντων από 
τη γυναικεία πλευρά.

Η εταιρεία προσπαθεί να κρατάει το απευθυνόμενο κοινό της σε όσο πιο ανοικτό 
επίπεδο γίνεται καθότι είναι η πρώτη που κατάφερε να πουλήσει ερωτικά 
προϊόντα σε τόσο ευρύ κοινό και σε κοινό που κανένας από τους σχεδιαστές και 
κατασκευαστές τέτοιων προϊόντων δεν στόχευε πριν.
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Σ χ ε δ ί α σ η
Ό ν ο μ α

Το όνομα της εταιρείας είναι «Myla». Παρόλα αυτά συνήθως παρουσιάζεται 
σε συνδυασμό με το όνομα της πόλης- έδρας της «London». Το όνομα αυτό 
δεν φαίνεται να έχει κάποια συγκεκριμένη σημασία ή σχέση με την ιστορία ή 
τους ιδρυτές της. Είναι ένα αγγλικό γυναικείο όνομα που σημαίνει ευεργετικός, 

Λ ο γ ό τ υ π ο

Το λογότυπο της εταιρείας είναι το όνομά της γραμμένο με καλλιγραφική 
γραμματοσειρά, και σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζεται το αρχικό «Μ».  Το 

sories» ή όπως αναφέρθηκε με το «London». 

Α τ ά κ α

 Το κύριο «μότο» της εταιρείας είναι:

«Beauty and the bedroom»

Χ ρ ώ μ α

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι το μπορντώ και το ροζ για το λογότυπο 
διάφορες αποχρώσεις του μωβ στην ιστοσελίδα της.

Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α

Στην ιστοσελίδα της Myla, όπως σε πολλές μάρκες μόδας, η αίσθηση και η οπτική 
της έχει περισσότερο βάρος σε σχέση με την τεχνολογία. Πρόσφατα ανανεώσαν 
τον ιστότοπό τους, με σκοπό να γίνει πιο ελαστικός, πιο πολυτελής και πιο κοντά 
στο στυλ της εταιρείας. Οι φωτογραφίες των συλλογών και των προϊόντων της 
έχουν τον κύριο λόγο. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στην 
ποικιλία των κομματιών, χωρίς να νιώθει ότι απλά ξεφυλλίζει τον κατάλογο.
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Ι σ τ ο ρ ί α

H επωνυμία Durex καταχωρήθηκε το 1929 από την London Rubber Company . 
Σήμερα ανήκει στον όμιλο εταιρειών SSL International. Η SSL International Plc 

Scholl Healthcare plc και της London International Group plc.

Η μάρκα προφυλακτικών Durex είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής 
προφυλακτικών στο κόσμο. Με πωλήσεις σε περισσότερες από 150 χώρες 
παγκοσμίως και την 1η θέση σε περισσότερες από 40 αγορές, η Durex αποτελεί 
το 26% της αγοράς τεσσάρων δισεκατομμυρίων προφυλακτικών παγκοσμίως, 
γεγονός που την καθιστά την No1 μάρκα προφυλακτικών στον κόσμο.
Η Durex λειτουργεί 17 μονάδες παραγωγής σε 8 χώρες και έχει θυγατρικές σε 35 
χώρες. 

Η επωνυμία Durex πιστώνεται με πολλές εξελίξεις στη σύγχρονη εξέλιξη του 
προφυλακτικού. Αυτές περιλαμβάνουν το πρώτο προφυλακτικό με λιπαντικό, 
το πρώτο προφυλακτικό με ανατομικό σχήμα και πιο πρόσφατα, το πρώτο 
προφυλακτικό στον κόσμο που δεν είναι κατασκευασμένο από latex. 

Α ξ ί ε ς  κ α ι  Ό ρ α μ α

Οι πρωταρχικές αξίες της Durex  διαβάζονται στο όνομα της, ανθεκτικότητα,

Πέρα από τις πρωταρχικές άξιες τις εταιρείας από των οποίων τα ακρωνύμια 
προκύπτει και το όνομα της, η Durex προωθείται ως μια εταιρεία με αισθησιασμό, 
ευαισθησία και «πλάκα». Τονίζοντας αυτές τις αξίες, και μερικώς παραμερίζοντας 
οι άξιες της ασφάλειας και υγιεινής, θέλει να κάνει τις τελευταίες να θεωρηθούν 
από το κοινό της αυτονόητες και να το κάνει να αισθανθεί πιο «άνετο» και 
«χάλαρο». Επίσης, η Durex τονίζει την ελευθέρια σαν έννοια και αξία  που 
εξασφαλίζεται  με την χρήση των προφυλακτικών, χωρίς να αναφέρει από τι 
ακριβώς ελευθερώνεσαι με την χρήση τους
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Α π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο  κ ο ι ν ό

Το απευθυνόμενο κοινό της Durex είναι ένας μέσος άνθρωπος με όρεξη για ζωή, 
χαρούμενος, εύστροφος, χωρίς taboo για την ερωτική του ζωή και προτιμήσεις, 
ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα του. Ιδιαίτερη έμφαση και 
ενδιαφέρον δείχνει στους νέους καταναλωτές, προσπαθώντας να εγκαθιδρύσει 
μακροχρόνιες σχέσεις πελατείας και να τονίσει τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα 
ως μια εταιρεία με ,περισσότερα από, 75 χρόνια πείρα.

Σ χ ε δ ί α σ η

Ό ν ο μ α

 Το όνομα της εταιρείας προκύπτει από τα αρχικά γράμματα των λέξεων durabil-
ity, reliability και excellence. Ενώ παλαιότερα υπήρχε η σύγχυση ότι το όνομα της 
προκύπτει από τις λέξεις durable latex.

Λ ο γ ό τ υ π ο

Το λογότυπο της Durex είναι το όνομα της γραμμένο με άσπρα γράμματα σε μπλε 
φόντο, με λευκό πλαίσιο το οποίο ξεκίνα από το γράμμα Χ και κυκλώνει το όνομα. 
Άλλα λογότυπα είναι το κυκλικό «75» με τον αριθμό στο κέντρο και κυκλικά 

Α τ ά κ α

Επί ευκαιρίας της επετείου για τα 75 χρόνια λειτουργίας της, η Durex λάνσαρε 

αξεσουάρ στην γκάμα των προϊόντων της λάνσαρε το μότο «Play».

Χ ρ ώ μ α

Βασικά χρώματα είναι το μπλε και λευκό του λογότυπου και για τα νέα της 
προϊόντα χρησιμοποιεί το ροζ και μωβ. Στην ιστοσελίδα όπως και στις 
συσκευασίες της πέρα από τα βασικά χρησιμοποιεί μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α

Η ιστοσελίδα της durex είναι αρκετά πληθωρική όσο αφορά στο σχεδιασμό 

κατηγορίες ιστορικού της εταιρείας και παρουσίασης των προϊόντων, ενδιαφέρον 
έχουν οι κατηγορίες με τις ερωτικές συμβουλές και η παρουσίαση της ετήσιας sex 

χώρα σελίδα της durex.

# FFFFFF

# 003399

# CC99CC

# 993399







Α
Ν

Τ
Α

Γ
Ω

Ν
ΙΣ

Τ
Ε

Σ
Ανεμολόγιο

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α

θεωρούμε ότι είναι οι πιο άμεσοι και υπολογίσιμοι και αυτό γιατί είναι αυτοί που 
έχουν θέσει τα όρια της αγοράς των sex toys σήμερα.

Είναι αυτοί που πρώτοι άλλαξαν το πως κινούνται, σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται και προωθούνται τα συγκεκριμένα προϊόντα και θεωρούνται 
πρωτοπόροι στο χώρο αυτό.

Είναι αυτοί που έχουν χαράξει την πορεία των τάσεων της αγοράς όπως αυτές θα 
αναλυθούν παρακάτω.

προϊόντα της. Έτσι παρότι επιθυμεί να επικοινωνήσει την πολυτέλεια, δεν 
καταφέρνει να το κάνει μέσα από την γενική φιλοσοφία της αλλά άκρως άμεσα 
μέσω της χρήσης υπερπολυτελών υλικών και υφών. Με αυτόν τον τρόπο 
αποτυγχάνει να εισάγει την πολυτέλεια στην καθημερινή ζωή και δίνει την 
αίσθηση του επιθυμητού μεν, άφταστου δε, από τον μέσο καταναλωτή.

Η Myla είναι μία μάρκα που κατάφερε να εδραιωθεί στον χώρο των sex toys αλλά 
το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στο ότι ήταν η πρώτη που εντώπισε το κένό αυτό της 
αγοράς. Περαιτέρω, έχει εναποθέσει την ταυτότητα της μάρκας όσο αφορά στα 
sex toys κυρίως στη συνεργασία της με γνωστούς σχεδιαστές και στην εικόνα που 
δίνουν αυτοί και ο τρόπος σχεδιασμού τους και δεν έχει καταφέρει να την εντάξει 
στην γενικότερη φιλοσοφία της. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του αντίκτυπου 
που έχει το γεγονός αυτό στη μάρκα έιναι ότι είναι πιθανό ο αγοράστής να δει 
το προϊόν και να του πάρει κάποια ώρα μέχρι να καταλάβει ότι η μάρκα που το 
στηρίζει έιναι η Myla.   

αντικειμένων, κινείται σε διαφορετικά πλαίσια και έχει μια διαφορετική φιλοσοφία 
αντιμετώπισης. Κινείται περισσότερο στα πλαίσια των εταιρειών προφυλακτικών 
και άρα  αυτές έιναι οι κύριοι ανταγωνστές της. Δεν ανταγωνίζεται άμεσα της 
παραπάνω μάρκες αλλά παρόλα αυτά επηρεάζει το ευρύτερο περιβάλλον τους.
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Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Η Diesel είναι παραπάνω από μια εταιρεία, η Diesel είναι στάση και τρόπος 
συμπεριφοράς, είναι τρόπος ζωής. Το απευθυνόμενο κοινό της λοιπόν 
ενστερνίζεται τις αξίες της και αφορά σε άτομα που έχουν ανοιχτούς ορίζοντες κι 
είναι έτοιμα να πειραματιστούν και να γνωρίσουν ανεξερεύνητους τομείς.

Όλοι αυτοί που μοιράζονται την περιπέτεια της μάρκας ακολουθούν τη 
διαίσθησή τους, είναι περιπετειώδεις και εκφράζονται ελεύθερα κι αυθεντικά.

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ταιριάζουν σε άτομα όλων των ηλικιών.

Η εταιρεία μάλιστα δεν είναι αρνητική στην παραπάνω άποψη αφού υποστηρίζει 
ότι διαφοροποιημένα άτομα, ποικίλων ηλικιών και με διαφορετικά ενδιαφέροντα 
που συμμερίζονται τον τρόπο σκέψης της συνθέτουν τον πλανήτη της Diesel.

Όσον αφορά πιο επίσημα στοιχεία σε σχέση με το απευθυνόμενο κοινό θα 
μπορούσε να γίνει η παρακάτω περιγραφή.

Η εταιρεία σε γεωγραφικό επίπεδο απευθύνεται σε παγκόσμια κλίμακα και σε 
άτομα ανεξαρτήτως φύλλου με μεσαίο ή υψηλό εισόδημα.

Τέλος, η Diesel είναι μια μάρκα που αγοράζεται από άτομα που τους αρέσει η 
μόδα αλλά δεν θέλουν να συγκρίνονται με θύματα της μόδας, άτομα σκεπτόμενα 
τα οποία θέλουν να διαφέρουν και να εκφράζουν την ατομικότητα τους με 
τρόπους δημιουργικούς.

Α π ο δ ο χ ή

Ξεκινώντας από την σεξουαλική επανάσταση και απελευθέρωση της δεκαετίας 
του ’60, οι νέοι άρχισαν σταδιακά να ξεπερνούν τους ηθικούς φραγμούς της 
δυτικής κοινωνίας του μεσοπολέμου και παλαιότερα και να αποσύρουν το 
πέπλο ντροπής και μυστικότητας που κάλυπτε τις σεξουαλικές τους συνήθειες. 
Όπως θέτεται από πολλούς ερευνητές : «Σεξουαλική επανάσταση δεν ήταν η 
ανακάλυψη νέων τρόπων σεξ ή ότι οι ανθρώποι έκαναν περισσότερο σεξ, ήταν το 
γεγονός ότι μιλούσαν για αυτό πιο ανοικτά σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, 
γεγονός το οποίο από μονό του θεωρείται επαναστατικό ».

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο η σεξουαλική επανάσταση 
συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Οι ανθρώποι γίνονται όλο και περισσότερο 
«ανοικτοί» και δεν φοβούνται να δηλώσουν τις ερωτικές τους συνήθειες και 
προτιμήσεις. Στο «σπάσιμο» των ταμπού έχουν συμβάλει και ΜΜΕ όπου σταδιακά 
«πέφτουν» οι φραγμοί στον τρόπο προβολής της σεξουαλικότητας.
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S e x  t o y s  t r e n d s

Με βάση στατιστικά στοιχεία τα sex toys εμφανίζονται στα μισά αμερικάνικα 
σπίτια και τα χρησιμοποιεί το 46% των Αμερικανίδων. Παράλληλα εμφανίζεται 
ένα πλήθος διαδικτυακών καταστημάτων που πωλούν αυτό που ονομάζουν 
«κατηγορία ευεξίας». Αντίστοιχη αύξηση ενδιαφέροντος υπάρχει και στην 
πώληση μέσω αντιπροσώπων λιανικής πώλησης σε όλο τον κόσμο. Το Adult    

πρόσφατα δημοσίευσε μία έρευνα που ανέφερε ότι οι πωλήσεις των sex toys  
έχουν αυξηθεί κατά 25% ή και περισσότερο τα τελευταία χρόνια.

Γενικά, οι άνθρωποι αρχίζουν να είναι πολύ πιο ανοιχτόμυαλοι καθώς έχουν 
πρόσβαση σε πολλή περισσότερη πληροφορία και ενδιαφέρονται πολύ 
περισσότερο να μάθουν πράγματα για τη σεξουαλικότητά τους. Σημαντικός 
παράγοντας σε αυτό ήταν βέβαια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Π ο λ υ τ έ λ ε ι α  κ α ι  υ ψ η λ ό ς  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς

Σήμερα, όχι μόνο οι πελάτες  πηγαίνουν στα μαγαζιά ζητώντας για συγκεκριμένα 
προϊόντα με το όνομά τους αλλά αρχίζουν να είναι και πιο ανοιχτοί στη ιδέα 
να ξοδέψουν περισσότερα λεφτά για καλύτερη ποιότητα, καθώς πλέον έχουν 
αυτή τη δυνατότητα με τα αντίστοιχα προϊόντα  που υπάρχουν στη αγορά. Το να 
ξοδέψεις πάνω από 80 $ σε ένα sex toy δεν είναι τόσο τρελή ιδέα όσο ήταν στο 
παρελθόν.

Κατά κανόνα τα sex toys μέχρι σήμερα δεν ήταν και πολύ ελκυστικά. Ήταν σαν να 
υπήρχε μία αόρατη διαχωριστική γραμμή μεταξύ του υψηλού design και του sex. 
Είναι σχεδόν ειρωνικό το γεγονός ότι οι καμπύλες του σώματος ήταν σαν να μη 
λαμβάνονται υπόψιν κατά τη δημιουργία  προϊόντων για το σώμα. Μία πρόσφατη 
εμφάνιση πολυτελών αισθησιακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

ανυπόστατο διαχωρισμό, εισάγοντας επιτέλους αντικείμενα που σχετίζονται με 
το σώμα αισθητικά, ανατομικά, αισθησιακά και σεξουαλικά με αποτέλεσμα να 

Η επανάσταση αυτή στα sex toys ξεκίνησε με την γονιμοποιό παρουσίαση 
των προϊόντων της Myla και τη συνεργασία της με διάσημους σχεδιαστές. Τα 
αντικείμενα είναι εργονομικά, και όχι μαζικής παραγωγής. Χρησιμοποιούν υλικά 
όπως η σιλικόνη με χαρακτηριστικές ρευστές, οργανικές μορφές.

 Τα ερωτικά αντικείμενα ως δώρα αρχίζουν να γίνονται άξια σεβασμού και 
προσοχής, σχεδόν μοδάτα. Στη θέση των μέχρι τώρα γνωστών αντικειμένων 
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έρχονται νέα, καλλιτεχνικά και art deco αισθητικής, που προορίζονται όχι μόνο 
για χρήση αλλά και για θαυμασμό. Το νέο σε αυτό το πεδίο είναι το design, μπορεί 
να ακούγεται επιφανειακό ή επιπόλαιο, αλλά δεν είναι. 

Όροι που σχετίζονται άμεσα με αυτήν την τάση είναι: διασκέδαση, 
προσβασιμότητα, διαδραστικότητα, πολυτέλεια, εργονομία, φιλικότητα στο 
χρήστη, ποιότητα, εμπιστοσύνη.

« Π ρ ά σ ι ν η »  τ ά σ η : 

σχεδιασμός των sex toys. Η τάση που αναδύεται είναι η κατασκευή τους 

δημοφιλή πλαστικά ή latex προϊόντα, που δεν μπορούν να απορροφηθούν 
από το περιβάλλον μετά τη χρήση. Δεν σπαταλούν πολύτιμη ενέργεια (είναι 

πιο σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και την υγεία του χρήστη.

Η συγκεκριμένη τάση δεν αφορά μόνο στα συγκεκριμένα προϊόντα αλλά είναι 
ολόκληρο ρεύμα της αγοράς σήμερα. Στα πλαίσια των megatrend «Φιλικό προς 
το Περιβάλλον» και «Ευ ζειν».

Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή  τ ά σ η :

Αυτή η τάση δεν είναι έκπληξη σε αυτούς που υποστηρίζουν την αγάπη τους για 
την τεχνολογία σε κάθε έκφανση της ζωής τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
της τάσης αυτής είναι το  iBuzz, μία συσκευή δόνησης που συνδέεται απευθείας 
με το iPod και συγχρονίζει τη δόνηση με το ρυθμό και την ένταση της μουσικής 

και έτσι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν ζευγάρια όπου και αν βρίσκονται στον 
κόσμο, αρκεί να διαθέτουν έναν υπολογιστή.

Και αυτό είναι ένα megatrend της σημερινής αγοράς που αφορά στα «Gadgets» 
και σε ένα  ολόκληρο ρέυμα αγοραστών που κινούνται προς αυτό.
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Η Μάρκα
Η μάρκα είναι η ψυχή, το νόημα και η αύρα που περικλείει το προϊόν. Στην 
πραγματικότητα είναι οι ευαισθησίες και τα αισθήματα ενός ατόμου για το 
προϊόν, την υπηρεσία και την εταιρεία. Είναι η ακαθόριστη ποιότητα που 
δημιουργείται σαν εντύπωση στο μυαλό του καταναλωτή.

Ωστόσο, η μάρκα κινείται προς μια κατεύθυνση, αλλιώς μπορεί να χάσει το 
νόημα της και να θεωρηθεί κενή περιεχομένου από το εξωτερικό κι εσωτερικό 
περιβάλλον της.

Έχοντας υπόψην τα παραπάνω είναι σημαντικό να γίνει προσεκτική επιλόγη του 
τύπου σύνδεσης της καινούργιας σειράς με τη μάρκα της Diesel, βάση της οποίας 
θα γίνει κι ο σχεδιασμός του λογοτύπου της και η περαιτέρω προώθηση της.

Τρεις κύριες στρατηγικές μάρκας μπορούν να εφαρμοστούν όσον αφορά στη 

έχοντας η καθεμία πολλές παραλλαγές, παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα 
σύνδεσης μεταξύ της κύριας μάρκας και της καινούργιας σειράς προϊόντων. 
Μεγαλύτερη αποστασιοποίηση από τη Diesel προσφέρει η στρατηγική  “Inde-

πιο στενή σύνδεση μεταξύ των μαρκών και μια εμφανή θέση του ονόματος της 
μάρκας της Diesel στην καινούργια σειρά προϊόντων.

Για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής  πρέπει να μελετηθούν οι σχέσεις 
της Diesel με τις διάφορες σειρές των πρίόντων της, δηλαδή, ποια στρατηγική 
χρησιμοποιεί κατα κύριο λόγο και με ποιο σκοπό το κάνει αυτό.

Ο τρόπος διευθέτησης των διάφορων σειρών προϊόντων της Diesel, δηλαδή ο 
τρόπος σύνδεσή της με αυτές αλλά και η επικοινωνιακή στρατηγική τους είναι 
ένας από τους κύριους λόγους επιτυχίας της εταιρείας. Η επιτυχία αυτή  έγκειται 
στο γεγονός ότι έχει παραμείνει αυθεντική κρατώντας μια σταθερή εικόνα και 
ταυτότητα.

Από την ανάλυση της μάρκας στο πρώτο μέρος της εργασίας φαίνεται ότι η 

της Diesel, δηλαδή τα  λογότυπα των διάφορων σειρών διατηρούν μια λεκτική 
σύνδεση με τη μάρκα της Diesel, αλλά όχι οπτική. Λειτουργούν όλες βάσει των 
αξιών της εταιρείας και έχουν μια ευδιάκριτη ταυτότητα με κάποιες κοινές ρίζες.  
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα προϊόντα δεν είναι διαφορετικά.



Σ
Τ

Ρ
Α

Τ
Η

Γ
ΙΚ

Η
 Π

Ρ
Ο

Τ
Α

Σ
Η

Η Μάρκα

Τ ύ π ο ς 
Ε φ α ρ μ ο γ ή ς

Ε φ α ρ μ ο γ ή Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α

Sub-Branding

Το λογότυπο της εταιρείας οπτικά κυριαρχεί του 
λογοτύπου της καινούργιας σειράς.

Το καινούργιο λογότυπο διατηρεί μια λεκτική 
σύνδεση με τη μάρκα της Diesel, αλλά όχι 
οπτική.

Endorsement

Strong Endorsement

Η Diesel παίζει μικρό ρόλο οδηγού. Το λογότυπο 
της Diesel δεν χρησιμοποιείται αν και βρίσκεται 
οπτικά κοντά στο λογότυπο της καινούργιας 
σειράς.

Linked Name
Ένα κοινό στοιχείο, το γράμμα ΄D΄ αποτελεί την 
απόκρυπτη υποστήριξη στο λογότυπο.

Και η μάρκα Diesel και η καινούργια σειρά 
γίνονται sub-brands μιας νέας συλλογικής um-

Token Endorsement

Η υποστήριξη αναφέρεται στην επικοινωνία 
σε ένα κείμενο, με μικρή γραμματοσειρά 
και σχετικά μακριά από το λογότυπο της 
καινούργιας σειράς.

Independence
Η καινούργια σειρά και η Diesel δεν συνδέονται 
οπτικά, αλλά πολλοί καταναλωτές γνωρίζουν τη 

Total Independence Η Diesel δεν αναφέρεται πουθενά στην 
επικοινωνία της καινούργιας σειράς

Diesel |ForSuccessfulLiving

ForSuccessfulLiving
From Diesel

DForSuccessfulLiving

“created by Diesel”
“inspired by Diesel”

For  Successful  Living

For  Successful  Living

Σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς  Σ ύ ν δ ε σ η ς 
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Η Μάρκα 

Η Diesel θα μπορούσε να υιοθετήσει μία σειρά από sex toys σαν ένα νέο μέλος 
στην οικογένεια των προϊόντων της ακολουθώντας την παραπάνω λογική 
σύνδεσης χωρίς να χάσει το νοημά της, και να μπερδέψει τους καταναλωτές της.

Η νέα σειρά sex toys της  Diesel αν και δεν αφορά σε ρουχισμό θα μπορούσε 
να υποστηριχθεί από την εταιρεία, μιας και είναι πάντα ένα βήμα μπροστά στο 
χώρο της αγοράς. Άλλωστε είναι η πρώτη που υποστήριξε την εισαγωγή των 
τζιν στον χώρο του πολυτελή ρουχισμού, κάτι που αρχικά φαντάζει ανυπόστατο 
σαν αιτιολόγηση μιας τέτοιας κίνησης από μέρους της, αλλά ας μην ξεχνάμε την 
καινουργία αντίληψη που επικρατεί στην αγορά των sex toys και την στροφή 
τους σε πολυτελή αντικείμενα.

Για την επιτυχία μιας τέτοιας σειράς προϊόντων και την υπεροχή της από τους 
ανταγωνιστές πρέπει η εταιρεία να εφαρμόσει μία στρατηγική διαφοροποίησης 
η οποία θα ενέχει τις κατευθυντήριες γραμμές της για τη σχεδίαση και προώθηση 
της μάρκας. Επίσης πρέπει να διατυπωθεί το όραμα της και οι αξίες της ώστε να 
αποκτήσει στόχο και να κινείται προς μια κατεύθυνση χωρίς να χάσει το νόημα 
της.

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  Δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η ς

Εισάγει την καθημερινότητα στην πολυτέλεια κι όχι την πολυτέλεια στην 
καθημερινότητα. Η πολυτέλεια δεν επικοινωνείται μέσα από εικόνες και υλικά 
αλλά μέσα από συνειρμούς και την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζει και κινείται η 
μάρκα και καλεί τον χρήστη να ζήσει μαζί της.

Τοποθετείται σε κεντρική θέση ανάμεσα στα δυο φύλα.

Αποφεύγει την υπερβολή και την αμεσότητα στην έκφραση και επικοινωνεί με το 
κοινό με τρόπο μυστηριακό και υποσυνείδητο.

Θεωρεί την έκφραση του ερωτισμού ως κάτι φυσικά παρορμητικό και το σώμα 
ως το μέσο για την έκφραση αυτή. Δεν τον αντιμετωπίζει ως κάτι τεχνητό ή 
ξένο. Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εκφράστει με τρόπο που ταιριάζει στη 
φιλοσοφία και τη νοοτροπία του.

Αισθητικά η μάρκα προσπαθεί μέσα από τα οπτικά στοιχεία της να αποδώσει 
τις αξίες και την ατμόσφαιρα που εμπεριέχουν οι έννοιές τους. Η αισθητική των 
προϊόντων καθορίζεται από αυτή της μάρκας και όχι το αντίθετο. Επηρεαζόμενη 
από τις αξίες ακολουθεί μία ολιστική αισθητική αντιμετώπιση, όπου κάθε στοιχείο 
κινείται σε καθορισμένα πλαίσια και σε συνάφεια με κάθε έκφραση της μάρκας σε 
αυτό το πεδίο. 
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Η Μάρκα 
Ό ρ α μ α

Να δώσει μία νέα διάσταση αισθησιασμού και να ρίξει φως στις πτυχές και στη 

Α ξ ί ε ς

Με τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί η  μάρκα σε σχέση με τη Diesel πρέπει  να 
ακολουθεί και να μην αντιτείθεται στις αξίες που διέπουν τη φιλοσοφία της. Έτσι 
υπακούει στις υπάρχουσες και επιπρόσθετα λόγω της ξεχωριστής φύσης της 
συγκεκριμένης μάρκας προστέθηκαν κάποιες με στόχο να καθοριστεί το θα πως 
αυτή θα κινείται στο χώρο του αισθησιασμού.

Αισθησιασμός

Έντονος

Τρυφερός

Ερωτικός

Αυθόρμητος



Π ά θ ο ς

Ασυμβίβαστο

Διασκεδαστικό



Π ά θ ο ς

Εκρηκτικό

Μυστηριώδες



Μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α

Γνήσια

Ισχυρή

Ιδιαίτερη



Ε κ φ ρ α σ τ ι κ ό τ η τ α

Ριζοσπαστική

Αυθεντική

Ποιοτική



Α ι σ θ η σ ι α σ μ ό ς

Έντονος

Ερωτικός



Α ι σ θ η σ ι α σ μ ό ς

Αυθόρμητος

Τρυφερός



Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς

Πριν αρχίσει ο σχεδιασμός θα πρέπει να διασαφηνιστεί η σχέση της νέας σειράς με 
τη Diesel. Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η Diesel με τις σειρές της συνδέεται με τη 
στρατηγική του sub-branding, όπου και παίζει το ρόλο του συνοδηγού.                    

Θεωρήθηκε ως καταλληλότερο να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη στρατηγική για 
το σχεδιασμό της νέας σειράς μιας και λήφθηκαν υπόψη οι αξίες και το όραμα της 
εταιρείας σε πρώτο επίπεδο και προστέθηκαν κάποιες συμπληρωματικά.

Ο σχεδιασμός αφορά στους παρακάτω τομείς με στόχο να διασαφηνιστεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο η ταυτότητα της μάρκας και διαχωριστεί με σαφή τρόπο 
από τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει:
Όνομα
Λογότυπο
Σενάριο υποστήριξης φιλοσοφίας της μάρκας
Promo αφίσες
Αντικείμενο για τοποθέτηση στους χώρους πώλησεις του προϊόντος

Ό ν ο μ α

που το αποτελούν είναι η εξής:  

Lust : λαγνεία, έντονη σαρκική επιθυμία, πόθος

Σε συνδυασμό αυτές οι λέξεις σχηματίζουν μια φράση που η σημασία της είναι διπλή.

Από τη μία παροτρύνει την αποκάλυψη του πόθου, το να φέρεις στο φως αισθήματα 
που μέχρι τώρα κρατούσες κρυμμένα.

σημαίνει η τελευταία αποκάλυψη, η πιο πρόσφατη.

Το όνομα αυτό επιλέχθηκε για τους εξής λόγους: Η Diesel πάντα για τα προϊόντα της 

όνομα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει και να καταδεικνύει ποιες είναι οι επιπρόσθετες 
αξίες που έχει η σειρά. Ταυτόχρονα το όνομα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει και να 
καταδεικνύει ποιες είναι οι επιπρόσθετες αξίες που έχει η σειρά. 

Η Μάρκα 



Λ ο γ ό τ υ π ο

Για τη δημιουργία του λογοτύπου έγιναν οι εξής δοκιμές:

Η Μάρκα 



Το λογότυπο αποδόθηκε σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς με σκοπό να 
λειτουργεί σε διαφορετικό φόντο με την ίδια αποτελεσματικότητα.

Το λογότυπο που επιλέχθηκε είναι το εξής
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Η Μάρκα 
Το λογότυπο αυτό επιλέχθηκε για τους εξής λόγους:

Οι καμπύλες των γραμμάτων είναι αισθησιακές και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικες με 

τα γράμματα αφαιρούν την κατάλληλη ποσότητα υπερβολής από τα έντονα στοιχεία 

δημιουργούν ένα κενό το οποίο γεμίζει με το μόνο γραφιστικό στοιχείο που δεν είναι 
χαρακτήρας και λειτουργεί ως διαχωριστικό τους αλλά αποτελεί και ένα trademark. 
Επίσης η λίγο art deco αισθητική του προσθέτει αισθησιασμό στο λογότυπο. Οι 
λέξεις γράφτηκαν σε μία σειρά έτσι ώστε να λειτουργεί το επιθυμητό μήνυμα και να 
διαβάζεται η φράση ως σύνολο. Το σήμα της Diesel μπήκε σε διαφορετικό μέγεθος 
για να έχει δευτερεύοντα ρόλο ως προς το όνομα της μάρκας.

Τα χρώματα που επιλέχθηκαν είναι τέτοια ώστε να έχουν μία τρυφερότητα και έναν 
αισθησιασμό χωρίς να είναι άμεσα ερωτικά. Το Diesel γράφεται με γκρι έτσι ώστε να 
έρχεται σε δεύτερο πλάνο σε σχέση με το όνομα το οποίο γράφεται με μωβ, και να 
ισορροπεί την ερωτική του αίσθηση . Τα χρώματα είναι τέτοια ώστε να λειτουργούν 
εξίσου και σε σκούρο και σε ανοιχτό φόντο. Το μόνο χρωματικό στοιχείο που αλλάζει 
είναι είναι αυτό του γραφικού στη μέση το οποίο λειτουργεί με ανοιχτό γκρι σε 
ανοιχτό φόντο και σε μία απόχρωση του πράσινου σε σκούρο. Επίσης έχει προστεθεί 
μία σκιά ανάλογα σε κάθε περίπτωση για να μαλακώσει τα έντονα στοιχεία των 
γραμμάτων και να προσδώσει μία αίσθηση μυστηρίου. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή του λογοτύπου έγινε και με βάση τη λόγικη 
που αντιμετωπίζει η Diesel τα λογότυπά της, τα οποία συνήθως είναι απλά το όνομα 
της σειράς γραμμένο με ανάλογη γραμματοσειρά με τη φιλοσοφία της συγκεκριμένης 
μάρκας. Έτσι θεωρήθηκε ακατάλληλο να επιλεγεί κάποιο λογότυπο με έντονα 
γραφικά καθώς αυτό δε θα συμβάδιζε με την γενική οπτική γραμμή της εταιρείας.
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Η Μάρκα 
Σ ε ν ά ρ ι ο  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  φ ι λ ο σ ο φ ί α ς  τ η ς  μ ά ρ κ α ς

Για την προώθηση και τη στήριξη της μάρκας επιλέχθηκε να γίνει η δημιουργία ενός 
σεναρίου το οποίο θα στηρίξει τη διαδικασία promo του προϊόντος πριν αυτό βγει 
στην αγορά. Αυτός είναι ένας δρόμος που η Diesel ακολουθεί για τις διαφημιστικές 
της καμπάνιες κάθε σεζόν.

Σ ε ν ά ρ ι ο

Σε ένα υποθετικό περιβάλλον του μέλλοντος ο ερωτισμός έχει εκφυλιστεί και 
έχει φτάσει στα όρια του πρόστυχου. Οι άνθρωποι εκδηλώνουν τον φύση έντονο 
ερωτισμό τους με τρόπους που δεν αντικατοπτρίζουν τη δύναμη των αισθήσεων 
τους παρά μόνο τις σαρκικές τους παρορμήσεις. Τα πάντα γύρω από αυτό έχουν 
γίνει επίπεδα και η ανάμνηση του παρελθόντος και η ένταση των αισθήσεων, 
έχουν ξεθωριάσει. Η αναζήτηση της απόλαυσης έχει ταυτιστεί με τον κορεσμό 
της σάρκας και τίποτα δε μοιάζει να μπορεί να συγκινήσει την ψυχή και το πνεύμα 
με τον τρόπο που μόνο η έκσταση των αισθήσεων μπορεί. Σε αυτό το μέλλον οι 
καμπύλες του σώματος θα ήταν τετράγωνες και η αφή, η όραση και η μυρωδιά έχουν 
αντικατασταθεί από κάτι επιφανειακό, προσωρινό. Τη στιγμή που τίποτα δε φαίνεται 
να μπορεί να αλλάξει και ο δρόμος της επιστροφής είναι κλειστός, εμφανίζεται 
ένα μήνυμα που γυρνάει από χέρι σε χέρι και καλεί αυτούς που νιώθουν ότι έχουν 
χάσει την πραγματική έννοια και έκφραση του πόθου τους να αναζητήσουν την 
αποκάλυψη του που αυτή τη φορά θα διαρκέσει για πάντα.

P r o m o  α φ ί σ ε ς

και  περιορισμένο χρονικό διάστημα πριν την εισαγωγή των προϊόντων στην αγορά. 
Θα τα παρουσιάζει μέσω της ιστοσελίδας της, μέσω επιλεγμένων blog αλλά και μέσα 
από τα περιοδικά που διαφημίζεται συνήθως η εταιρεία, χωρίς να αναφέρει σε τι 
ακριβώς αναφέρεται. 

Αυτή η οδός επιλέγεται έτσι ώστε να επικοινωνήσει η μάρκα πρώτα τις αξίες και το 
όραμα της, να καταφέρει να βάλει τις βάσεις έτσι ώστε το κοινό να είναι έτοιμο να 
δεχθεί το βήμα αυτό.

Μέσα στο μήνυμα θα αναγράφεται και η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας όπου θα 
παρουσιάζεται όλη η καμπάνια προώθησης. Ο αναγνώστης του μηνύματος θα μπορεί 
να την επισκέπτεται, να παίρνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και βέβαια να 







Η Μάρκα 
Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν o - Α φ ί σ α

Για να δειχθεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της εικόνας της μάρκας όταν αυτή 
θα κινηθεί στην αγορά μαζί με τα προϊόντα της σχεδιάστηκαν κάποια στοιχεία τα 
οποία θα μπορούν να τοποθετηθούν στα σημεία πώλησης των προϊόντων . Αυτό 
επελέχθηκε να γίνει για τον εξής λόγο: 

Η Diesel κάθε φορά που εισάγει μία νέα σειρά τέτοιου είδους στην αγορά φροντίζει 
έτσι ώστε και τα δικά της καταστήματα να είναι διακοσμημένα σε απόλυτη αισθητική 
αρμονία με την οπτική εικόνα της μάρκας, αλλά και να προμηθεύει τα σημεία λιανικής 
πώλησης των προϊόντων της με αντίστοιχα αντικείμενα ή αφίσες. 

Έτσι οι ακόλουθες προσπάθειες έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν συμπληρωματικά 
το χώρο που θα είναι τοποθετημένο το stand με τα προϊόντα στα καταστήματα 

καμπάνια, αλλά και να εισάγουν με ένα σαφή τρόπο την εικόνα της μάρκας σε 
ανεξάρτητα σημεία πώλησης.

Στόχος σε αυτό το βήμα ήταν όχι μόνο οι εκφάνσεις αυτές να είναι συναφείς με 

εννοιολογική σύνδεση με την promo καμπάνια.

Από τις παρακάτω δοκιμές επιλέχθηκε η πρώτη γιατί κάλυπτε πιο ικανοποιητικά τις 
παραπάνω παραμέτρους. Από αυτή προέκυψαν κάποια τρισδιάστατα στοιχεία όπως 
αυτά φαίνονται παρακάτω.  






