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 ΠΛΑΙΙΟ : Κακθμερινζσ μετακινιςεισ των ανκρϊπων ςτθν 

πόλθ από/προσ τθ δουλειά και άλλουσ προοριςμοφσ. Οι 
μετακινιςεισ γίνονται με ιδιωτικά (αυτοκίνθτο, μθχανι, 
ποδιλατο, ταξί κτλ) ι δθμόςια οχιματα (μζςα μαηικισ 
μεταφοράσ). Λόγω του πολυάςχολου τρόπου ηωισ, αλλά και 
των μεγάλων αποςτάςεων ςτισ πόλεισ, ο μζςοσ εργαηόμενοσ 
είναι ςτο δρόμο για μεγάλο μζροσ τθσ θμζρασ και είναι πια 
μζροσ τθσ κακθμερινότθτάσ του θ πολφωρθ και ςυχνι 
μετακίνθςθ. 



ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ (που προκφπτουν κατά τθν προςωπικι μετακίνθςθ)  
 
1. Ποιοσ είναι ο προοριςμόσ μου και ποια διαδρομι κα επιλζξω;  
 
 Για τθν απάντθςθ ςε αυτι τθν ερϊτθςθ, υπάρχουν προϊόντα όπωσ GPS, 

εφαρμογζσ navigation ςτα κινθτά τθλζφωνα αλλά και πινακίδεσ, χάρτεσ, 
και γενικά δομζσ (με χριςθ εξελιγμζνου way finding)  που μποροφν να 
βοθκιςουν το χριςτθ 

 
2. Με ποιό μζςο κα φκάςω εκεί; 
 
 Για τθν δεφτερθ ερϊτθςθ, ο χριςτθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 

προςφερόμενο δίκτυο των μζςων μαηικισ μεταφοράσ (λεωφορεία, μετρό, 
τραμ, τραίνα κτλ), το προςωπικό του όχθμα (αυτοκίνθτο, μθχανι, 
ποδιλατο), κάποιο ταξί, ι να κινθκεί πεηόσ. 
 

 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  
 (Ακολουκεί μια κατθγοριοποίθςθ των τομζων ςτουσ οποίουσ μπορεί να εμφανιςτοφν 

προβλιματα και ακάλυπτεσ ανάγκεσ ςτο πλαίςιο τθσ προςωπικισ μετακίνθςθσ) 

 
 

 Άνεςθ: Υπάρχει ςυχνά το φαινόμενο τθσ ςωματικισ αλλά και ψυχολογικισ κοφραςθσ ςτουσ 

ανκρϊπουσ που μετακινοφνται ςυχνά (ειδικά ανάμεςα ςε πλικθ κόςμου) 

 
 Σαχφτθτα: Οι κακυςτεριςεισ που προκφπτουν είναι ςθμαντικζσ αφοφ ο χρόνοσ είναι χριμα 

 
 Αςφάλεια: Η ςωματικι ακεραιότθτα απειλείται ςυχνά ςτισ πόλεισ ενϊ τα καιρικά 

φαινόμενα μποροφν επίςθσ να επθρεάςουν αίςκθςθ τθσ αςφάλειασ 

 
 Μεταφορά αντικειμζνων: Η μεταφορά των αντικειμζνων πάντα προκαλεί κάποια 

ανθςυχία για τυχόν απϊλειεσ ι και καταςτροφζσ ςτθ διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ.  



 ΧΡΗΣΕ : Μποροφμε να κατθγοριοποιιςουμε τουσ χριςτεσ 

που μετακινοφνται ςυχνά ανάλογα με τα παρακάτω κριτιρια: 
 

 Φφλλο:   Άντρεσ – Γυναίκεσ 
 Ηλικιακι ομάδα:  Ζφθβοι – Νζοι – Μεςιλικεσ – Ηλικιωμζνοι 

 
 Το μεγαλφτερο μζροσ των εργαηομζνων που υιοκετοφν το 

αναφερόμενο ςτο brief του διαγωνιςμοφ 24/7 Lifestyle, 
απαςχολοφνται ςε δουλειζσ γραφείου και όχι ςε χειρωνακτικζσ 
εργαςίεσ. Ζτςι επικεντρωνόμαςτε ςε αυτοφσ και τισ ανάγκεσ που 
ζχουν ςτθν προςωπικι τουσ κακθμερινι μετακίνθςθ. 























 ΠΡΟΙΟΝ : Τα προϊόντα που οι χριςτεσ ζχουν μαηί τουσ και χρθςιμοποιοφν 
κατά τθν κακθμερινι τουσ μετακίνθςθ καλφπτουν ζνα μεγάλο εφροσ, ανάλογα με 
τισ ανάγκεσ τουσ, αλλά και το είδοσ τθσ εργαςίασ τουσ. Γενικά τα αντικείμενα που 
μεταφζρει μαηί του ζνασ άνκρωποσ μπορεί να είναι: 

 
 Κινθτό Σθλζφωνο 
 Κλειδιά: Κλειδιά ςπιτιοφ/ αυτοκινιτου 
 Χριματα: Νομίςματα/ Χαρτονομίςματα 
 Κάρτεσ: Σαυτότθτα/Δίπλωμα Οδιγθςθσ/Πιςτωτικζσ Κάρτεσ 
 
 Ζγγραφα – Βιβλία – Χαρτάκια - Σθμειϊςεισ 
 Ηλεκτρονικι Ταμπλζτα 
 Φορθτόσ Η/Υ 
 Γυαλιά Μυωπίασ 
 Γυαλιά Ηλίου (ςε περίπτωςθ ζντονθσ θλιοφάνειασ) 
 Ομπρζλα (ςε περίπτωςθ ςυχνισ βροχισ ι ςυννεφιάσ) 
 Επιπλζον ουχιςμόσ (ςε περίπτωςθ χαμθλισ κερμοκραςίασ) 
 Γάντια (ςε χϊρεσ με ψυχρά κλίματα) 
 Αντικείμενα προςωπικισ υγιεινισ 
 Αντικείμενα καλλωπιςμοφ (περιςςότερο ςε γυναίκεσ) 
 Αντικείμενα προςταςίασ και αςφάλειασ (ςουγιάδεσ, ςπρζι, φακοφσ) 
 Αναπτιρασ 
 Τςίχλεσ 
 Χάπια 
 Άλλα μικροαντικείμενα (π.χ. αντικείμενα προςωπικισ αξίασ) 
 
 



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 
 Μετά από τθν αρχικι ζρευνα, καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι ο τομζασ ςτον 

οποίο κα μποροφςαμε να επζμβουμε περιςςότερο, κάνοντασ τθν μεγαλφτερθ 
διαφορά με τον ςχεδιαςμό ενόσ αντικειμζνου για τθν προςωπικι μετακίνθςθ είναι 
θ μεταφορά των αντικειμζνων.  

 
 Ραρατθριςαμε ότι υπάρχουν κάποια ςυγκεκριμζνα αντικείμενα τα οποία  το 

μεγαλφτερο μζροσ των ανκρϊπων τα ζχει ςυνεχϊσ μαηί του ςτθ διάρκεια τθσ 
θμζρασ και των κακθμερινϊν μετακινιςεϊν του. Ο γυναικείοσ πλθκυςμόσ, λόγω 
του αυξθμζνου αρικμοφ των αναγκαίων για τθν θμζρα αντικειμζνων, αλλά και λόγω 
τθσ κοινωνίασ γενικότερα, ζχει κακιερωκεί να χρθςιμοποιεί ςυχνά τςάντεσ ςτισ 
οποίεσ τα αποκθκεφουν (οι οποίεσ εκτόσ από λειτουργικζσ ανάγκεσ εξυπθρετοφν 
και ανάγκεσ εμφάνιςθσ).  Αυτό όμωσ δεν ιςχφει με τον ίδιο τρόπο και για τουσ 
άντρεσ.  Στθν αγορά υπάρχουν αντρικζσ τςάντεσ και τςαντάκια, παρόλα αυτά ζχουν 
κάποια προβλιματα. 
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ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΣΑΝΣΑ  (ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ) 



Επιλογή κατεύθυνςησ: μεταφορά των αντικειμζνων 
Χριςτθσ: Φφλλο  Άντρεσ 
 Αντικείμενα μεταφοράσ αντικειμζνων για άντρεσ 

• Δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε οποιαδιποτε περίςταςθ 
(λόγω ρουχιςμοφ) 

• Ρολλζσ φορζσ είναι είτε μεγάλα ςε μζγεκοσ για τα απαραίτθτα 
αντικείμενα, είτε μικρά για το ςφνολο των αντικειμζνων που ο 
χριςτθσ ζχει ανάγκθ να αποκθκεφςει. 

 
 Ηλικιακι ομάδα  Νζοι - Μεςιλικεσ 
Προΰόντα:  

• Κινθτό Σθλζφωνο 
• Κλειδιά: Κλειδιά ςπιτιοφ/ αυτοκινιτου 
• Χριματα: Νομίςματα/ Χαρτονομίςματα 
• Κάρτεσ: Σαυτότθτα/Δίπλωμα Οδιγθςθσ/Πιςτωτικζσ Κάρτεσ 

 



επίςημο ανεπίςημο 

μεγάλο 

μικρό 

πορτοφόλι αθλητικό 
πορτοφόλι 

χαρτοφύλακασ 
ςακίδιο 

τςαντάκι 











ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  
(όςο αφορά τθν μεταφορά προςωπικϊν αντικειμζνων) 

 
 Αποκικευςθ 

 
 Αςφάλεια 

 
Οργάνωςθ 

 
 Άμεςοσ Εντοπιςμόσ 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ (1) 
 
 Είναι ςθμαντικό το αντικείμενο να καλφπτει με κάποιο τρόπο αν όχι όλα, τα 

περιςςότερα “hot topics” που αναφζρονται ςτο brief του διαγωνιςμοφ. 
Ραρακάτω αναλφονται οι τρόποι που μπορεί να το κάνει αυτό: 

 
 Sustainability: Η αποφυγι χριςθσ εφιμερθσ και γριγορα ξεπεραςμζνθσ 

θλεκτρονικισ τεχνολογίασ (οκόνεσ αφισ, επεξεργαςτζσ κτλ) ςυντελεί ςτθ 
διαχρονικότθτα του αντικειμζνου. Επίςθσ, θ χριςθ ποιοτικϊν υλικϊν και θ 
υψθλι ποιότθτα καταςκευισ μποροφν να ςυντελζςουν ςε αυτό. Τζλοσ ο 
ςχεδιαςμόσ του καλό κα ιταν να μθν ακολουκεί τθ μόδα αλλά κα δθμιουργεί 
τάςεισ. 

 
 Individuality: Η προςαρμοςτικότθτα ςτισ ανάγκεσ του εκάςτοτε χριςτθ, ςε 

όποιο βακμό και να γίνεται, αποτελεί εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζννοιασ. 
Αυτό μπορεί να άφορα είτε τθν αιςκθτικι του αντικειμζνου, είτε τισ λειτουργίεσ 
του 

 
 Mobility: Το αντικείμενο αυτό κα είναι κάτι που ο χριςτθσ μεταφζρει ςυνεχϊσ 

μαηί του άρα κα ακολουκεί τισ αρχζσ τθσ φορθτότθτασ και τθσ ευκολίασ ςτθ 
μετακίνθςθ.  

 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ (2) 
 
 Well being: Η βελτίωςθ του τρόπου ηωισ μζςα από αντικείμενα τθσ 

κακθμερινότθτασ που λφνουν ςθμαντικά προβλιματα είναι ο τελικόσ ςτόχοσ. 
 
 Ubiquitus Technology: Η πανταχοφ παροφςα τεχνολογία, είτε ςε θλεκτρονικι 

είτε ςε μθχανικι μορφι κα εφαρμόηεται ςτα ςθμεία που χρειάηεται ςτο 
αντικείμενο. Ζνα παράδειγμα τθσ χριςθσ τθσ μπορεί να είναι τα υλικά 
καταςκευισ αλλά και οι μθχανιςμοί αςφάλειασ του αντικειμζνου. 

 
 Highly connected social structures: Εδϊ μποροφμε να αναφζρουμε ωσ 

παράδειγμα τθν επικοινωνία του αντικειμζνου με άλλεσ δομζσ (όπωσ 
δορυφόροι, διαδίκτυο), κάτι που κα μποροφςε να βοθκιςει ςτον άμεςο 
εντοπιςμό του ςε περίπτωςθ απϊλειασ ι κλοπισ. 

 
 24/7 Lifestyle: Το αντικείμενο κα απευκφνεται ακριβϊσ ςτουσ ανκρϊπουσ που 

υιοκετοφν το ςυγκεκριμζνο τρόπο ηωισ. 
 



 
 Άντρεσ 30 – 55 ετϊν  
 Εργαηόμενοι ςε δουλειζσ γραφείου 
 Τουσ ενδιαφζρει θ εμφάνιςθ και το κοινωνικό προφίλ τουσ 
 Επιλζγουν προϊόντα προςεκτικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 
 Επικυμοφν υψθλι ποιότθτα καταςκευισ και design 



 Νίκοσ (Διευκυντισ επιχείρθςθσ – 52 χρονϊν) :  
 
Απολφτωσ Απαραίτθτα Αντικείμενα: χριματα, κλειδιά, κάρτεσ, κινθτό 
τθλζφωνο, laptop/tablet 
 
Επιλζγει πουκάμιςα και παντελόνια για το ντφςιμό του, τον ενδιαφζρει να 
μεταφζρει εφκολα τα απαραίτθτα αντικείμενά από και προσ το γραφείο του. 
Χρθςιμοποιεί αυτοκίνθτο για τισ μετακινιςεισ προσ τθ δουλειά αφοφ ζχει 
ειδικι κζςθ παρκαρίςματοσ. Δεν προτιμά να ζχει όλα τα αντικείμενα ςτισ 
τςζπεσ του και χρθςιμοποιεί τθν τςάντα μεταφοράσ του laptop για να τα 
μεταφζρει (εκτόσ από το κινθτό και το πορτοφόλι που τα ζχει ςτισ τςζπεσ 
του) 
 
Πιςτεφει ότι το ςθμαντικότερο πρόβλθμά του είναι θ αςφάλεια των 
αντικειμζνων κατά τθ μεταφορά. Μία πικανι κλοπι τθσ τςάντασ του κα 
ςτοίχιηε πάρα πολφ ςε χρόνο και χριματα. Επίςθσ κεωρεί ςθμαντικό να μθ 
χρειάηεται να ψάχνει τα αντικείμενά του πριν φφγει από το ςπίτι. 



 Ράνοσ (Υπάλλθλοσ Τράπεηασ – 28 χρονϊν) :  
 
Απολφτωσ Απαραίτθτα Αντικείμενα: χριματα, κλειδιά, κάρτεσ, κινθτό 
τθλζφωνο 
 
Ντφνεται επίςθμα ςτθ δουλειά του λόγω ςυγκεκριμζνων κανόνων ζνδυςθσ. 
Επιλζγει πιο casual ντφςιμο ςτο υπόλοιπο τθσ θμζρασ. Ζχει μία τςάντα που 
ταιριάηει με τα κοςτοφμια του και τθν χρθςιμοποιεί μόνο ςτθ δουλειά. Τθν 
υπόλοιπθ θμζρα ζχει μαηί του μόνο το κινθτό, το πορτοφόλι και τα κλειδιά 
του. Δεν του αρζςει να γεμίηει τισ τςζπεσ του ςακακιοφ του και τον ενοχλεί 
που χρειάηεται να κουβαλά τςάντα από και προσ τθ δουλειά.  
 
Μασ είπε ότι κα προτιμοφςε να ζχει μία απαραίτθτα διακριτικι και μικρι 
κικθ αντικειμζνων που να προςαρμόηεται είτε ςτθ ηϊνθ είτε να δζνει ςτο 
ςϊμα του εςωτερικά του ςακακιοφ. Θα ικελε να μπορεί να τθν ζχει μαηί 
ανεξαρτιτωσ ρουχιςμοφ και να του αρζςει αιςκθτικά. 



 πφροσ (Ειςαγγελζασ – 44 χρονϊν):  
 
Απολφτωσ Απαραίτθτα Αντικείμενα: χριματα, κλειδιά, κάρτεσ, κινθτό τθλζφωνο, ςτυλό,  
ειδικι ταυτότθτα 
 
Πταν ντφνεται επίςθμα (δθλαδι ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ θμζρασ λόγω δουλειάσ) ζχει 
μαηί του μια ειδικι αντρικι τςάντα ςτθν οποία βάηει κάποιεσ ςφραγίδεσ, ςυγκεκριμζνα 
βιβλία όπωσ ο ποινικόσ κϊδικασ και άλλα ζγγραφα (παρόμοια τςάντα ζχουν οι 
περιςςότεροι ςυνάδελφοί του). Επίςθσ ζχει μια ειδικι δερμάτινθ κικθ για τισ κάρτεσ του, 
τθν ταυτότθτα αλλά και τθν ειδικι ταυτότθτα, τθν οποία βάηει ςτθν πίςω τςζπθ του 
παντελονιοφ του. Τα χριματά του τα βάηει ςε τςζπθ ςτο εςωτερικό του ςακακιοφ του. Δεν 
ζχει πορτοφόλι.  
 
Σε πιο ακλθτικό και κακθμερινό ντφςιμο, παίρνει μαηί του τθν κικθ για τισ κάρτεσ του, τα 
χριματα, το κινθτό και τα κλειδιά του που πολλζσ φορζσ τα κρατάει ςτα χζρια του. 
 
Θα ικελε να ζχει μία κικθ μεγαλφτερθ από πορτοφόλι - ϊςτε να χωράει περιςςότερα 
πράγματα, αλλά εμφανϊσ μικρότερθ από τςάντα - για μεγαλφτερθ ευκολία ςτθ 
μεταφορά.  Είναι απαραίτθτο αυτι θ κικθ να εναρμονιηόταν αιςκθτικά με το ντφςιμό 
του και να αναλογοφςε ςτο κφροσ τθσ κζςθσ του. 



 Παφλοσ (Δάςκαλοσ – 47 χρονϊν) :  
 
Απολφτωσ Απαραίτθτα Αντικείμενα: χριματα, κλειδιά, κάρτεσ, κινθτό τθλζφωνο, ςτυλό, 
τςιγάρα, αναπτιρασ 
 
Πταν ντφνεται επίςθμα, δεν παίρνει μαηί του τςαντάκι γιατί το βρίςκει αντιαιςκθτικό. 
Επίςθσ δεν παίρνει μαηί το πορτοφόλι του γιατί λόγω μεγζκουσ φουςκϊνει τισ τςζπεσ. 
Βάηει ςτθν τςζπθ  μόνο  τα λεφτά και τθν ταυτότθτα ενϊ κρατάει ςτο χζρι τα κλειδιά και το 
κινθτό αφοφ επίςθσ λόγω όγκου φουςκϊνουν τισ τςζπεσ. 
 
Σε πιο ακλθτικό και κακθμερινό ντφςιμο, παίρνει ζνα τςαντάκι ςτο οποίο βάηει το 
πορτοφόλι (το οποίο περιλαμβάνει χριματα και κάρτεσ), το κινθτό, τα κλειδιά, τον 
αναπτιρα, τα τςιγάρα του και ζνα ι δφο ςτυλό 
 
 
Θα ικελε να ζχει μία κικθ αντίςτοιχθσ πρακτικότθτασ με το τςαντάκι του, τθν οποία κα 
μποροφςε να πάρει μαηί του όταν ντφνεται επίςθμα χωρίσ να δείχνει αντιαιςκθτικό. Σον 
ενδιαφζρει να αποδεςμεφςει τα χζρια του από κλειδιά και κινθτό, αφοφ δεν είναι οφτε 
πρακτικό, οφτε αςφαλζσ, οφτε βολικό να τα κρατά ςυνζχεια. 

 



 Παναγιϊτθσ (Νομαρχιακόσ Σφμβουλοσ – 45 χρονϊν) :  
 
Απολφτωσ Απαραίτθτα Αντικείμενα: χριματα, κλειδιά, κάρτεσ, κινθτό τθλζφωνο, 
τςιγάρα. αναπτιρασ 
 
Δεν ζχει, οφτε είχε ποτζ κάποιασ μορφισ τςαντάκι ι πορτοφόλι. Μοιράηει τα 
πράγματά του ςτισ τςζπεσ του κουςτουμιοφ. Βάηει χριματα και κάρτεσ 
(ταυτότθτα, δίπλωμα) ςτισ πίςω τςζπεσ που κλείνουν με κουμπιά. Μοιράηει το 
κινθτό και τα κλειδιά του ςτισ υπόλοιπεσ τςζπεσ ενϊ βάηει τα τςιγάρα του και τον 
αναπτιρα ςτθν εςωτερικι τςζπθ του ςακακιοφ του. Ρολλζσ φορζσ κρατά τα 
κλειδιά του ι το κινθτό ςτα χζρια του γιατί φουςκϊνουν οι τςζπεσ. 
 
Σε πιο ακλθτικό και κακθμερινό ντφςιμο, μοιράηει ανάλογα τα αντικείμενα που 
αναφζραμε ςτισ τςζπεσ του 
 
Μασ επιςιμανε το τεράςτιο πρόβλθμα των πολιτικϊν που ςυναναςτρζφεται 
με τα προςωπικά τουσ αντικείμενα. Οι τςζπεσ όλων είναι γεμάτεσ και 
υπερβολικά φουςκωμζνεσ (πολλζσ φορζσ ζχουν 2 κινθτά, ειδικζσ κάρτεσ, 
χριματα κτλ). Επίςθσ μασ είπε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλθμα με τθν αςφάλεια 
αυτϊν των αντικειμζνων αλλά και τθν οργάνωςθ γιατί ςυνζχει πρζπει να 
κυμοφνται που τα ζβαλαν και αν τα πιραν μαηί τουσ. 

 



 Χάρθσ (Δικθγόροσ – 35 χρονϊν) :  
 
Απολφτωσ Απαραίτθτα Αντικείμενα: χριματα, κλειδιά, κάρτεσ, κινθτό τθλζφωνο, 
μπλοκάκι ςθμειϊςεων, ςτυλό διαφορετικϊν χρωμάτων, ειδικι ςφραγίδα, ειδικι 
ταυτότθτα 
 
Είναι ντυμζνοσ επίςθμα, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. Μετακινείται ςυνεχϊσ 
με μζςα μαηικισ μεταφοράσ αφοφ όλεσ οι δουλειζσ του είναι ςτο κζντρο. 
Οργανϊνει τα  απολφτωσ απαραίτθτα αντικείμενα ςτισ τςζπεσ του με απόλυτθ 
ςυνζπεια και ακρίβεια (ςυγκεκριμζνα αντικείμενα ςε κάκε τςζπθ) αφοφ είναι 
απαραίτθτο να ζχει πολφ γριγορθ και ςυχνι πρόςβαςθ ςε αυτά. Ζχει μαηί του 
ζνα πορτοφόλι και ζνα χαρτοφφλακα ςτον οποίο αποκθκεφει τθ μεγάλθ 
ςφραγίδα, ζνα ςετ από διαφορετικά ςτυλό και μαρκαδόρουσ υπογράμμιςθσ, 
πολλζσ κόλλεσ Α4, απαραίτθτεσ δικογραφίεσ, χαρτάκια post-it και άλλα ζγγραφα. 
 
Μασ είπε ότι υπάρχει πολφ ςθμαντικό κζμα αςφάλειασ των αντικειμζνων κατά 
τθ μετακίνθςι του από τθ μία δουλειά ςτθν άλλθ. Όπωσ φαίνεται και πιο πάνω 
το ςθμαντικότερο ηιτθμα που τον απαςχολεί είναι θ οργάνωςι τουσ και θ 
δυνατότθτα άμεςθσ και γριγορθσ πρόςβαςθσ. Επίςθσ είπε ότι υπάρχει 
ςθμαντικι ανάγκθ να μθν επθρεάηονται τα ροφχα του (τςαλάκωμα, ςκίςιμο, 
λεκζδεσ) από τα αντικείμενα που μεταφζρει ι από τισ τςάντεσ και τισ κικεσ. 



 Καλοφμαςτε να ςχεδιάςουμε για τθ εταιρία BRAUN, ςφςτθμα 
μεταφοράσ των απαραίτθτων προςωπικϊν αντικειμζνων που 
μεταφζρουν μαηί τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ κακθμερινισ 
τουσ μετακίνθςθσ, άντρεσ 30 -55 ετϊν, εργαηόμενοι ςε 
δουλειζσ γραφείου.  

 
 
 Το αντικείμενο κα ακολουκεί πιςτά τθν φιλοςοφία τθσ Braun 

ενϊ ςτόχοι του κα είναι θ αποκικευςθ, θ οργάνωςθ, θ 
αςφάλεια και ο εφκολοσ και άμεςοσ εντοπιςμόσ όλων των 
απαραίτθτων αντικειμζνων που μεταφζρονται μαηί με το 
χριςτθ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. 



1. Φιλοδοξεί να γίνει design icon και αντικείμενο ποκθτό από τουσ άντρεσ. 
2. Να ζχει υψθλι ποιότθτα καταςκευισ και ςυναρμογισ. 
3. Να αποκθκεφει κάρτεσ (ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ και μορφισ). 
4. Να αποκθκεφει χριματα (ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ και μορφισ). 
5. Η εμφάνιςι του να ταιριάηει με επίςθμο ρουχιςμό αλλά και με ζνα πιο απλό και κακθμερινό 

ντφςιμο. 
6. Να μθν απαςχολεί απαραίτθτα τα χζρια του χριςτθ κατά τθ μεταφορά του.  
7. Να μθν περιορίηει τισ κινιςεισ του χριςτθ με οποιονδιποτε τρόπο. 
8. Η διακριτικότθτα πρζπει να είναι ζνα από τα χαρακτθριςτικά του.  
9. Να καταλαμβάνει το μικρότερο δυνατό όγκο.  
10. Να προςκζτει όςο το δυνατόν λιγότερο βάροσ ςε αυτό των αντικειμζνων που περιζχει. 
11. Να προςαρμόηεται ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του χριςτθ. 
12. Να αποκθκεφει κλειδιά (ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ και μορφισ).  
13. Να μπορεί να εντοπιςκεί εφκολα και γριγορα. 
14. Να μθν αλλοιϊνει τα ροφχα του χριςτθ κατά τθ μεταφορά του ι με οποιαδιποτε άλλο τρόπο. 
15. Να μθν επθρεάηεται εςωτερικά ι εξωτερικά από φκορζσ. 
16. Να είναι ανκεκτικό ςε πτϊςεισ και κραδαςμοφσ.  
17. Να προφυλάςςει τα αντικείμενα που περιζχει από χτυπιματα και  φκορζσ.  
18. Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά από τον ιδιοκτιτθ. 

 



Μελζτθ φόρμασ 

 



Μελζτθ φόρμασ 

 



Μελζτθ φόρμασ – design icon 

 



Μελζτθ φόρμασ – design icon 

 



Μελζτθ φόρμασ – design icon 

 



Να αποκθκεφει κάρτεσ (ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ και μορφισ). 

Να αποκθκεφει κλειδιά (ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ και μορφισ).  



Να αποκθκεφει χριματα (ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ και μορφισ). 



Να προςαρμόηεται ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του χριςτθ. 



Μελζτθ - άνοιγμα 



Μελζτθ – μεταφορά χωρίσ χζρια 



Μελζτθ – μεταφορά χωρίσ χζρια 





ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΡΕΙΒΛΗΜΑ 
ΣΤΟΧΟΣ 

 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ:     ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
- Χτυπιματα     - Ελαφρφ 
- Φκορζσ     - Λεπτό 
- Ρτϊςεισ     - Μικροφ Πγκου 
- Κραδαςμοφσ 



 Carbon Fibre 
 Τιτάνιο 
 Kevlar 
 Gorilla Glass 
 Αλουμίνιο 

 
 Χρθςιμοποιοφνται ευρζοσ ςτθν αγορά με επιτυχία. 
 Ρλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ. 





 Λεπτζσ μεταλλικζσ πλάκεσ που αναδιπλϊνονται 
• Συνδυαςμόσ αλουμινίου-ατςαλιοφ-υβριδικϊν κραμάτων. 

• Χρθςιμοποιείται 
 

 



 Αδιάβροχο χαρτί 
• Συνδυαςμόσ ξφλου-χαρτιοφ-

άμμου 

• Ελαφρφ-γερό-άκραυςτο-
οικολογικό 

• Χρθςιμοποιείται ςτθ κεραμικι 

 



 Υγρό ξφλο 
• Συνδυαςμόσ ξφλου-ινϊν 

• Συνδυάηει ακρίβεια-ελαςτικότθτα-
αντοχι του πλαςτικοφ με αιςκθτικι 
του ξφλου 

• Οικολογικό 

• Χρθςιμοποιείται 
 
 



 Aerogel 
• Το πιο ελαφρφ και πιο 

δυνατό υλικό του κόςμου. 

• Ριο ελαφρφ από τον αζρα 
και πιο δυνατό από το 
ατςάλι 

• Ρειραματικό ςτάδιο 

• Ρολφ ακριβό 



 Διάφανο αλουμίνιο 
• Σκλθρότερο από γυαλί 

• Δε χρθςιμοποιείται ςτθν ευρφτερθ αγορά 



Διερεφνθςθ εναλλακτικϊν υλικϊν και μεκόδων 
αποκικευςθσ 

 
 Σχθματομνθμονικά κράματα ι πολυμερι 

• Με τθ επίδραςθ κερμότθτασ αλλάηουν ςχιμα 
• Επαναφζρουν το ςχιμα όταν πάψει θ επίδραςθ 
• Ρρϊιμθ εφαρμογι ςε ροφχα 
• Ρειραματικό ςτάδιο 

Μαγνιτεσ 
• Οι απλοί μαγνιτεσ 
• Ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενοι 
• Ρικανι επιρροι ςε πιςτωτικζσ κάρτεσ 

 



 Ρρογραμματιηόμενοι μαγνιτεσ 
• Ιςχυροί 

• Ρρογραμματίηονται να λειτουργοφν κάτω από ςυγκεκριμζνεσ 
ςυνκικεσ. 

• Μειωμζνο πεδίο δράςθσ-δεν επθρεάηουν πιςτωτικζσ κάρτεσ. 

• Δεν χρθςιμοποιείται ακόμα ςτθν αγορά 









Επαγγελματικζσ 

κάρτεσ 

Πιςτωτικζσ κάρτεσ Ελλθνικι 

ταυτότθτα 

5,1x5,1 cm 

6,4x6,4 cm 

3,8x8,9 cm 

5,1x8,9 cm 

4,3x8,9 cm 

6,4x8,9 cm 

Διάμετροσ 6,4 cm 

5,1x7,6 cm 

5,1x10,2 cm 

7,6x7,6 cm 

Διάμετροσ 7,6 cm 
  

ISO/IEC7810:2003 

ISO/IEC7813 

8,56x5,4cm - 0,076 cm πάχοσ -  0,3 

cm ακτίνα για τισ ςτρογγυλεμζνεσ 

άκρεσ 

(Δίπλωμα αυτοκινιτου και 

ταυτότθτεσ ξζνων χωρϊν ανικουν 

ςε αυτι τθ κατθγορία) 

12x7,5 cm περίπου 

Διαςτάςεισ καρτϊν 
 



€ $ 

Αξία Διάμετροσ Γραμμάρια Αξία Διάμετροσ Γραμμάρια Πάχοσ 

0,01 1,625 2,3 0,01 1,9 3,11 0,155 

0,02 1,875 3 1,905 2,5 0,155 

0,05 2,125 3,9 0,05 2,121 5 0,195 

0,10 1,975 4,1 0,10 1,791 2,268 0,135 

0,20 2,225 5,7 0,25 2,426 3,67 0,175 

0,50 2,425 7,8 0,50 3,061 11,34 0,215 

1 2,325 7,5 1 2,650 8,1 0,200 

2 2,575 8,5   

€ $ 

Αξία Διαςτάςεισ Αξία Διαςτάςεισ 

5 12x6,2 1 6,6x15,6 

10 12,7x6,7 5 6,6x15,6 

20 13,3x7,2 10 6,6x15,6 

50 14x7,7 20 6,6x15,6 

100 14,7x8,2 50 6,6x15,6 

200 15,3x8,2 100 6,6x15,6 

500 16x8,2   

Διαςτάςεισ χρθμάτων 
 
Νομίσματα 
 
 

Χαρτονομίσματα 



Διαςτάςεισ κλειδιϊν 
 
Μικρότερα ςε μζγεκοσ :  
• κλειδί χρθματοκιβωτίου:  3,5x2 cm  
(Υπάρχουν και τα κλειδιά λουκζτων που όμωσ δεν μποροφν να αποτελζςουν 
ςθμείο αναφοράσ για ςχεδίαςθ) 
 
Μεγαλφτερα ςε μζγεκοσ : 
• παλαιοφ τφπου: 9x2,5 cm 
• ςφγχρονα αςφαλείασ: 11x2,5 cm 
 
Τα πιο κοινά: 
• απλό: 5,5x2,5 cm 
• αςφαλείασ: 6,5x2,5 cm 
 
Τα κλειδιά αυτοκινιτου κυμαίνονται ςυνικωσ ςε μικοσ μεταξφ 6 cm και 8 cm. 









Πεπιοσή εξακπίβωζηρ 

Δακηςλικού αποηςπώμαηορ 

(για ξεκλείδωμα και άνοιγμα) 



Υλικό: Αλοςμίνιο 



Επίζηπωζη μαγνήηη  

(για αποθήκεςζη κλειδιών) 

-Ειδικά clip για ηην αποθήκεςζη 

σπημάηων και καπηών  

-Κςλινδπικέρ θήκερ νομιζμάηων 

(μέσπι 15 νομίζμαηα ζςνολικά) 





CONCEPT 2 



CONCEPT 2 



CONCEPT 2 



CONCEPT 2 
Υλικό: Τιηάνιο 



CONCEPT 2 



CONCEPT 2 



CONCEPT 2 



Υλικό: Carbon Fiber 
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ΚΛΙΠ ΠΡΟΔΕΗ 

1 cm 



ΠΙΩ ΜΑΓΝΗΣΕ 







4 

9 







3 

9 





1 

3 

2 

4 



3 

6 





concept 1 concept 2 



Αξιολόγηςη Concept 1 Concept 2 Concept 3 Δείκτεσ 

Design icon 4 3 3 X10 

Ποιότητα καταςκευήσ 5 5 5 X9 

Αποθήκευςη καρτών 4 5 5 X8 

Αποθήκευςη χρημάτων 5 4 3 X8 

Εμφάνιςη να ταιριάζει με επίςημο και απλό ρουχιςμό 5 3 4 X7 

Να μην απαςχολεί τα χέρια κατά τη μεταφορά 5 5 5 X6 

Να μην περιορίζει τισ κινήςεισ του χρήςτη 5 2 4 X5 

Διακριτικότητα 4 2 4 X4 

Να καταλαμβάνει το μικρότερο δυνατό όγκο 4 2 5 X3 

Να προςθέτει το μικρότερο δυνατό βάροσ 4 4 5 X3 

Να προςαρμόζεται ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του χρήςτη 3 4 5 X2 

Να αποθηκεύει κλειδιά 5 5 4 X8 

Να μπορεί να εντοπιςθεί 5 5 3 X1 

Να μην αλλοιώνει τα ρούχα 5 5 2 X1 

Να μην επηρεάζεται από φθορέσ 4 5 5 X2 

Να είναι ανθεκτικό ςε πτώςεισ και κραδαςμούσ 5 4 5 X1 

Να μπορεί να χρηςιμοποιηθεί μόνο από τον ιδιοκτήτη 5 4 3 X1 

Να προςτατεύει τα αντικείμενα που περιέχει 5 5 5 X3 

Σύνολο 83 72 75   

Σύνολο (με δείκτεσ) 376 325 343   

































Σρόποσ ςυγκράτηςησ 
χρημάτων: μεταλλικό κλιπ 

Σρόποσ ςυγκράτηςησ καρτών: 
υφαςμάτινεσ θήκεσ 



Σρόποσ ςυγκράτηςησ κλειδιών: 
 Δερμάτινεσ λωρίδεσ 



Υλικό καηαζκεσής: Αλοσμίνιο 

Υλικό επένδσζης θηκών 

νομιζμάηων - κλειδιών: 

Foamy rubber 
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2.2 

Επιπλέον Πληροθορίες: 

 

Διαζηάζειρ: 12x9x2.2 cm 

Πάσορ ηοισωμάηων = 0.1 cm 

Καμπςλόηηηα γωνιών = 0.4 cm 

Πλήκηπο ανοίγμαηορ = 2x0.5 cm 

Πάσορ λωπίδαρ = 3.5 cm 
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Ευχαριςτούμε! 


