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Καλώς ήρθατε!

Λατρεύουμε τη δουλειά μας! 

Είμαστε παθιασμένοι και απολαμβάνουμε 
το κάθε project, από την απλούστερη εφαρ-
μογή του ως και στην πλήρη ανάπτυξή του. 

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μια επιλογή από αγαπημένες δουλειές!

portfolio
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

KAIZERSHOP.GR
από τη γερμανική λέξη Κάιζερ που είναι 
αυτοκρατορικός τίτλος εκ του λατινικού Καίσαρ 
και υποννοεί την υπεροχή της εταιρείας στην 
αγορά των πωλήσεων  κινητών τηλεφώνων και 
ηλεκτρονικών ειδών στην αγορά.
Η γραμματοσειρά που δημιουργήθηκε  είναι 
μοντέρνα, καθαρή, ευανάγνωστη και οπτικά 
παραπέμπει σε μια τεχνολογική προσέγγιση.

ΚΟΡΩΝΑ - ΣΤΕΜΑ
Το σύμβολο που συνοδεύει τον Kaizer 
σε πρωτοποριακό σχεδιασμό.
Οι αιχμηρές κορυφές - γωνίες σχηματίζουν τρίγωνα 
σαν βέλη που στοχεύουν την κορυφή. Τα χρώματα που 
επιλέχθηκαν είναι και οι αξίες που διέπουν την εταιρεία. 
Γκρι: Χρώμα που βοηθά στην εύρεση συμβατικών λύσεων 
και παραπέμπει στην τεχνολογία.
Φούξια: συμβολίζει την τόλμη, την φιλοδοξία 
Πράσινο: Συμβολίζει γενικά την ελπίδα αλλά  θεωρείται και 
χρώμα της κοινωνικής προσφοράς,
Τιρκουάζ: Συμβολίζει την αναγέννηση, την πρόοδο και είναι 
ο καλύτερος σύμμαχος της γνώσης και της πληροφόρησης.

Logo carrier
Οι καλύτεροι συνδυασμοί τεχνολογίας είναι το μότο με το 
οποίο η εταιρεία θέλει να επαναπροωθήσει το προφίλ 
της. Στο φυσικό αλλά και στο ηλεκτρονικό κατάστημα 
που διαθέτει μπορεί κάποιος να βρει τα πιο νέα μοντέλα 
της αγοράς στις καλύτερες τιμές που κυκλοφορούν, 
ανεβάζοντας πολλές φορές την εταιρεία στην πρώτη θέση 
σε επισκεψημότητα αλλά και σε πωλήσεις, σύμφωνα με 
μετρήσεις του www.skroutz.gr

Οι καλύτεροι συνδυασμοί τεχνολογίας

ΠΕΛΑΤΗΣ: Kaizershop.gr (κατάστημα ειδών τεχνολογίας)
Φυσικό & Ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop 
WORK: Επανασχεδιασμός λογοτύπου

branding
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3ης Σεπτεµβρίου 1, Πλ. Οµονοίας, 104 31 Αθήνα, Tηλ.: 210 5241852

www.kaizershop.gr

ΠΕΛΑΤΗΣ: Kaizershop.gr (κατάστημα ειδών τεχνολογίας)
WORK: Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας & εφαρμογές

branding
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ΠΕΛΑΤΗΣ: Kaizershop.gr 
WORK: Web design & development

Νέος σχεδιασμός και κατασκευή e-shop, 
με πλήρη ανάπτυξη και ταυτόχρονη 
ενημέρωση εμπορευμάτων και ενεργειών 
ανάμεσα στο φυσικό κατάστημα, την 
κεντρική μηχανογράφηση (αποθήκη) και 
το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), μέσω 
προγράμματος  Soft1, με σκοπό την πλήρη 
αυτομοταποίηση της λειτουργίας της 
επιχείρησης και την αξιόπιστη και καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πελάτη.

Μετά από 2 μήνες τα αποτελέσματα ήταν 
θεαματικά. Σύμφωνα με τα τελευταία 
analytics, η επισκεψιμότητα του ιστοτόπου 
αλλά και οι πωλήσεις της εταιρείας, 

αυξήθηκαν κατά 30%.

www.kaizershop.gr

ΠΕΛΑΤΗΣ: Kaizershop.gr 
WORK: corporate banners - flyers για 
συμμετοχή σε έκθεση και συνέδρια

branding
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ΠΕΛΑΤΗΣ: WIND 
(spicy communications®)

WORK: Christmas at 
WINDERLAND

H Wonderland, η μυθική πόλη των 
θαυμάτων της Αλίκης, μετατρέπεται σε 
WINDerland στη Χριστουγεννιάτικη 
πόλη των καταστημάτων της Wind! 
Περαστικοί και καταναλωτές 
ανακαλύπτουν ένα καινούργιο 
Χριστουγεννιάτικο κόσμο, γεμάτο κινητά, 
tablets, accessories, και προγράμματα 
κινητής, internet και σταθερής που 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες!
Η WINDerland ζωντανεύει τα 
καταστήματα της Wind και φέρνει 
το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα και την 
διάθεση για γιορτή και δώρα! 
Το εικαστικό είναι Χριστουγεννιάτικο, 
γιορτινό, εύθυμο και εισάγουν τον κόσμο 
σε ένα παραμυθένιο, αλλά παράλληλα 
μοντέρνο & high tech σκηνικό.

campaign
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Όλα τα καταστήματα WIND στην Ελλάδα διακοσμήθηκαν εξωτερικά (βιτρίνες) αλλά κι εσωτερικά (έπιπλα, τοίχοι κ.λπ.), 
με το concept της Winderland. Χριστουγεννιάτικα δέντρα επίσης τοποθετήθηκαν και αντί των παραδοσιακών στολιδιών, είχαν κρεμασμένες 
WINDerland χάρτινες μπάλες που αποτελούσαν έντυπα συμπλήρωσης στοιχείων των πελατών και συμμετοχής τους σε κλήρωση για δώρα. 
Ο προϊοντικός κατάλογος της WINDerland ήταν διαθέσιμος για όλους τους ενδιαφερόμενους μέσα στα καταστήματα της WIND 
ενημερώνοντάς τους για τις χριστουγεννιάτικες προσφορές καθώς και τους διαγωνισμούς.

campaign
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Προωθητικές ενέργειες μέσα κι έξω από τα καταστήματα. Δίπλα στα δέντρα υπήρχαν 
προωθήτριες με γιορτινή WIND branded ένδυση που καλούσαν τον κόσμο να διαλέξει μια μπάλα, 
που στην πίσω όψη της είχε έναν τυχερό αριθμό. Στη συνέχεια ο κόσμος συμπλήρωνε τα στοιχεία 
του, και μάθαινε στη στιγμή αν ο μοναδικός κωδικός που διάλεξε είχε κερδίσει. 

Η καμπάνια “Winderland - Η Χώρα των Δώρων” είχε μεγάλη απήχηση στον κόσμο κι 
ενίσχυσε σημαντικά το brand της εταιρείας, δημιουργώντας ένα δυνατό word of mouth.  
Οι πωλήσεις καθώς και οι νέες συνδέσεις αυξήθηκαν εντυπωσιακά την περίοδο που 
διεξάχθηκε η ενέργεια. 

campaign
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ΠΕΛΑΤΗΣ: PUBLIC (®spicy communications)

WORK: Public Digital Festival Η δημιουργία του λογοτύπου είχε σκοπό να επικοινωνήσει το διαγωνισμό, αλλά ενσωματώνοντας και την Public σαν διοργανώτρια εταιρεία, καθώς και μέγα χορηγό το “Molto”.  
H ανατρεπτική διαφήμιση που συνόδευε την ενέργεια αυτή, δήλωνε με ιδιαίτερο χιούμορ το concept «Έχει ο καιρός “γυρίσματα”.
Το φεστιβάλ διήρκεσε 3 μήνες και πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια, happenings κι άλλες εκδηλώσεις. Τα υλικά που σχεδιάστηκαν για αυτό το project ήταν: MicroSite, 
καταχωρήσεις για όλα τα ΜΜΕ, banners, προσκλήσεις, flyers, κουπόνια, βραβεία, ειδικές κατασκευές, διακοσμητικά υλικά κ.ά. 
Η διοργάνωση κέρδισε μεγάλη δημοσιότητα, η συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες και με απόλυτη επιτυχία, έκλεισε πανηγυρικά με απονομές βραβείων κι εκδηλώσεις. 
Συντελεστές αυτού του φεστιβάλ ήταν μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Δανίκας, ο Σάκης Ρουβάς, καθώς και πολλά αξιόλογα πρόσωπα από το χώρο της υποκριτικής και της μουσικής.

Το Public Digital Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ 
ψηφιακών ταινιών, διοργανώθηκε από την εταιρεία 
Public, προσκαλώντας το κοινό να φτιάξει τη δική του 
ψηφιακή ταινία από κινητό, κάμερα ή φωτογραφική 
μηχανή και να δηλώσει συμμετοχή.

campaign
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ΠΕΛΑΤΗΣ: PUBLIC (®spicy communications)

WORK: Εγκαίνια νέου καταστήματος 
Public στη Θεσσαλονίκη

Νέο κατάστημα Public στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Στοά Χιρς, 
στο πλέον σύγχρονο εμπορικό σημείο της πόλης. Ζητήθηκε να 
δημιουργηθεί ένα έξυπνο concept που να συμπεριλαμβάνει πρωτότυπες 
προωθητικές ενέργειες και να κορυφωθεί στα επίσημα εγκαίνια. 
Σκοπός ήταν να κάνει “θόρυβο” στην πόλη και να προκαλέσει αλλά 
και να προσκαλέσει τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να το επισκεφθούν 
αλλά και να γιορτάσουν όλοι μαζί την έλευσή του. 

Ο στόχος αυτής της καμπάνιας ήταν να επικοινωνήσουμε το μήνυμα ότι “το Public κατεβαίνει κέντρο”... και η ιδέα ήταν... “με αερόστατο”.
Πάνω σε αυτό το concept δημιουργήθηκε το εικαστικό που προωθεί το πολυκατάστημα Public και την ποικιλία των προϊόντων που θα βρει ο καταναλωτής. 
Το σκηνικό προσκαλούσε τον κόσμο να το επισκεφθεί και να βιώσει μια αξέχαστη εμπειρία με μοναδικές εκδηλώσεις πολιτισμού. 
Τεράστια αερόστατα ήταν στημένα σε κεντρικά σημεία της πόλης. Προωθήτριες μοίραζαν μπαλόνια με κουπόνια που προσκαλούσαν το κοινό να επισκεφθεί 
το κατάστημα για να κερδίσει δώρα. Υπερμεγέθεις σακούλες κυκλοφορούσαν ανάμεσα στον κόσμο, δημιουργώντας διαδραστικές ενέργειες με τους 
περαστικούς. Ένα τουριστικό τρενάκι έπαιρνε τον κόσμο από το κατάστημα για μια βόλτα στην πόλη, επιστρέφοντάς τους ξανά πίσω στην αφετηρία.
Το πορτοκαλί χρώμα του Public ήταν έντονο παντού, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα του brand και αποτυπώνοντάς το στη μνήμη του πελάτη με έναν 
ευχάριστο τρόπο. Καταχωρήσεις, banners, προσκλήσεις, flyers, κουπόνια, ατζέντες εκδηλώσεων, ειδικές κατασκευές κ.ά. συνέβαλαν στην επικοινωνία.
Η καμπάνια σημείωσε μεγάλη επιτυχία και η προσέλευση του κόσμου στο Public ήταν αξεπέραστη, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί ένα grand opening event 
για κάθε ένα από τα επόμενα καταστήματα που θα άνοιγαν.

campaign
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graphic profile

ΠΕΛΑΤΗΣ: “ΧΗΜΕΙΟ” cafe - bar - restaurant
WORK: Σχεδιασμός λογοτύπου, κάρτες, σουπλά, αυτοκόλλητα, κατάλογοι 
καταστήματος, delivery menu, t-shirts, εξωτερική πινακίδα, αφίσες κ.λπ.
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ΠΕΛΑΤΗΣ: Holgers Stutmaterial (Sweden)
WORK: Corporate Logo Identity

graphic profile
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Flow & Energy Analysis Systems
LAPTOP COOLERS WITH AN ATTITUDE

ΠΕΛΑΤΕΣ: European Companies 
WORK: Logo and Brandmark

logo design
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τέχνη από ασήµι

front

 tel 23910 21132

 mob 6976 333765

 url www.emmanuela.gr

 e-mail  info@emmanuela.gr

  Εµµανουέλα Τέχνη από Ασήµι

back

Γρηγόρης Κ. Κοκολάκης
Οικονοµολόγος
Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ Τάξης
MBA Management

Ρολέν 14,  T.K. 713 05, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 242595, Fax: 2810 242535
Kινητό: 6977 464370
w w w. t a x - p r o f i t . g r
e-mail: info@tax-profit.gr

Φωτεινή Σηφάκη 
Λογίστρια – Φοροτεχνικός
Απόφοιτη Τ.Ε.Ι Ηρακλείου

Ρολέν 14,  T.K. 713 05, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 242595, Fax: 2810 242535
w w w. t a x - p r o f i t . g r
e-mail: info@tax-profit.gr

Ρολέν 14  
T.K. 713 05, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 242595
Fax:  2810 242535

w w w. t a x - p r o f i t . g r
e-mail: info@tax-profit.gr

• ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
• ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ • ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ • OUTSOURCING • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΕΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ: Ελληνικές εταιρείες
WORK: Logo and Brandmark

SEA RESTAURANT
ARMY
SOCKS

logo design
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corporate brochure

ΠΕΛΑΤΗΣ: INPRO insurance 
WORK: corporate brochure 



21

διαφημιστικά προωθητικά έντυπα & φυλλάδια

ΠΕΛΑΤΕΣ: Διάφοροι 
WORK: Έντυπα
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διαφημιστικά προωθητικά έντυπα & φυλλάδια

ΠΕΛΑΤΕΣ: Διάφοροι 
WORK: Έντυπα
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προϊοντικοί κατάλογοι πελατών & πωλητών

ΠΕΛΑΤΕΣ: Διάφοροι 
WORK: κατάλογοι
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βιβλία - εκδόσεις

ΠΕΛΑΤHΣ: Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 
WORK: Εκδόσεις αφιερωμένες στο Ολοκαύτωμα Ελλήνων Εβραίων κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο
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διαφημιστικές καταχωρήσεις
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διαφημιστικές καταχωρήσεις
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 banners - posters
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outdoor 
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web design & development

www.classicvapen.se

www.kopparbergs.se www.sofierobeer.com
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web design & development

skola.trollhattan.se/aventyret/

www.func.net

www.qpad.com/shop

www.jalmersur.se

www.ambiductor.se

www.advokatfirmanaldo.se
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συσκευασίες 
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pos & displays 

ΠΕΛΑΤΗΣ: 3E - Coca-Cola 
WORK: Προώθηση των πολυσυσκευασιών με point of sale ενέργειες, flyers, posters κ.λπ.



33

δημιουργία & σχεδιασμός χαρακτήρων

ΠΕΛΑΤΗΣ: Göteborgs Kex 
WORK: Η αγαπημένη μάρκα των Σουηδών για τα προϊόντα μπισκότων, σνακ, κέικ κ.λπ. ανέθεσε την αποστολή να επινοηθούν και να σχεδιαστούν χαρακτήρες που θα συνοδεύουν 
το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος, που απευθυνόταν κυρίως σε παιδιά, που αγαπούν την περιπέτεια.

ΠΕΛΑΤΗΣ: 3E - Coca-Cola 
WORK: Δημιουργία και σχεδιασμός χαρακτήρα: “Χαρά”. 
Η ιδέα ήταν ακόλουθη με την καμπάνια “Coca-Cola: φέρνει τη χαρά στο τραπέζι σας”. 
Η Χαρά μια σύγχρονη αλλά παράλληλα και παραδοσιακή γυναίκα, που φροντίζει πάντα την 
οικογένεια και προσφέρει καθημερινά τη χαρά, έχοντας ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη της.

ΠΕΛΑΤΗΣ: WIND 
WORK: Δημιουργία και σχεδιασμός του χαρακτήρα του “Windy”. 
Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί μια μασκότ που θα συνόδευε την καμπάνια 
της WIND “Run Greece” σε όλη την Ελλάδα και θα δημιουργούσε 
διάφορες διαδραστικές ενέργειες με τους συμμετέχοντες.
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expo stands

ΠΕΛΑΤΗΣ: PPG / SIGMA COATINGS / BONDEX  
WORK: Σχεδιασμός και επιμέλεια κατασκευής περιπτέρου για την έκθεση  «ΧΡΩΜΑ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 2014» Metropolitan Expo, Αθήνα

ΠΕΛΑΤΗΣ: AROM-DEKOR KEMI  
WORK: Σχεδιασμός και επιμέλεια κατασκευής περιπτέρου για την έκθεση Elmia trade fair, 
στο Jönköping, Σουηδία.

ΠΕΛΑΤΗΣ: AMBIDUCTOR  
WORK: Σχεδιασμός και επιμέλεια κατασκευής περιπτέρου για την 
έκθεση  Fjärrvärmemässan 2014, στο Jönköping, Σουηδία.



6

Οι υπηρεσίες μας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΕΤΙΚΕΤΑ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

POS &
OUTDOOR
ΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Branding

Καμπάνιες 

Διαφήμιση  
& Επικοινωνία

Ενέργειες  
Above & Below 

the Line

Τηλεόραση 

Ραδιόφωνο

Marketing & 
Media Planning

Social Media

GRAPHIC
DESIGN

Διαφημιστικές 
Καταχωρήσεις

Εφημερίδες

Περιοδικά

Εκδόσεις - Βιβλία

Έντυπα

Κατάλογοι

Flyers

Annual Reports

Χρωματολόγια 

Αφίσες - Banners 

Προσκλήσεις

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Web Design

Website  
Development

E-shop

Search Engine 
Optimization (SEO)

Online Advertising

Flash banners

ΛΟΓΟΤΥΠΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Εταιρικό Προφίλ

Επαγγελματικές 
Κάρτες

Επιστολόχαρτα - 
Φάκελοι

Office Stationery

Nτοσιέ

Newsletter

Πινακίδες

Εταιρική &  
Διαφημιστική 

Ένδυση

Σχεδιασμός 
Branding 

Σχεδιασμός  
Συσκευασίας 

Σχεδιασμός 
Ετικέτας

Προωθητικές 
Συσκευασίες

Προωθητικά 
Stands

Στάσεις  
Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς

Outdoor 

Banners

Κατάστημα 
(εσωτερική &  

εξωτερική σήμανση)

Βιτρίνες 

Λάβαρα

Προωθητικά 
Κατηγοριών 
Προϊόντων

Οργάνωση 
Εταιρικών  

Εκδηλώσεων

Οργάνωση 
Τεχνικών Σεμιναρίων

Σχεδιασμός Εκθεσιακών  
Περιπτέρων

Λειτουργικός  
Σχεδιασμός  

Καταστημάτων

Προώθηση 
Προϊόντων

Video  
Production



MARKETING ATHENS

Niotre Marketing Athens IKE
Αχιλλέως 6, 136 71 Αθήνα

Τηλ.: 210 2322936

E-mail: info@niotre.com • www.niotre.com
Skype adress: niotre.marketing

Ευχαριστούμε πολύ!




