
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟY

εργασία Μετά από 70 χρόνια επιτυχίας με μια και μοναδική εμπορική ταυτότητα, η Coca-Cola ® 
αποφάσισε να επεκταθεί με νέες γεύσεις: Fanta ®, που αρχικά αναπτύχθηκε τη δεκαετία 
του 1940, η Sprite ® ακολούθησε το 1961, η TAB ® το 1963 και η Fresca ® το 1966. Το 1960, 
η The Coca-Cola Company απέκτησε το Minute Maid, που προσθέτει μια εντελώς νέα 
επιχειρηματική δραστηριότητα (χυμών) στην Εταιρεία.

Η παρουσία της εταιρίας στον υπόλοιπο κόσμο αυξανόταν ραγδαία χρόνο με το χρόνο. 
Η Coca-Cola επεκτάθηκε σε όλο και περισσότερες χώρες: Καμπότζη, την Παραγουάη, 
το Μακάο, την Τουρκία και πολλές άλλες.

Η διαφήμιση της Coca-Cola, πάντα ένα σημαντικό και συναρπαστικό μέρος των δραστηριοτή-
των της, συνδέετε με τη διασκέδαση, φίλους και καλές στιγμές. Η διεθνής απήχηση της 
Coca-Cola έχει συνομολογηθεί από ένα διαφημιστικό του 1971, όπου μια ομάδα νέων 
ανθρώπων από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στην κορυφή ενός λόφου στην Ιταλία για 
να τραγουδήσουν "I'd Like to Buy the World a Coke."

Το 1978, η εταιρεία Coca-Cola, επιλέχθηκε ως η μόνη εταιρεία που επιτρέπεται να πωλεί 
συσκευασμένα κρύα ποτά στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Ο κόσμος αλλάζει γύρω μας! Για να συνεχίσουμε να ευδοκιμούμε σαν επιχείρηση κατά την 
επόμενη δεκαετία και πέρα, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να κατανοηθούν οι τάσεις και 
δυνάμεις που θα διαμορφώσουν τις δραστηριότητές μας στο μέλλον και να κινηθούμε 
γρήγορα προκειμένου να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Αυτό είναι το όραμα μας για το 
2020 και μετά. Το όραμα αυτό δημιουργεί ένα μακροπρόθεσμο προορισμό για τις επιχειρή-
σεις μας και μας παρέχει ένα «χάρτη πορείας» για τη νίκη μαζί με τους εταίρους μας στον 
κόσμο του εμφιαλωμένου αναψυκτικού.

Το έτος 2017 σχεδιάζουμε να προωθήσουμε ένα νέο energy drink (μη αλκοολούχο) στη 
παγκόσμια αγορά και φιλοδοξούμε πως αυτό το προϊόν θα ηγηθεί της προσπάθειας μας 
να καθιερωθούμε στον ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον χώρο τον energy drinks: στο χώρο 
της ενέργειας, της διασκέδασης, της άθλησης , της ταχύτητας και γενικά της σύγχρονης 
κουλτούρας. Τα τελευταία 10 χρόνια τα energy drinks έχουν μπει για τα καλά στη ζωή των 
νέων, δίνοντας ώθηση σε καινούργιες αγορές με πρωτοπόρο energy drink το Red Bull. 

Μέτα από εκτενή έρευνα αγοράς έχουμε εντοπίσει πως υπάρχει ανάγκη για ένα νέο ελαφρύ 
energy drink. Σε αντίθεση με άλλα κοινά energy drinks, το νέο αυτό ποτό είναι πάρα πολύ 
χαμηλό σε καφεΐνη και λόγο της νέας φόρμουλας που έχουμε εφεύρει (ανάμιξή φυσικών 
αντιοξειδωτικών ουσιών και γενικότερα εξωτικών φρούτων) σου προσφέρει μια φυσική 
φρεσκάδα και ενέργεια.

Διατηρώντας την σταθερή μας φιλοσοφία, το ποτό αυτό πρέπει να έχει μια φρέσκα, νεανική, 
εναλλακτική και δημιουργική ταυτότητα η οποία να διεισδύει και να προβάλλεται έντονα 
μέσα από τη διαφημιστική καμπάνια του προϊόντος αυτού.Η δημιουργία της ταυτότητας και 
προώθησης σύγχρονων προϊόντων καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, πάντοτε σε 
συνάρτηση με την σύγχρονη εποχή που ζούμε. Πρέπει να προβληθεί μια πολύπλευρη εικόνα 
η οποία να αντιπροσωπεύει το κοινό το οποίο απευθύνεται το ποτό μας λαμβάνοντας υπόψη 
τον τρόπο ζωής, τις ενδυματολογικές επιλογές, τον τρόπο διασκέδασης, τις επιλογές 
μουσικής και γενικότερα σημεία και σύμβολα που απευθύνονται στο κοινό αυτό. Η κουλτούρα 
και η ανθρωπινή ψυχολογία έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρολό στις στρατηγικές διαφήμι-
σης και προώθησής προϊόντων.

Το νέο αυτό ποτό απευθύνεται κυρίως σε νέους και των δυο φύλων που αγαπούν μεν
την αστική ζωή αλλά συνάμα είναι άτομα active που απολαμβάνουν τα ταξίδια, τα sports, 
την υγιεινή ζωή, την μουσικής, τις τέχνες, το design, έχουν έντονη άποψή για την σύγχρονη 
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μόδα και είναι ηλικίας 18 με 35 χρονών. Το ποτό μας πρέπει να γίνει  γίνει ένα σύμβολο 
του τι συλλαμβάνεται ως πρωτοποριακό, σύγχρονο και φρέσκο. Η εικόνα του ποτού πρέπει 
να εκφράζει το πνεύμα της εποχής μας, να δημιουργεί μια καινούργια τάση ανάμεσα στο 
κοινό του και να αντανακλά δυναμισμό, χαρά ή και χιούμορ.

To όνομα του νέου energy drink είναι BOOST. Λόγο του ότι η φιλοσοφία μας είναι διαφορετική 
από τα κοινά energy drinks, θέλοντας να προβάλουμε ένα πιο υγιές energy drink, καταλήξαμε 
στο να ονομάσουμε το νέο μας αναψυκτικό Boost–Stimulant Drink.

Θα θέλαμε το διαφημιστικό σας γραφείο να αναλάβει την εκτέλεση μιας δημιουργικής 
στρατηγικής προώθησης και διαφήμισης η οποία να επικοινωνεί τη φιλοσοφία του 
Boost–Stimulant Drink αγγίζοντας το αγοραστικό μας κοινό.

συνέχεια στην πίσω σελίδα >>

boost - stimulant drink
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GOOD LUCK!

>> συνέχεια από σελίδα 1

ζητούμενα ΜΕΡΟΣ Α:
 
• 3 Χ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
α) Παρουσίαση λογοτύπου (Μαυρόασπρο 5cm+2.5cm και με χρώμα  5cm+2.5cm )
γ) Αρχικά προσχέδια μπουκάλας με λογότυπο
   
• 1 Χ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Τελειοποίηση λογότυπου και τελικός σχεδιασμός μπουκάλας 

• 1 Χ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Τελική παρουσίαση τρισδιάστατης μπουκάλας
  

ΜΕΡΟΣ Β:

• 1 Χ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
α) Οπτική έρευνα η οποία συσχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την επικοινωνία της 
φιλοσοφίας του Boost (ανταγωνιστές, ενδιαφέρουσες καμπάνιες προς έμπνευση,  
υφιστάμενες καμπάνιες ως παραδείγματα προς αποφυγή). Περιγραφή και ανάλυση
β) Το  κόνσεπτ (concept) επικοινωνίας της δίκη σας καμπάνιας και περιγραφή του 
πιθανού σλόγκαν επικοινωνίας. Παρουσίαση ιδεοθύελλας (brainstorming) 
γ) Οπτικό υλικό (φωτογραφίες, γραφικά, τυπογραφία) το οποίο προορίζεται και
καθορίζει τον σχεδιασμό επικοινωνίας (αφίσες)

• 4 Χ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
1 Χ αφίσα διαφημιστικής καμπάνιας. 

ΜΕΡΟΣ Γ:

• 4 Χ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
α) Προσαρμογή της αφίσας σε οριζόντιο mega billboard, στάση του λεωφορείου, στο 
εξωτερικό του λεωφορείου και εσωτερικό περιοδικού. (φωτορεαλιστική παρουσίαση)
β) Σχεδιασμός γραφιστικής ταυτότητας (η οποία πηγάζει από το λογότυπο) και 
προσαρμογή αυτής της ταυτότητας σε εταιρική κάρτα και σε εταιρικό αυτοκίνητο (Opel 
Vivaro)
β) Σχεδιασμός της αρχικής home σελίδας του www.boost.com (micro side landing page) 
στην οποία προσαρμόζεται είτε η γραφιστική ταυτότητα είτε η αφίσα
γ) 1 X φανελάκι 
 

σχεδιάγραμμα 
μαθήματος

(subject outline)

Χρονοδιάγραμμα, αναλυτική εβδομαδιαία περιγραφή μαθήματος, σκοπός και μαθησιακά 
αποτελέσματα, επικοινωνία με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό, μπορουν να εξασφαλιστουν 
από το περιγραφή μαθήματος (subject outline)


