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Περίληψη

Με τον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει και την κρίση που επικρατεί στις

μέρες μας πρέπει να επιτευχθεί κάτι το διαφορετικό στην αγορά που να

προσελκύσει την προσοχή τόσο της εταιρίας όσο και του καταναλωτή.

Σχεδιασμός συσκευασιών
Συσκευασίες λαδιού με βάση τη μορφολογία φορτηγών

Συσκευασίες λαδιού με βάση τη μορφολογία της formula 1 και μηχανικού εξαρτήματος

Σχεδιασμός ετικετών
Επιμέλεια και σχεδιασμός ετικετών που θα προσαρμοστούν στις συσκευασίες



Κατηγορίες συσκευασιών ορυκτέλαιου

Στην αγορά κυκλοφορούν:

• Πλαστικές συσκευασίες για λάδια (1, 2, 4, 5, 10 και 20 l)

• Οι κατηγορίες λαδιών γίνεται ανάλογα με την χρήση και τον τύπο του

κινητήρα

• Ο τύπος του λαδιού καθώς και η ετικέτα της συσκευασίας εξαρτώνται

από τον κατασκευαστή



1η Ιδέα  - Φορτηγάκι 2L

Concept

• Πηγή έμπνευσης το κλασσικό φορτηγάκι Austin K2 της δεκαετίας του 40’

• «Πομπέ» φτερά, όμορφες καμπύλες και

• Μούρη που συγκλίνει προς τα μπροστά



1η Ιδέα  - Φορτηγάκι 2L



1η Ιδέα  - Φορτηγάκι 2L



1η Ιδέα  - Φορτηγάκι 2L



2η Ιδέα  - Χωματουργικό 5 L

Concept

• Caterpillar 797 (το μεγαλύτερο χωματουργικό που βγήκε στην παραγωγή)

• Με μεγάλες ρόδες,

• Σχεδιασμένο με αυστηρές ευθείες γραμμές και

• Κίτρινο χρώμα.



2η Ιδέα  - Χωματουργικό 5 L



2η Ιδέα  - Χωματουργικό 5 L



2η Ιδέα  - Χωματουργικό 5 L



3η Ιδέα - Πιστόνι 1L

Concept

• Πλήρες κυλινδρικό σχήμα

• Εσοχές περιμετρικά του πιστονιού

• Καμάρα στο κάτω μέρος



3η Ιδέα - Πιστόνι 1L



3η Ιδέα - Πιστόνι 1L



4η Ιδέα - Formula 1L

Concept

• Γρήγορη απεικόνιση formula κατακόρυφα της συσκευασίας

• Επιλογή κόκκινου χρώματος για υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται εντός

της μηχανής

• Επιλογή γκρι χρώματος για το μέταλλο



4η Ιδέα - Formula 1L



4η Ιδέα - Formula 1L



Συμπεράσματα

• Σχεδιασμός συσκευασιών ορυκτελαίου αποτελεί πρόκληση για την αποτύπωση

νέων ιδεών σε ένα χώρο όπου για το προϊόν πρωταρχικό ρόλο δεν έχει η

συσκευασία.

• Απόδοση ποιότητας στο προϊόν μέσω της συσκευασίας.

• Ο σχεδιασμός των παραπάνω συσκευασιών στηρίχθηκε στην πρωτοτυπία και

στην αίσθηση κύρους και αξιοπιστίας που θελήσαμε να δώσουμε στο προϊόν

μας
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