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www.pixelnongrata.gr

creative Studio

Design is not just
what it looks or feels
like. Design is how it
works.

Steve Jobs
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Γνωρίστε μας
Pixel non grata

Είμαστε ένα μικρό design studio που σαν ιδέα υπήρχε στα σκαριά εδώ και χρόνια αλλά
υλοποιήθηκε στις αρχές του 2014. Σκοπός μας να επικοινωνήσουμε την μοναδικότητα της
επιχείρησής σας με έμφαση στη λεπτομέρεια και την αισθητική τονίζοντας την αξία των προϊόντων
και των υπηρεσιών σας. Για εμάς κάθε έργο είναι μοναδικό και το αντιμετωπίζουμε ολιστικά μέσα
από εξατομικευμένες προτάσεις και λύσεις. Το πάθος της ομάδας μας και η εμπειρία των μελών της
εγγυώνται το αποτέλεσμα!

Υπηρεσίες

Τι κάνουμε για εσάς

Web.
Ανάλυση ιδέας και έρευνα ανταγωνισμού \ Στρατηγική ανάλυση για τη μεταφορά της επιχείρησής
σας στο διαδίκτυο \ Αρχιτεκτονική πληροφορίας \ Μελέτη ευχρηστίας και φιλικότητας στο χρήστη \
Σχεδιασμός ιστοσελίδας \ Προγραμματισμός και υλοποίηση πλατφόρμας διαχείρισης

Γι α ε μ ά ς

Branding / Εταιρική ταυτότητα / Έντυπο
Συμβουλευτικές υπηρεσίες \ Creative direction \ Ονομασία \ Λογότυπο \ Σχεδιασμός συσκευασίας
Διαφημιστική & προϊοντική φωτογραφία \ Εφαρμογές Εταιρικής ταυτότητας \ Φυλλάδια και
διαφημιστικές καταχωρήσεις \ Υλικά προώθησης \ Σχεδιασμός εντύπου \ Editorial φωτογράφιση

Σχεδιασμός στρατηγικής και πλάνου \ Στοχοθέτηση \ Posting βάσει στρατηγικής \ Επικοινωνία με
χρήστες & εξυπηρέτηση πελατών \ Εβδομαδιαία reports και παρακολούθηση στόχων \ Κατασκευή
applications (από απλές φόρμες συλλογής στοιχείων ως interactive games) \ Υποστήριξη όλων
των social media.
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We love to work with

Heaven Music \ Δωρικόν Α.Ε. \ Φωτόλιθος Α.Ε. \ Multitech \ Oliveraie

Επικοινωνία

Μάθε
για εμάς

Πελάτες

Εργασίες

Social media

Λαμπράκης
Γιώργος

Καμουτσής
Ανδρέας

Φραγκογιάννης
Χρήστός

Creative director
Graphic / Web designer

Creative director
Photographer

Social media guru
Community manager

Έχει ασχοληθεί με
ορισμένα από τα
μεγαλύτερα brands της
ελληνικής αγοράς και
μετά από 13 χρόνια
θεωρεί ότι το καλό design
είναι αυτό που δουλεύει
για τον πελάτη.

Ο καλλιτέχνης της
PNG. Με γνώση
της διαφημιστικής
και αρχιτεκτονικής
φωτογραφίας η
επιχείρησή σας και τα
προϊόντα σας θα μοιάζουν
από άλλο πλανήτη.

Κατά πάσα πιθανότητα
όταν ξεκίνησε να
ασχολείται με το internet,
οι περισσότεροι δεν το
είχαμε ακούσει. Τώρα
κάνει τους χρήστες
των social media να
λατρέψουν το brand σας.

Δημήτρης Δημητρίου
Code Master
Web developer

Γι α ε μ ά ς

Ποιοι είμαστε

Εργασίες
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H ομάδα

Επικοινωνία

Νεοεισερχόμενος στην ομάδα και έχοντας αναλάβει από τα
πιο απαιτητικά project σε Ελλάδα & Εξωτερικό, το πιο πιθανό,
το επόμενο feature του site σας να του φανεί παιχνίδι.
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Δωρικόν Α.Ε.
Εταιρική ιστοσελίδα
Work Type: Client Project
Category: Website
Overview

Πληροφορίες έργου

Η Δωρικόν α.ε. είναι μία εταιρία με 45 χρόνια πορεία στο χώρο της
κατεψυγμένης ζύμης. Οι άνθρωποι της εταιρίας ήρθαν σε επαφή μαζί μας και
ζήτησαν ένα εταιρικό website με προτεραιότητα στη φιλοσοφία τους και τα
προϊόντα τους.

Πελάτης: Δωρικόν Α.Ε.
Κατηγορία: Προϊόντα ζύμης
Εργαλεία: Illustrator, Photoshop,
Drupal, PHP
URL: http://www.dorikon.gr
Κατάσταση: Online (Σε εξέλιξη)

Μετά από διάφορες προτάσεις καταλήξαμε στο τελικό προσχέδιο με κυρίαρχο
το λευκό και τα χρώματα του λογοτύπου.

Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς

Οι μηχανισμοί που δημιουργήθηκαν ήταν αρκετοί και σε ορισμένες
περιπτώσεις πολύπλοκοι. Μηχανισμός πολυγλωσσικότητας, δυναμικά φίλτρα
αναζήτησης προϊόντων, μαζική εισαγωγή προϊόντων μέσω excel, μηχανισμός
έκδοσης προσφοράς και λήψης παραγελλίας από το δίκτυο πωλητών, καθώς
και ένας μηχανισμός εφαρμογής της εταιρικής τιμολόγησης.
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Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς
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Άλλες προτάσεις

Εναλλακτικά προσχέδια
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Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς
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Heaven music
Facebook Game

Work Type: Client Project
Category: Facebook Application
Πληροφορίες έργου
Πελάτης: Heaven music
Κατηγορία: Δισκογραφική
Εργασίες: Ανάπτυξη concept, Σχεδιασμός,
Υλοποίηση Facebook Application, Copywriting.

Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς

Overview
Με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μας ζητήθηκε από την γνωστή
δισκογραφική εταιρία να αναπτύξουμε ένα social παιχνίδι που θα αυξήσει το
engagement των χρηστών, θα μεγαλώσει τη βάση των fans αλλά συγχρόνως
θα ανεβάσει και τα views στο youtube κανάλι. H ιδέα αναπτύχθηκε από
κοινού με το digital marketing της Heaven και το τμήμα marketing του
ομίλου Antenna και αναλάβαμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση. Το concept
στηρίχτηκε στο ραδιόφωνο των 80’s - 90’s και τις αφιερώσεις που μπορούσες
να κάνεις στα πρόσωπα που αγαπάς. Η επιτυχία της καμπάνιας οδήγησε
σε επανασχεδιασμό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά του Αγίου
Βαλεντίνου.
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Επικοινωνία

Εργασίες

Εναλλακτική πρόταση
Γι α ε μ ά ς
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Phase B
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Votsalaki resort

Φωτογράφηση ξενοδοχείου / life style

Φυλλάδιο

Work Type: Client Project
Category: Corporate ID
Overview

Πληροφορίες έργου

Μυκονιάτικη πολυτέλεια, κυκλαδίτικη χαλάρωση και υψηλής αισθητικής
αρχιτεκτονική. Αυτή είναι η φιλοσοφία του καταλύματος, και οι ιδιοκτήτες μας
ζήτησαν να την αποτυπώσουμε στη νέα εταιρική τους ταυτότητα.
Αναλάβαμε τον επανασχεδιασμό του λογοτύπου, την έντυπη επικοινωνία, την
φωτογράφιση καθώς και την ιστοσελίδα.

Πελάτης: Votsalaki
Κατηγορία: Ξενοδοχειακή μονάδα
Εργασίες: Λογότυπο, Φωτογράφηση,
φυλλάδιο, εταιρική ταυτότητα,
κατάλογος μπαρ, ιστοσελίδα (σε εξέλιξη).

Επικοινωνία

Εναλλακτικές χρήσεις

Εργασίες

Όλο το ξενοδοχείο, από τις εξωτερικές
φόρμες μέχρι την πισίνα και τους χτιστούς
καναπέδες και τα μπάνια ακολουθεί
τις καμπύλες σχεδιαστικές γραμμές
ενός βότσαλου. Δεν είχαμε παρά να
ξαναβάλουμε στο λογότυπο το κύριο
συστατικό του. Η γραμματοσειρά που
χρησιμοποιήσαμε ακολουθεί τις ίσιες
και αυστηρές γραμμές που έθεσε ο
αρχιτέκτονας για τα υπόλοιπα στοιχεία του
ξενοδοχείου. Το μαύρο χρώμα επιλέχθηκε
από την πέτρα της Μυκόνου αλλά και τις
διακοσμητικές λεπτομέρειες στους χώρους
του ξενοδοχείου.

Γι α ε μ ά ς

Λογότυπο
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Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς
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Φυλλάδιο
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Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς
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Ιστοσελίδα
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Book a field
Εταιρικές ιστοσελίδες
Work Type: Client Project
Category: Corporate ID / Website
Overview

Πληροφορίες έργου

Η ομάδα του bookafield μας ζήτησε να κάνουμε μία πρώτη προσέγγιση
- πρόταση για την λογοτύπηση και το look and feel της ιστοσελίδας της
προτότυπης υπηρεσίας τους. Μας ζήτησαν να αποτυπώσουμε τον δυναμισμό
και το innovative πνεύμα της startup επιχείρησής τους έχωντας σαν πυλώνα
ανάπτυξης το βασικό target group που ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό και το
ποδόσφαιρο.

Πελάτης: Book a field
Κατηγορία: Startup company
Εργασίες: Σχεδιασμός logo, σχεδιασμός
αρχικής σελίδας.

Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς

Λογότυπο (προτάσεις)
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Φωτόλιθος group
Εταιρικές ιστοσελίδες
Work Type: Client Project
Category: Website
Overview

Πληροφορίες έργου

H εταιρία Φωτόλιθος Α.Ε. με έδρα την Αρεόπολη στη Λακωνία, μετά από
μία συνεργασία 5 και πλέον ετών μας ανέθεσε να επανασχεδιάσουμε και
να υλοποιήσουμε τις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων που διαχειρίζεται καθώς
και την ιστοσελίδα της μητρικής εταιρίας. Στόχος μας ήταν να σχεδιάσουμε
ιστοσελίδες που αποτυπώνουν τις παροχές και τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων
“Αχελάτης” & “Κουρής” καθώς και την δυναμική της εταιρίας Φωτόλιθος μέσα
από τις δραστηριότητές της.

Πελάτης: Φωτόλιθος Α.Ε.
Κατηγορία: Κατασκευαστική – Ξενοδοχειακή
Εργασίες: Σχεδιασμός & υλοποίηση ιστοσελίδων
www.kouris.gr (ολοκληρώθηκε) \ www.fotolithos.gr
(ολοκληρώθηκε) \ www.achelatis.gr (σε εξέλιξη)

Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς

Φωτόλιθος
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Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς

Pixel non grata | The Portfolio

Ξενοδοχείο Κουρής
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Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς
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Ξενοδοχείο Αχελάτης
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Μαγούλιανα
Εταιρική ταυτότητα
Overview

Πληροφορίες έργου

To οινομαγειρίο “τα Μαγούλιανα” μας ζήτησε να ανανεώσουμε την εταιρική
του εικόνα συνδυάζοντας την παράδοση στο φαγητό με την σύγχρονη
αισθητική των ιδιοκτητών. Με ιστορία που φτάνει τα 80 χρόνια και που
ξεκινάει από την ψηλότερη κορφή της Πελοπονήσου η παράδοση είναι
κεκτημένο της επιχείρησης, αυτό όμως που έπρεπε να αποτυπώσουμε ακόμα
πιο ξεκάθαρα είναι η σύγχρονη αντίληψη του επιχειρηματία που ξεφεύγει
από τα καθιερωμένα του “οινομαγειρίου“ και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από
βραβευμένα εστιατόρια ελληνικής κουζίνας. Βασικός στόχος μας είναι το
πάντρεμα των παραπάνω στοιχείων και ο συνδυασμός τους με τον ιδιαίτερο
χώρο του καταστήματος.

Πελάτης: Οινομαγειρίο τα Μαγούλιανα
Κατηγορία: Εστιατόριο
Εργασίες: Φωτογράφιση, Λογότυπο, Φυλλάδιο,
Κατάλογος
Κατάσταση: Σε εξέλιξη

Επικοινωνία

Εργασίες

Φωτογράφιση / Food Styling

Γι α ε μ ά ς

Work Type: Client Project
Category: Corporate ID
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Λογότυπο
Overview
Η πρόταση που τελικά επιλέχθηκε
βασίζεται στον “τόπο καταγωγής”
του μαγαζιού με βασικό σχεδιαστικό
στοιχείο την κορυφογραμμήτου
Πάρνωνα. Η γραμματοσειρά CF Majestic
χρησιμοποιήθηκε με μικρές παρεμβάσεις
ώστε να συμπληρώνει τη “ρετρό” εμφάνιση
και να δίνει στοιχεία από παλιό ελληνικό
κινηματογράφο.

Γι α ε μ ά ς

άλλες προτάσεις

Επικοινωνία

Εργασίες

Φυλλάδιο
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Oliveraie

Εταιρική ταυτότητα
Work Type: Client Project
Category: Corporate ID
Πληροφορίες έργου
Πελάτης: oliveraie
Κατηγορία: Premium ελαιόλαδο
Εργασίες: Λογότυπο / συσκευασία

Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς

Overview
Μας ζητήθηκε να μελετήσουμε και να σχεδιάσουμε το brand πίσω από το
όνομα oliveraie. Ένα premium ελαιόλαδο αποκλειστικά για εξαγωγή σε
Ευρώπη και Αμερική. To brief είχε σαν ξεκάθαρο μήνυμα τις λέξεις: Premium
& λιτό. Με αυτή τη λογική σχεδιάσαμε λογότυπο, επιλέξαμε και σχεδιάσαμε
συσκευασία.
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delangelo
Φωτογράφιση

Work Type: Client Project
Category: Photography
Πληροφορίες έργου
Πελάτης: delangelo
Κατηγορία: Παραγωγή καφέ
Εργασίες: Φωτογράφιση / Creative direction

Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς

Overview
Η εταιρία delangelo ζήτησε φωτογράφιση χώρου και προϊόντων για το νέο
της κατάλογο. Προσπαθήσαμε και αποτυπώσαμε την ποιότητα μέσα από
συνθέσεις με έντονο άρωμα καφέ.
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Public / Multirama
E-commerce - Social
Work Type: Client Project
Category: E-commerce support
Overview

Πληροφορίες έργου

Ο όμιλος εταιριών Πάνου Γερμανού μας εμπιστεύεται εδώ και 3 χρόνια
μεγάλο κομμάτι από την διαδικτυακή του παρουσία για τα site public.gr /
multirama.gr / getitnow.gr. Με ανάγκη καθημερινής υποστήριξης έχουμε
υλοποιήσει τον σχεδιασμό του νέου site multirama.gr, banner προβολής
(προϊόντων, υπηρεσιών και προωθητικών ενεργειών) και newsletter και για τα
3 site, διαγωνισμούς facebook και καθημερινή υποστήριξη των social media
της εταιρίας, επανασχεδιασμό εσωτερικών σελίδων για το Public.gr.

Πελάτης: Retail Shopping A.E.
Κατηγορία: E-commerce
Εργασίες: Σχεδιασμός & υλοποίηση ιστοσελίδων,
προωθητικών ενεργειών, newsletter, social media

Νέο site multirama.gr

Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς

Επανασχεδιασμός λογοτύπου για την εταιρία
Multirama και προσαρμογή για το e-shop.
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Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς
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Public.gr
Facebook διαγωνισμοί

Newsletter
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Επικοινωνία

Εργασίες

Γι α ε μ ά ς
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Landing Page
Print
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Old fashion communication

Όλα τα ωραία ξεκινάνε με
ένα γεια και ένα καφέ!

Γι α ε μ ά ς

info@pixelnongrata.gr

Επικοινωνία

Hi

Αν νομίζετε ότι η ομάδα μας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
των project σας, τότε θα χαρούμε να σας δούμε, να το
συζητήσουμε από κοντά και να κεράσουμε καφέ!

Modern times’ communication

Εργασίες

Ελάτε
να τα
πούμε και
να δείτε
περισσότερα

+30 695.65.15.244
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