ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (46)
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
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Λογότυπο
Λογότυπο (ορισµός)
Τι είναι σήµα-σύµβολο
Το λογότυπο ως στοιχείο οπτικής ταυτότητας µιας εταιρείας
Τα συνθετικά στοιχεία του λογοτύπου
Κατηγορίες λογοτύπων
Χαρακτηριστικά ενός επιτυχηµένου λογοτύπου
Προσεγγίσεις στον σχεδιασµό της απλοποιηµένης φόρµας του σήµατοςσυµβόλου του λογοτύπου
Χρώµα και λογότυπο. Ο συµβολισµός των χρωµάτων
Τυπογραφικές επιλογές στον σχεδιασµό λογοτύπου
Πορεία/στάδια σχεδιασµού ενός λογοτύπου
Σχεδιασµός λογοτύπου

Εφαρµογές Λογοτύπου / Οπτική Ταυτότητα / Εταιρική Ταυτότητα
Οπτική ταυτότητα και εταιρική ταυτότητα
Εφαρµογές της οπτικής ταυτότητας σε έντυπα και µέσα προβολής
Εφαρµογές της οπτικής ταυτότητας σε τρεις διαστάσεις
Εγχειρίδιο προδιαγραφών για τον σχεδιασµό εταιρικής ταυτότητας
Βασικά έντυπα εταιρείας: κάρτα, επιστολόχαρτο, φάκελος,
κάρτα επικοινωνίας
Διαδικασία σχεδιασµού των εντύπων εταιρείας
Η οµοιοµορφία των εντύπων εταιρείας
Σχήµα και διαστάσεις στα βασικά έντυπα εταιρείας
Σχεδιασµός βασικών εντύπων εταιρείας
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Συσκευασία
Η συσκευασία στον χώρο της Γραφιστικής
Είδη συσκευασίας: άµεση συσκευασία και συσκευασία µεταφοράς
Ενδείξεις που πρέπει να παρουσιάζονται στη συσκευασία
Υλικά συσκευασίας: χαρτί, µέταλλο, γυαλί, πλαστικό, καινοτόµα
Προδιαγραφές συσκευασίας: φιλική προς το προϊόν, τον χρήστη
και το περιβάλλον
Το χρώµα στη συσκευασία και οι συµβολισµοί του
Χάρτινη συσκευασία και ανάπτυγµα κουτιού
Ειδικές µορφές συσκευασίας: ετικέτα, σακούλα, χαρτί περιτυλίγµατος
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Διαφήµιση
Η ιστορική εξέλιξη της έντυπης διαφήµισης
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Οι µορφές της διαφήµισης
Είδη/κατηγορίες της έντυπης διαφήµισης
Συνθετικά στοιχεία στην έντυπη διαφήµιση
Ιεράρχηση στοιχείων στην έντυπη διαφήµιση
Η δοµή της σύνθεσης στην έντυπη διαφήµιση
Οι Αρχές Σύνθεσης και η εφαρµογή τους στον σχεδιασµό της έντυπης
διαφήµισης
Η εικόνα και τα τυπογραφικά στοιχεία στη διαφήµιση
Σχεδιασµός διαφήµισης µε τυπογραφικά στοιχεία, εικόνα και ανεικονικά
στοιχεία µε βάση τις Αρχές Σύνθεσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ
Να φέρουν µαζί τους τα ακόλουθα όργανα και υλικά σχεδίασης:
Σετ µαύρων και χρωµατιστών µολυβιών, σετ µαύρων και χρωµατιστών
µαρκαδόρων, πενάκια, σβηστήρι, ξύστρα, χάρακα, τρίγωνα και διαβήτη.

