Ελληνικά

English

Ο πολιτισμός της ελιάς και του λαδιού σημαδεύει τις παραδόσεις, τη θρησκεία,

The olive and oil culture marks the traditions, religion, literature and nutrition of

τη λογοτεχνία και την διατροφή των περιοχών που ευδοκιμούν τα ελαιόδεντρα.

the areas where the olive trees thrive. Greek mythology and the Old Testament

H ελληνική μυθολογία και η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτες με πληροφορίες και

are full of information and myths that point out the importance of the olive

μύθους που επισημαίνουν την σημασία των προϊόντων της ελιάς αλλά και του

products but also of the olive tree itself, a tree that almost never dies but

ίδιου του ελαιόδεντρου, ενός δέντρου που δεν πεθαίνει σχεδόν ποτέ αλλά συνε-

constantly sprouts.

χώς αναβλασταίνει.
Aristotle described the cultivation of the olive as a science, Plato taught under
Ο Αριστοτέλης περιέγραψε την καλλιέργεια της ελιάς θεωρώντας την επιστήμη,

its shadow and Hippocrates used the oil as a medicine for about 60 different

ο Πλάτωνας δίδαξε κάτω από τον ίσκιο της και ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε

diseases, such as skin diseases, wounds and burns, gynecological diseases, ear

το λάδι ως φάρμακο για περίπου 60 διαφορετικές παθήσεις, όπως η δερμα-

infections and others. . And when the oil could not save the patient, they used it

τικές παθήσεις, τραύματα και εγκαύματα, γυναικολογικές παθήσεις, λοιμώξεις

to anoint the body of the deceased while at his grave they offered it along with

του αυτιού και άλλα. Και όταν το λάδι δεν κατάφερνε να σώσει τον ασθενή, το

wine, honey and other products.

χρησιμοποιούσαν για να αλείψουν το σώμα του νεκρού ενώ στον τάφο του το
πρόσφεραν μαζί με κρασί, μέλι και άλλα προϊόντα.

Ονοματοδοσία

Naming

Η ELEON είναι μια οικογενιακή επηχήρηση που παράγει και εμφιαλόνει ελαιό-

ELEON is a family business that produces and bottles olive oil at the foot of

λαδο στους πρόποδες του Ολύμπου.

Mount Olympus.

Σκοπός της επιχείρησης είναι:

The purpose of the business is:

•

να προσφέρει το ελαιόλαδο ανόθευτο, όπως 3.500 χρόνια πριν.

•

to offer olive oil unadulterated, as 3,500 years ago.

•

να μην επεμβαίνει στις διαδικασίες της φύσης.

•

not to interfere in the processes of nature.

•

να μην επιβαρύνει με φυτοφάρμακα και χημικά σκευάσματα το οικοσύστη-

•

not to burden the ecosystem with pesticides and chemicals.

•

to promote the Mediterranean diet and to communicate it to the whole

μα.
•

να αναδείξει τη Μεσογειακή διατροφή και να την επικοινωνήσει σε όλο τον

world.

κόσμο.

Το ελαιόλαδο αναφέρεται σε μια πινακίδα Γραμμικής Β από την Κνωσσό ως

Olive oil refers to a Linear B sign from Knossos as erawon (έλαιον - eleon) and

erawo (έλαιον) και σε άλλες με ειδικό ιδεόγραμμα.

to others with a special ideogram.

Βασισμένο σε αυτά τα ιστορικά στοιχεία είναι το όνομα της εταιρίας (ELEON).

Based on these historical data is the name of the company (ELEON).

Σχεδιασμός Λογοτύπου

Logo Design

Ως γνωστών ο κύκλος αντιπροσοπεύει την τελειότητα και την ολοκλήρωση.

As is well known, the circle represents perfection and completion.

Για τον σχεδιασμό του λογοτύπου βασίστηκα σε αυτό το γεωμετρικό σχήμα.

For the design of the logo I relied on this geometric shape.

Το σήμα αποτελείται από τον καρπό της ελιάς επάνω σε ένα ελαιόδεντρο, και

The signal consists of the olive fruit on an olive tree, and all this in a circle.

όλο αυτό μέσα σε έναν κύκλο.

Τυπογραφία

Typography

Οι παρακάτω γραμματοσειρές επιλέχθηκαν για να συνοδέυουν το Λογότυπο

The following fonts were selected to accompany the Logo on the corporate

στην εταιρική ταυτότητα, τις συσκευασίες τα έντυπα και γενικά σε όλο το project.

identity, the packaging, the forms and generally throughout the project.

Br u tel E x t r a L ight
A BC DE F GHI JKL MNO P Q R S T U V W X Y Z , a b c d ef g hijklm n o pq r s t u v w x y z
Α ΒΓΔ Ε Ζ ΗΘΙΚ Λ Μ ΝΞΟ ΠΡ Σ Τ ΥΦΧ ΨΩ, αβ γ δε ζ η θικ λμ ν ξ οπ ρ σ τ υ φ χ ψ ω, 0123456789

Nex a L ig ht
A BC DE F GHI JK L MNO P Q R S T U V W X Y Z , a b c de f g hijk lm n opq r s t u v w x y z , 012345678 9

P F B a g ue S a n s P r o
A BC DE F GHI JKL MNO P Q R S T U V W X Y Z , a b c d ef g hijklm n o pq r s t u v w x y z
Α ΒΓΔ Ε Ζ ΗΘΙΚ Λ Μ ΝΞΟ ΠΡ Σ Τ ΥΦΧ ΨΩ, αβ γ δε ζ η θικ λμ ν ξ οπ ρ σ τ υ φ χ ψ ω, 0123456789

Χρωματική Παλέτα

Color Palette

Ως χρώμα που αντιπροσοπεύει το λογότυπο αλλά και ολόκληρη την εταιρική

As a color that represents the logo and the entire corporate identity of the

ταυτότητα της επιχείρησης διάλεξα μια σκούρα λαδί απόχρωση που μιάζει με το

company, I chose a dark olive shade that matches the color of olive. I still use

χρώμα της ελιάς. Ακόμα στην εταιρική ταυτότητα χρησιμοποιώ το Λευκό και το

White and Black in my corporate identity. White expresses purity, low weight and

Μαύρο. Το λευκό εκφράζει, την καθαρότητα, το χαμηλό βάρος και τα χαμηλά

low fat. Black is considered very formal, elegant and gives prestige.

λιπαρά. Το Μαύρο θεωρείται πολύ επίσημο, κομψό και προσδίδει κύρος.

#556A28
C M Y K : 5 3 .14 .9 8 . 5 5
R G B : 8 5 .10 6 . 4 0
H S B : 7 9 . 6 2 . 4 2

B L ACK

W H IT E

Συσκευασία

Packaging

Το ELEON ORGANIC είναι ένα εξερετικό παρθένο ελαιόλαδο. Το Λευκό χρώμα

ELEON ORGANIC is an excellent virgin olive oil. White color expresses purity, low

εκφράζει, την καθαρότητα, το χαμηλό βάρος και τα χαμηλά λιπαρά. Το Πράσινο

weight and low fat. The green color of the logo in combination with the graphic

χρώμα του λογοτύπου σε συνδιασμό με τα γραφικά στοιχεία και τον απλό-λιτό

elements and the simple design helps in the easy memorization of the product

σχεδιασμό βοηθά στην εύκολη απομνημόνευση του προιόντος από τους κατα-

by the consumers

ναλοτές

ORGANIC

100% Greek extra virgin olive oil coldextracted just hours after the olive
harvest. The groves are located in the
mount Olympous of the Elassona
region of Greece.

Energy
Protein
Sugar
Total fat
Monounsaturated
Polyunsaturated
Cholisterol
Fibers
Sodium

824 Kcal
0 gr
0 gr
92 gr
75 gr
4 gr
0 gr
0 gr
0 gr

500ml ℮
Oikonomou 43, Larisa, 40200 T. 2410 123 456
F. 2410 123 457 E. info@eleon.gr www.eleon.gr

Συσκευασία

Packaging

ELEON ULTRA: Το Λευκό, ένα χρώμα καθαρό και φωτεινό αναδεικνύει την κα-

ELEON ULTRA: White, a clean and bright color highlights the purity and clarity

θαρότητα και την διαύγεια του προϊόντος.

of the product.

Premium contains 250 ml greek gourmet extra virgin
olive oil, cultivated in the historic olive groves of Olympus

Energy
Protein
Sugar
Total fat
Monounsaturated
Polyunsaturated
Cholisterol
Fibers
Sodium

824 Kcal
0 gr
0 gr
92 gr
75 gr
4 gr
0 gr
0 gr
0 gr

250ml ℮
Oikonomou 43, Larisa, 40200 T . 2410 123 456
F. 2410 123 457 E. info@eleon.gr www.eleon.gr

GREEK EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Συσκευασία

Packaging

ELEON GOLD: Ένα διαφορετικό ελαιόλαδο αποτελούμενο από νυφάδες βρό-

ELEON GOLD: A different olive oil consisting of flakes of 24 Carat Gold. Black,

σιμου Χρυσού 24 Καρατίων. Το Μαύρο, ένα χρώμα που προσδίδει κύρος και

a color that gives prestige and seriousness symbolizes the luxury of the product.

σοβαρότητα συμβολίζει την πολυτέλεια του προϊόντος.

Finest category of a Greek gourmet extra
virgin olive oil infused with 24-karat edible
golden flakes. Eleon gold contains 250 ml
extra virgin olive oil, cultivated in the historic
olive groves of Olympus.

Energy
Protein
Sugar
Total fat
Monounsaturated
Polyunsaturated
Cholisterol
Fibers
Sodium

824 Kcal
0 gr
0 gr
92 gr
75 gr
4 gr
0 gr
0 gr
0 gr

250ml ℮
Oikonomou 43, Larisa, 40200 T . 2410 123 456
F. 2410 123 457 E. info@eleon.gr www.eleon.gr

SUPERIOR GREEK EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
INFUSED WITH 24-KARAT EDIBLE GOLDEN FLAKES

Έντυπα

Printed matter

Συνεχίζοντας με τα έντυπα της εταιρίας ακολούθησα τον ίδιο μινιμαλιστικό σχε-

Continuing with the company’s publications, I followed the same minimalist

διασμό και την απλότητα ώστε να γίνει κατανοητό από τους καταναλωτές το

design and simplicity so that the company’s message could be understood by

μήνυμα της εταιρίας.

consumers.

