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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

Hanging Banners : ΤΜΧ 19 

Εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολλημένο σε sandwich πολυστερίνης τύπου 
K mount.  

Διαστάσεις : 3,0 * 2,0 μ., διπλής όψεως : η μία πλευρά έχει πάντα το βασικό λογότυπο «GREECE all 
time classic» και η άλλη πλευρά μία φωτογραφία που υποδεικνύει ο ΕΟΤ 

Banner Strips A : ΤΜΧ 4,    διαστ 4,40*0,60 μ (φωτογραφίες από ΕΟΤ) 

Συνεχόμενη εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κoλλημένο σε γαλακτερό plexy 
glass. Τοποθετείται στις εξωτερικές όψεις των κλειστών χώρων και σε ύψος 1.20 από το δάπεδο  

Banner Strips Β : ΤΜΧ 5,    διαστ 2,40*0,60 μ (φωτογραφίες από ΕΟΤ) 

Συνεχόμενη εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κoλλημένο σε γαλακτερό plexy 
glass. Τοποθετείται στις εξωτερικές όψεις των κλειστών χώρων και σε ύψος 1.20 από το δάπεδο  

Banner αναρτημένα από δοκάρια  : ΤΜΧ 9,    διαστ : 1,80*0,60 (φωτογραφίες από ΕΟΤ) 

Εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο βινύλιο κολλημένο σε sandwich πολυστερίνης τύπου 
K mount, διπλής όψης  (στο κάθε ένα 2 φωτογραφίες) 

Banner φωτογραφία τοπίου   : ΤΜΧ 4,    διαστ : 1,80*0,90 μ. (φωτογραφίες από ΕΟΤ) 

Συνοδεύεται από λογότυπο “welcome home”, Εκτύπωση υψηλής ανάλυσης σε αυτοκόλλητο 
βινύλιο κολλημένο σε sandwich πολυστερίνης τύπου K mount και σε ύψος 1.20 από το δάπεδο  

 

ΛΟΓΟΤΥΠΑ  

 

«GREECE all time classic» : ΤΜΧ 4 (στις όψεις αποθηκών σε πλευρά με διαστ. 5,00 μ., δείτε σχέδιο) 

βασικό λογότυπο στις όψεις των κλειστών χώρων, πάντα πάνω δεξιά στοίχιση , λευκά ανάγλυφα 
γράμματα (εξέχουν 2-5 εκ) κατασκευή laser cut σε pvc 

Η λέξη «GREECE» ύψος γραμμάτων 30 εκ, οι λέξεις «all time classic» ύψος γραμμάτων 7 εκ. 

 

«GREECE all time classic» : ΤΜΧ 5 (στις όψεις αποθηκών σε πλευρά με διαστ. 3,00 μ., δείτε σχέδιο) 

βασικό λογότυπο στις όψεις των κλειστών χώρων, πάντα πάνω δεξιά στοίχιση , λευκά ανάγλυφα 
γράμματα (εξέχουν 2-5 εκ) κατασκευή laser cut σε pvc 

Η λέξη «GREECE» ύψος γραμμάτων 23 εκ, οι λέξεις «all time classic» ύψος γραμμάτων 4 εκ. 

 

«GREECE all time classic» σε τετράγωνο πλαίσιο  : ΤΜΧ 1, διαστ: 1,10 * 1,10 μ. Στην υποδοχή 

Κάτω από αυτό το πλαίσιο τοποθετείται λογότυπο ανάγλυφο σε δύο σειρές  «Ministry of Tourism» 
και «Greek National Tourism Organisation» με ύψος γραμμάτων 5 εκ. (τα κεφαλαία) και συνολικό 
πλάτος γραμμής 1,10 μ., και σε ύψος 1.20 από το δάπεδο  



«GREECE all time classic» ςε τετράγωνο πλαίςιο  : ΤΜΧ 4, διαςτ: 1,00 * 1,00 μ. 

Τοποκετοφνται ςε πλευρζσ αποκθκϊν με διάςταςθ 3,00 μ. ςτο κζντρο.  

 

«WELCOME HOME»  (ΤΜΧ 5)  

λογότυπο που τοποκετείται ςε μία πλευρά αποκικθσ και πάνω από φωτογραφία τοπίου ςτοίχιςθ 
κεντρικι, λευκά ανάγλυφα γράμματα, κεφαλαία, φψοσ γραμμάτων 12 εκ 

 

“Greek National Tourism Organisation – Ministry of Tourism” (ΤΜΧ 1)  

Λογότυπο ΕΟΤ που τοποκετείται ςτο ςόκορο του πάγκου υποδοχισ, ανάγλυφα γαλάηια γράμματα, 
φψοσ γραμμάτων 8 εκ., κεντρικι ςτοίχιςθ 

«www.visitgreece.gr» (ΤΜΧ 1)  

Λογότυπο ΕΟΤ που τοποκετείται ςτον κφβο αποκικευςθσ δίπλα από τον πάγκο υποδοχισ, 
ανάγλυφα λευκά γράμματα, φψοσ γραμμάτων 8 εκ., δεξιά ςτοίχιςθ 

 

“landscape” (ΤΜΧ 1) “culture” (ΤΜΧ 1), “sea” (ΤΜΧ 1), “architecture” (ΤΜΧ 1), 

Τοποκετοφνται ςτο χϊρο Discover Greece και πάνω από τισ οκόνεσ προβολϊν, ανάγλυφα λευκά 
γράμματα, φψοσ γραμμάτων 13 εκ. πεηοί χαρακτιρεσ, κεντρικι ςτοίχιςθ 

 

«www.visitgreece.gr» (ΤΜΧ 1)  

Λογότυπο ΕΟΤ που τοποκετείται πάνω από το μπαρ, ανάγλυφα λευκά γράμματα, φψοσ 
γραμμάτων 12 εκ. πεηοί χαρακτιρεσ, δεξιά ςτοίχιςθ 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ (πζραν του γενικοφ φωτιςμοφ περιπτζρου) 

Πλα τα παρακάτω φωτιςτικά ςϊματα να είναι επαγγελματικοφ τφπου, κερμοφ λευκοφ φωτιςμοφ. 

 

Χωνευτό ςποτ με προβολζα 150w : ΤΜΧ 28 

κάτω από τα δοκάρια (βλζπε ςχζδιο) και το μπαρ 

 

Εξωτερικό ςποτ λευκοφ χρϊματοσ με προβολζα 400 w : ΤΜΧ 6    (χϊροσ Discover Greece)   

Αναρτθμζνο ςτθν κάτω πλευρά τθσ κολϊνασ με διεφκυνςθ φωτιςμοφ προσ τα πάνω  

 

Εξωτερικό ςποτ λευκοφ χρϊματοσ με προβολζα 400 w : ΤΜΧ 12    

Αναρτθμζνο ςτθν επάνω πλευρά τθσ κολϊνασ με διεφκυνςθ φωτιςμοφ προσ τα κάτω 

 

Κρυφόσ φωτιςμόσ με led strips 12v υψθλισ απόδοςθσ (φωσ κερμό λευκό) : 76Μ. 

Κάτω από τον πάγκο υποδοχισ (3Μ) και ςτα διαχωριςτικά των γραφείων ςυνεκκετϊν (48*1,20 Μ) 
και ςτουσ πάγκουσ ςυνεκκετϊν (2*8 Μ) 

http://www.visitgreece.gr/
http://www.visitgreece.gr/


 

Κρυφόσ φωτιςμόσ με led strips 12v υψθλισ απόδοςθσ (φωσ κερμό λευκό) : 12Μ. 

Κάτω από τον πάγκο του μπαρ  

 

Φωτιςμόσ κλειςτϊν χϊρων  

 

Σποτ 75 w : ΤΜΧ 24  (16για χϊρουσ 15 τ.μ. και 8 για χϊρουσ 9 τ.μ.) 

Αναρτθμζνα από ζνα καδρόνι ςτο μζςον τθσ οροφισ του κάκε κλειςτοφ χϊρου, να προβλεφκεί 
διακόπτθσ κοντά ςτθν πόρτα. Ειδικά για τθν αίκουςα ςυναντιςεων οι λαμπτιρεσ να είναι LED για 
λιγότερθ κερμότθτα. 

 

Οπτικοακουςτικό υλικό  

 

5 οκόνεσ παρουςιάςεων TV 60 inch και 4 dvd players  

 

 

Φωτογραφίεσ που θα υποδεικνφονται από ΕΟΣ  

 

Φωτογραφίεσ για banners οροφισ 3,00*2,00 : ΤΜΧ 19 

Λογότυπα GREECE ALL TIME CLASSIC ςε γαλάηιο φόντο για banners οροφισ 3,00*2,00 : ΤΜΧ 19 

 

Φωτογραφίεσ τοπίου διαςτ. 1,80 * 0,90 : ΤΜΧ 4 (κάτω από το welcome home) 

 

Φωτογραφίεσ για banners από δοκάρια περιςτυλίου διαςτ. 1,80*0,60 : ΤΜΧ 18  

 

Φωτογραφίεσ για banners strips διαςτ. 4,40 * 0,60 : ΤΜΧ 4  

 

Φωτογραφίεσ για banners strips διαςτ.2,40 * 0,60 : ΤΜΧ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΕΞΗΓΗΗ – ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ 

(από strategy marketing του ΕΟΤ) 

Ο κωδικόσ για το χρϊμα γαλάηιο που χρθςιμοποιείται ςτθν καταςκευι ςτοιχείων του 

περιπτζρου (κλειςτοί χϊροι, κακίςματα κφβοι, διαχωριςτικά και άλλα ςτοιχεία γραφείων) 

είναι από το δειγματολόγιο τθσ  

DULUX Trade Professional, 98BG  26/393 

Επιςθμαίνουμε ότι οι επιφάνειεσ των εξωτερικϊν τοίχων των κλειςτϊν χϊρων βάφονται 

με πλαςτικό χρϊμα, ενϊ ό,τι ζχει να κάνει με εξοπλιςμό / ζπιπλα είναι λάκα ςατινζ. Λόγω 

τθσ διαφοράσ του υλικοφ το χρϊμα ζχει διαφοροποίθςθ ςτο τελικό αποτζλεςμα το οποίο 

μπορεί να αποφευχκεί με μικρι αυξομοίωςθ του τόνου του χρϊματοσ.  

Ρρόκειται για το ίδιο χρϊμα γαλάηιο που χρθςιμοποιείται ςτο νζο λογότυπο του ΕΟΤ  

«Greece all time classic». Το χρϊμα αυτό δεν αντιςτοιχεί ςε RAL γι’αυτό προτείνουμε το 

παραπάνω χρϊμα από το δειγματολόγιο τθσ DULUX που είναι το πιο κοντινό. 

Για τθν γραφιςτικι (γραμματοςειρζσ, μζγεκοσ κτλ.) και τον τρόπο τοποκζτθςθσ των 

λογοτφπων ςυμβουλευτείτε το αρχείο PDF «εγχειρίδιο τουριςτικισ ταυτότθτασ» 

http://www.gnto.gov.gr/el/%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%95%CE%A3. 

(Στο site του ΕΟΤ, Στατιςτικά και Insights, Μελζτεσ, Εγχειρίδιο Τουριςτικισ ταυτότθτασ 

ΕΟΤ). 

 

 

   ΚΑΑΧΑΛΙΟΣ Α. – ΚΑΥΓΙΑΝΝΗ Ε., ΤΗΛ. 2106910916 

 

http://www.gnto.gov.gr/el/%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%95%CE%A3

