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Plik into a new reality!



Μέσα από την in8-innate = έµφυτη 
αγάπη µας για το σχεδιασµό, 
την τεχνολογία, τη δηµιουργία και την 
καινοτοµία η in8 creative design περνά 
στην επόµενη φάση και καλωσορίζει την 
εξέλιξη στη διαφήµιση µέσα από τη χρήση 
της τεχνολογίας augmented reality (AR).



Short History
Η τεχνολογία AR µέχρι πρόσφατα είχε εφαρµογή σε µου-
σεία, χάρτες, χιονοδροµικά κ.ά., δίνοντας οδηγίες σε 
µορφή pop up’s, µέσω της χρήσης συσκευής κινητού ή 
tablet. Στην τεχνολογία AR βασίζονται επίσης οι ταινίες 
3D,  τα νέα προϊόντα τεχνολογίας gaming (Nintendo κ.ά.) 
καθώς και ιατρικές εφαρµογές, συνέδρια κ.ά.  

Τον τελευταίο καιρό, η τεχνολογία AR έχει κατακλύσει τον 
κόσµο της διαφήµισης σε Αµερική και Ευρώπη, σε εφαρ-
µογές όπως outdoor, events, καταχωρήσεις, καταλόγους, 
βιτρίνες καταστηµάτων κ.λπ. 

Εταιρίες από όλους τους χώρους και γνωστά brands όπως 
Volkswagen, Heineken, Starbucks, Ketchup, Nestle, 
General Electrics, Burger King, Samsung, Coke Zero, 
National Geographic κ.ά. τρέχουν ήδη τις καµπάνιες τους 
µέσω ΑR εφαρµογών.



Η τεχνολογία AR αποτελεί για εµάς άλλο ένα έναυσµα για 
δηµιουργικότητα. Αποτελεί τη γέφυρα ανάµεσα στα έντυπα 
και τα ψηφιακά µέσα. Επικεντρωθήκαµε στην ανάπτυξη 
αυτής της τεχνολογίας µέσω της χρήσης ενός mobile 
application: του plik!
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Plik

Download1 2 3Print Plik!

Τι είναι το plik;

_ Tο plik είναι µια εµπορική εφαρµογή που δηµιούργησε η in8. 
_ Το plik είναι ένα application που µπορεί να γίνει custom για  
 κάθε πελάτη. 
_ Προέρχεται από τις λέξεις click-application-like. 
_ Είναι µια «επιµήκυνση» της πραγµατικότητας, µια εικόνα που  
 «ξεπετάγεται προς τα έξω» µέσω της χρήσης ενός κινητού ή  
 ενός tablet, µιας συσκευής µε κάµερα δηλαδή. 



_ Η εικόνα «ζωντανεύει» µε real time 3D γραφικά και ένας    
 νέος κόσµος παρουσιάζεται µπροστά στα µάτια του χρήστη. 
_ Είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας, µια νέα παράλληλη     
 πραγµατικότητα. 
_ Οι εφαρµογές στη διαφήµιση είναι εντυπωσιακές: Campaign   
 materials-βιτρίνες, καταχωρήσεις, συσκευασίες, κατάλογοι,    
 outdoor και κάθε είδους printed ή web material. 
_ Όλες οι εικόνες µε µια επεξεργασία µπορούν να µετατραπούν   
 σε AR εικόνες και να  λειτουργήσουν παράλληλα µε την 2D    
 εικόνα.
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Πώς λειτουργεί;

_ Tο application είναι free. 
_ Λειτουργεί µε 2 απλά βήµατα: 
 1. Mε µια ειδική σήµανση / icons, προτρέπεις τον καταναλωτή να κατεβάσει 
 το application (Download) και να απολαύσει τη µαγεία της µεταφοράς σε έναν παράλληλο κόσµο. 
 2. Τοποθετεί την κάµερα της συσκευής του µπροστά στην εκάστοτε εικόνα και αυτή «ζωντανεύει» 
 σε real time µπροστά στα έκπληκτα µάτια του. 
_ H in8 σχεδιάζει custom το logo του application. 
_ Η in8 σχεδιάζει ή επανασχεδιάζει τα υλικά (αφίσες, καταχωρήσεις, banners κ.λπ.), τα εξελίσσει 
 σε 3D models για να αναπτυχθούν µε την AR τεχνολογία. 
_ Ο user κάνει download το application µόνο µια φορά και µετά, σε κάθε νέα campaign ή promo     
 material, κάνει απλά ένα update. 
_ Και το ταξίδι αρχίζει: στο club, στο super market, στο δρόµο, στο σπίτι του ...παντού! 



Γιατί AR;
Είναι ο «σύνδεσµος» που οδηγεί: 
από την καταχώρηση στο site ή στο trailer µιας προσφοράς, από τη στάση του λεωφορείου σε έναν 
διαγωνισµό στο fb, twitter, youtube κ.λπ., από τη βιτρίνα, µέσα στο κατάστηµα, προβάλλοντας 
τις προσφορές που τρέχουν ακόµη κι αν είναι κλειστό. 

Είναι 24ωρη live διαφήµιση. 

Η τεχνολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε µια εταιρία να «παντρέψει» τα παραδοσιακά µέσα προβολής 
(καταχώρηση, αφίσα, βιτρίνα, outdoor κ.λπ.) µε τις νέες εφαρµογές που αναπτύσσονται στο διαδίκτυο, 
αξιοποιώντας επιπλέον τη δύναµη των social media και των mobile εφαρµογών.

Έτσι, κάθε παραδοσιακό µέσο προβολής αποκτάει µεγαλύτερη αξία, «δανειζόµενο» την ακρίβεια του 
ελέγχου και της αξιολόγησης των ψηφιακών µέσων.
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Τα σηµαντικότερα 
πλεονεκτήµατα 
της εφαρµογής

Η «augmented» 
ενασχόληση του 
καταναλωτή µε το 

προϊόν

Η σχέση που 
χτίζεται µέσα 
από αυτή τη 
διάδραση

Η ταχύτατη 
εξάπλωσή της µέσα 

από το «ψηφιακό 
χταπόδι» των social 

media

Η δυνατότητα να 
χτίσεις µια σειρά 

από δράσεις 
ή καµπάνιες µέσα 
από updates του 

application

Το πλεονέκτηµα να 
παρουσιάσεις extra 

περιεχόµενο 
αξιοποιώντας στο 
µέγιστο τα υλικά 
µιας ενέργειας

Ωστόσο, το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα θεωρούµε ότι είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης 
όλων των µέσων επικοινωνίας, αξιοποιώντας τις ήδη µετρήσιµες δυνάµεις 

αξιολόγησης και πολλαπλασιάζοντας τη χρήση και τα αποτελέσµατά τους.



Samsung Case Study

AR_Plot

Η προωθήτρια δίνει το tablet στα χέρια του επισκέπτη και τον 
προτρέπει να «βρει τη Sammy». «Κεντράροντας» σε συγκεκρι-
µένα visual hints σε µια καρτολίνα που βρίσκεται τοποθετηµένη 
σε ένα πάγκο/ επιφάνεια, στην οθόνη του tablet εµφανίζεται 
η ψηφιακή µας πωλήτρια! Ένα path µε αιωρούµενα τετράγωνα 
δηµιουργούν έναν διάδροµο. Η Sammy «ξεπετάγεται» από την 
καρτολίνα και βαδίζει προς το µέρος του επισκέπτη που κρατά 
το tablet. Μέσω της οθόνης, παρακολουθούµε τη virtual γυναι-
κεία φιγούρα να παρουσιάζει τα 2 νέα µοντέλα µε ήχο και pop 
up info boxes.

Ο χρήστης ενηµερώνεται για τα βασικά specifications των 2 
µοντέλων και αφού ολοκληρώνεται η κάθε παρουσίαση, εµφα-
νίζεται το αντίστοιχο button - link (FIND!) που οδηγεί στις 2 
συγκεκριµένες σελίδες των προϊόντων µέσα στο site Samsung.

Στο τέλος της παρουσίασης, εµφανίζεται ένα 3ο button 
(ENJOY!) που οδηγεί στο Samsung appstore και άλλο ένα 4ο 
linking button το οποίο οδηγεί στο splash page του διαγωνι-
σµού µέσα στο facebook (WIN!). Στη σελίδα της Samsung 
κάνει Like και στέλνει µήνυµα το όνοµα, το email και το τηλέ-
φωνο και αυτόµατα µπαίνει στη κλήρωση για να διεκδικήσει 
τα δώρα του διαγωνισµού.



Samsung Case Study
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Samsung Case Study

Καρτολίνα - Οδηγίες

Πάτα πάνω στο app της Samsung «Find Sammy»

Στόχευσε το tablet πάνω στην καρτολίνα

Και γνώρισε τη Sammy, την νέα ψηφιακή σου φίλη!

To app θα είναι εγκατεστηµένο πάνω στα test tablets.

Αν θέλουµε το appplication να είναι availiable για download, 
θα πρέπει να υπάρχει η µακέτα µε το AR visual διαθέσιµη σε 
ψηφιακή µορφή είτε στο fb, είτε στο site, έτσι ώστε ο χρήστης 
να µπορεί ή να την τυπώσει ή να δει το AR µέσω της οθόνης του 
υπολογιστή. Εναλλακτικά, µπορεί να του δίνει η προωθήτρια ένα 
µονόφυλλο για να µπορεί να «παίξει» µε τη Sammy σε όποιο 
χώρο επιθυµεί!

Φυσικά πρέπει να έχει αγοράσει και ένα tablet;)

Έγινε στα καταστήματα



Demos

splash pageiphone screenshot



Demos
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας!
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