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WEB SERVICES



ΠΡΟΦΙΛ

Σχεδιασµός_έντυπης_&_ψηφιακής_επικοινωνίας 

Μέσα από την εµπειρία µας στον σχεδιασµό εταιρικής ταυτότητας στην έντυπη επικοινωνία, 
εξελίξαµε και προσαρµόσαµε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα µας για την ψηφιακή εποχή. 
Η κατασκευή εικόνας στο web αποτελεί αναπόσπαστο πλέον µέρος της εταιρικής ή προϊοντι-
κής ταυτότητας και µε συνοχή, στοχευµένες δράσεις και συνέπεια, µπορεί να φέρει σηµαντικά 
αποτελέσµατα. 

Το δηµιουργικό γραφείο in8 προσφέρει µια σειρά εφαρµογών που µπορούν να προσαρµοστούν 
σε κάθε budget, ανάλογα µε την έκταση των µέσων που θέλει να συνδέσει ο διαφηµιζόµενος. 
Για εµάς, στόχος είναι τα εργαλεία αυτά να είναι προσιτά σε όλους. Περάστε µαζί µας στην 
επόµενη φάση.  

Enter to in8 web world ;) 

Υπηρεσίες

Sites /Micro-Sites /e-Shops | Retouche εικόνα του site και εµπλουτισµός µε creative 
branding elements | Mobile optimization του site | Flip books (e- brochures) : Μετατροπή 
print materials για web χρήση | Animated corporate presentations - Tutorials | Infographics 

Web identity  στα social media | Προσαρµογή των υλικών branding/corporate  identity  στα 
social media | Δηµιουργία Web banners στατικά & flash banners (seasonal, branding, 
offers, tips) | Facebook page lift up (branding) | Υλικά για διαγωνισµούς (banners, skins) | 
Facebook applications 

Καταχωρήσεις ηλεκτρονικές - Publi | e- Καταχωρήσεις µε extra περιεχόµενο (AR app*) | 
Σχεδιασµός Newsletter | Υλικά για e-campaigns | Mobile Applications | e-Magazines | 
Videos για web - TV

Ενδεικτικό πελατολόγιο 2005-έως σήµερα:

Public • Enoia group • Καρούλιας • IBS • Siemens • Global Sat • Multirama • Τhink Digital • 
Epikinonia • Ogilvy One Worldwide Athens • Αχιλλεύς Τεχνική • Gazarte Πολυχώρος • Kite Hellas 
• Wyeth Hellas • Sephora/Μαρινόπουλος • Sanofi Aventis • Alanka Food Services • Coffe 
Time • Ariston • Εµπορική Τράπεζα - Ιστορικό Αρχείο • Kryolan Hellas • Gerolymatos • 
Armaos Group • Second

http://in8.gr/download/web_portfolio

in8 (innate)=έµφυτος 

WEB SERVICES



Σχεδιασµός 
& υλοποίηση 

customized 
web sites, 

προσαρµοσµένα 
στην εκάστοτε 

ανάγκη.  

_Corporate sites 
(Εφαρµογή εταιρικής 
ταυτότητας στο web) 

_Micro-Sites 
(Για δράσεις 

ή εξειδικευµένα 
projects) 

_Υλικά για sites 
Retouche εικόνα 

του site και 
εµπλουτισµός µε 

creative branding 
elements

_Mobile 
optimization 

του site

1. WEEKENDERS: 
Web site

weekenders.gr

2. FRUTOP: 
Web site
frutop.gr

WEB SITES
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1. ENOIA GROUP: 
Web site: enoia.com

2. TEAMCONFERENCE: 
Web site 
teamconference.gr

3. PICKnROLL: 
Web site 
pick-n-roll.gr

WEB SITES
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WEB SITES

1 2

3 4

1. ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ: 
Web site 

theatroroes.gr

2. GAZARTE: 
Web site

gazarte.gr

3. 2AR: 
Web site 

2ar.gr

4. KACAYIAS: 
Web site

kacayias.gr

Σχεδιασµός 
& υλοποίηση 

customized web sites, 
προσαρµοσµένα στην 

εκάστοτε ανάγκη.

SEO

Τεχνικές βελτιώσης 
για τη θέση της 
ιστοσελίδας στα 

οργανικά αποτελέσµατα 
αναζήτησης της Google 

και των υπόλοιπων 
µηχανών αναζήτησης 

µέσω τεχνικών Search 
Engine Optimization. 



MICRO SITES

1. QUALITY NET: 
Micro site 
για δράση 
ΕΚΕ «Μαραθώνιος 
Περιβάλλοντος»

2. MULTIRAMA: 
Micro site για σχολικό 
διαγωνισµό «Ανέβασε 
την τάξη σου»

1
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NEWSLETTERS

1 2

1. TEAM CONFERENCE: 
Call for action 

newsletter 
συνεδρίου Team 

Conference 

2.  MULTIRAMA: Σειρά 
προϊοντικών newsletter 

για Multirama 

Σχεδιασµός 
newsletters. 

_Loyalty club 
(Ειδικές 

προσφορές, DM) 

_Προϊοντικά 

_Corporate 
επικοινωνία 

_Internal 
communication 



NEWSLETTERS

1 2

1. MULTIRAMA: 
Μηνιαίο εσωτερικό 
corporate newsletter

2. EPIKINONIA: 
Corporate 
newsletter LRQA



NEWSLETTERS

KRYOLAN: 
Διµηνιαίο newsletter



NEWSLETTERS

1 2

1. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ: 
Μηνιαίο newsletter 
για αποστολή 
στα σχολεία

2. EPIKINONIA: 
4σέλιδο newsletter 
Kellogg’s “The Wellness 
Overview” 



E-CARDS & BANNERS 

1 2

3 4

Σχεδιασµός 
e-υλικών εταιρικής 

επικοινωνίας 
για αποστολή 

µέσω mail.  

_Κάρτες 

_Banners
για e-campaigns, 

teasers 

1. CUTTY SARK: 
Web πρόσκληση 

Grand Event

2. EPIKINONIA:  
Web πρόσκληση 

Kellogg’s Special K

3. EPIKINONIA:  
Web πρόσκληση ΤΝΤ

4. QUALITY NET: 
Web πρόσκληση 

για συνέδριο



E-CARDS & BANNERS 

1
2

3

1. EPIKINONIA: 
Teaser 
για την Kellogg’s

2. KITE HELLAS: 
Web banner 
για το προϊόν Gynofit

3. KITE HELLAS: 
Web banner  
για το προϊόν Lansinoh



E-CARDS



E-CARDS



ANIMATED MATERIALS 

Σχεδιασµός 
animated υλικών 

για κάθε χρήση. 

_Corporate e-cards 

_Animated PPT 
Παρουσιάσεις 

_Υλικά 
για τηλεοπτικά spot 

_Animated videos 

1. MULTIRAMA: 
Animated 

Christmas card

2. ENERGA: 
Animated 

Christmas card

3. EAB: 
Animated 

Christmas card

2

1

3



ANIMATED MATERIALS 

_Animated 
corporate 

presentations 

_Tutorials

1. MULTIRAMA: 
Animated 
παρουσίαση 
προϊόντος

2. MULTIRAMA: 
Animated 
παρουσίαση 
ανοιξιάτικης 
καµπάνιας 

2

1



ANIMATED MATERIALS 

1. MULTIRAMA: 
Tech Guru character 

για ντύσιµο σελίδας 
Youtube

2. MULTIRAMA: 
Προϊοντικά pillars 

για ένθεση 
σε τηλεοπτικό σποτ

21

_Προσαρµογή των 
υλικών branding/

corporate  identity 
σε ηλεκτρονικές 

εφαρµογές



ANIMATED MATERIALS 

1. EPIKINONIA: 
PowerPoint template 
Kellogg’s 
(εξώφυλλο & 
εσωτερική σελίδα)

2. ΕΑΒ: 
PowerPoint template 
(εξώφυλλο & 
εσωτερική σελίδα)

21



CORPORATE 
IDENTITY MATERIALS 

Σχεδιασµός  
& Προσαρµογή 

υλικών εταιρικής 
ταυτότητας 

για χρήση web.  

_ Corporate 
identity υλικά 

_Web brochures 

_Internal 
communication 

materials 
(confidential) 

_Wallpapers / 
e-Calendars 

1. KRYOLAN: 
Web brochure 

για ένθεση στο site
της εταιρίας

2. KITEN BEAUTY:
Web brochure 

για ένθεση στο site 
της εταιρίας

21



MULTIRAMA:
Wallpapers 
e-Calendar

CORPORATE 
IDENTITY MATERIALS 



SOCIAL NETWORK

Σχεδιασµός υλικών 
για χρήση 

στα Social Media 
(facebook, twitter, 

etc.) 

_Web identity 
στα social media

_Προσαρµογή των 
υλικών branding/

corporate  identity  
στα social media 

_Δηµιουργία Web 
banners στατικά & 

flash banners 
 (seasonal, brand-

ing, offers, tips) 

_Facebook page 
lift up (branding) 

_Υλικά για 
διαγωνισµούς 

(banners, skins) 

_Facebook 
applications

 KRYOLAN:
You Tube skin

CUTTY SARK:
Facebook posts, id

Social media Marketing 

Monitoring 

_Timely posts, ώστε να δηµιουργηθεί µια καλή & ζωντανή εικόνα στη   
  σελίδα, κυρίως στο facebook που υλοποιούνται συχνά ενέργειες

_Δηµιουργία υλικού ώστε το drive της εταιρίας να γίνεται µε δηµιουργικό 
  τρόπο, µέσω περιεχοµένου που προκαλεί engagement µε τους χρήστες  
  και να µπορεί να δει ξεκάθαρα το προφίλ των προϊόντων και της εταιρίας  

_Βranding facebook banners µε κατηγορίες ανάπτυξης branding, 
  character, target group, occasional, seasonal, fun, news, history, tips κλπ



SOCIAL NETWORKING 

FRUTOP:
Facebook posts, id

WEEKENDERS:
Facebook posts, id



SOCIAL NETWORKING 

CUTTY SARK: 
Facebook app

Σχεδιασµός υλικών 
για χρήση 

στα Social Media 
(facebook, twitter, 

etc.) 

 

_Facebook 
applications

Διαγωνισµοί (app) στο facebook

Δηµιουργία διαγωνισµών µέσω fb και άλλων συνεργαζόµενων µέσων 
(αύξηση δυναµικής της σελίδας) 

Υλοποίηση παιχνιδιών στο Facebook για την προώθηση των προϊόντων 
βάσει target group του πελάτη 



SOCIAL NETWORKING

1

2

CUTTY SARK: 
Facebook app



SOCIAL NETWORKING 

FRUTOP: 
Campaign για 

διαγωνισµό στο 
facebook,banners, 

Google ads, 
campaign posts

Σχεδιασµός υλικών 
για χρήση 

στα Social Media 
(facebook, twitter, 

etc.) 

 

_Facebook 
applications

Campaign στο Facebook & Media planning 

Σύνδεση µε τα social media, Sponsored stories, promoted posts

Media campaign
Είναι σηµαντικό να δίνουµε το παρόν στα media και κυρίως σε στοχευµένα 
sites που µπορούµε να «δανειστούµε» / share τη δύναµή τους.
Συνήθως συνδυάζετε µε διαγωνισµό στο facebook για πιο γρήγορα αποτελέ-
σµατα 

Media planning σε web & κλαδικά, facebook 
Προώθηση σε σχετικές θεµατικές web σελίδες, blogs κ.ά.
Σειρά καταχωρήσεων/ εµφανίσεων/ publi related sites

Google ads 
Η διαφήµιση στη google είναι ένα σηµαντικό εργαλείο στην επικοινωνία µας 
στο web

Συνδεσιµότητα, consistency στα µηνύµατα, διάρκεια, δηµιουργικότητα.  



SOCIAL NETWORKING 

THINK DIGITAL: 
Σειρά web 
καταχωρήσεων



E- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Σχεδιασµός 
υλικών προβολής 

στα ψηφιακά µέσα. 

_Press materials  
Καταχωρήσεις κ.ά.

_Online 
Advertisement 

Management 
Monitoring 

(upon request) 

THINK DIGITAL: 
Σειρά web 

καταχωρήσεων



E- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

THINK DIGITAL: 
Σειρά web 
καταχωρήσεων 



PREMIUM SERVICES



PREMIUM SERVICES
Μέσα από την in8-innate = έµφυτη αγάπη µας για το σχεδιασµό, τη τεχνολογία, τη δη-
µιουργία, η in8 creative 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 µουσεία, χάρτες, 
χιονοδροµικά κ.ά., δίνοντας οδηγίες σε µορφή pop up’s, µέσω της χρήσης συσκευής 
κινητού ή tablet. Στην τεχνολογία AR βασίζονται επίσης και οι ταινίες 3D καθώς και τα 
νέα προϊόντα τεχνολογίας gaming (Nintendo κ.ά.) 

Τον τελευταίο καιρό, η τεχνολογία AR έχει κατακλύσει τον κόσµο της διαφήµισης σε 
Αµερική και Ευρώπη, σε εφαρµογές 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! 

AR MOBILE 
APPLICATION



AR MOBILE APPLICATION

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» σε real time 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, κατα-
χωρήσεις, 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. 

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 προ-
σφοράς, 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.

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 και 

_ η δυνατότητα να χτίσεις µια σειρά από δράσεις ή καµπάνιες µέσα από updates 
 του application. 

Ωστόσο, το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα θεωρούµε ότι είναι η δυνατότητα αλληλεπί-
δρασης όλων των µέσων επικοινωνίας, αξιοποιώντας τις ήδη µετρήσιµες δυνάµεις 
αξιολόγησης και πολλαπλασιάζοντας τη χρήση και τα αποτελέσµατά τους.  

AR MOBILE APPLICATION



WEB GAMES

1. EPIKINONIA: 
Web παιχνίδια
για δράση ΕΚΕ



3D ANIMATION 

MULTIRAMA: 
3D animation 
2’ video 
για παρουσίαση 
της υπηρεσίας 
Tech Gurus, µέσα 
στα καταστήµατα



QR CODE

1.IN8: 
Χρήση 

της τεχνολογίας 
QR Code 

σε card postal. 
Το σκανάρισµα 

του κωδικού, 
οδηγεί στο site 

της εταιρίας. 



ΙΝ8 CARDS

1. ΙΝ8:
Ε-cards 
που αγαπήσατε :)



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αδ. Κοραή 47_ΤΚ 16232, Βύρωνας
Τηλ.: 210 7628 859_210 7608 802_Fax: 210 7608 804
Ε-mail: info@in8.gr

www.in8.gr


