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ένα καλά σχεδιασμένο λογότυπο
θα πρέπει να συνδυάζει τα τυπογραφικά και γραφιστικά στοιχεία

με τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να εκφράζει απόλυτα
το ύφος, τη φιλοσοφία, το όραμα, τις αξίες

και τους στόχους της εταιρίας/οργανισμού που εκπροσωπεί
και αφετέρου να προσελκύει το κοινό στο οποίο απευθύνεται





ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΜΕΛΙ

Τα χρώματα και οι ονομασίες χαρακτηρίζουν το είδος του μελιού.

Λευκό
(bliss)

Κίτρινο
(explosion)

Χρυσό μεταλλικό
(harmony)



Χρήση της Γεωμετρίας, του πιο άρτιου συστήματος απόδοσης του χώρου.
Ταιριάζει απόλυτα στην πληρότητα και την οργάνωση της κοινωνίας της μέλισσας
αλλά και των δομών που φτιάχνει, όπως κηρήθρα. Αυστηρή κοινωνία με
απαράβατους κανόνες για την επιβίωση του είδους.
Εξάγωνα, κύκλοι σε μια σχετικά συμμετρική διάταξη.

Η μέλισσα εργάτρια σε ένα λουλούδι, σε κάτοψη, σαν ένα έμβλημαΕΙΚΟΝΑ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το λογότυπο έχει την γενική μορφή ενός 'κοσμήματος':
το Έμβλημα (συμβολικό διακριτικό σχήμα) μιας κοινωνίας στην οποία εκθειάζεται
η εργάτρια μέλισσα.

ΘΕΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
Η 'ΣΤΑΓΟΝΑ' ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

Το μέλι αποθηκεύεται και αρχίζει να γίνεται (χωνεύεται) μέσα στο ίδιο το σώμα
της μέλισσας, το πιο σίγουρο μέρος! Αρχίζει την παραγωγή διαδικασία ενώ
παράλληλα το διατηρεί άθικτο μέχρι να γυρίσει στην κυψέλη. Η εικόνα της
αρτιότητας, της αβλάβειας.
Η σταγόνα, το μόνο μη συμμετρικό στοιχείο, μέσα σε ένα κύκλο, τονίζει την
ρευστότητα και επισημαίνει το μεγαλείο της παραγωγής του μελιού!

ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ:

ΑΝΙΣΟΠΑΧΕΣ, ΚΑΜΠΥΛΕΣ & ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ & ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ

Απόδοση της ελεύθερης κίνησης και τους στροβιλισμούς μιας μέλισσας καθώς πετάει.
Το προϊόν δεν είναι βιομηχανοποιημένο.

αβλάβεια, ακεραιότητα, αρτιότητα, πληρότητα
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