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Τι είναι
η Παγκόσμια EXPO;

Η Παγκόσμια Expo είναι μια από τις πιο παλιές και μεγάλες 

διεθνείς εκθέσεις στον κόσμο, που λαμβάνει χώρα κάθε πέντε 

χρόνια και διαρκεί έξι μήνες. Αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία 

για να μοιραστούμε εμπειρίες και να εξερευνήσουμε νέες ιδέες 

και καινοτομίες με όλο τον κόσμο.

Η EXPO
στο Ντουμπάι

Η Παγκόσμια έκθεση Expo 2020 Dubai θα είναι η πρώτη 

έκθεση που θα διοργανωθεί από χώρα της Μέσης Ανατολής,

της Αφρικής και της Νότιας Ασίας (MEASA). Η Expo 2020 

προβλέπεται να προσελκύσει περίπου 25 εκατομμύρια 

επισκέπτες, το 70% των οποίων θα έρθουν από χώρες εκτός 

των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

EXPO INFO
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ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

Opportunity, Mobility, Sustainability

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Connecting Minds,
Creating the Future

EXPO INFO / THEME
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THEME STATEMENT / INSIGHTS

To Theme statement βασίστηκε στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας,

η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στην Προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης,

στη Δημιουργία σύγχρονων δικτύων και υποδομών

και στη Διασφάλιση δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η χώρα έχει θέσει ως στόχους:

·   Την βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

·   Την ενίσχυση της Εξαγωγικής Ικανότητας των ελληνικών εταιρειών
    και την Προσέλκυση ΑΞΕ

·   Τη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας

·   Τη βελτίωση της παραγωγικότητας & καινοτομίας σε βασικούς
    oικονομικούς τομείς

·   Την ενίσχυση των Start-Ups και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Οι κάτωθι κλάδοι έχουν επιλεγεί ως πρώτη προτεραιότητα:

Yποδομές, Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα,

Eνεργειακή αποδοτικότητα, Βιώσιμος Τουρισμός,

Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας & διασυνδέσεις,

Nαυτιλία, Αγρο-διατροφικός τομέας, Mεταποίηση

και Φαρμακοβιομηχανία.

Τέλος, σκοπός είναι η Διάχυση της τεχνολογικής καινοτομίας

σε όλους τους παραπάνω τομείς.

Theme Statement
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THEME STATEMENT / CONCEPT

Μέσω της ολιστικής στρατηγικής ανάπτυξης που 

ακολουθείται, η χώρα εφαρμόζει ένα νέο παραγωγικό 

μοντέλο που στοχεύει στην τόνωση της εγχώριας 

επιχειρηματικότητας, στη δίκαιη, σταθερή

και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένη ανάπτυξη,

στην ανάδειξη της καινοτομίας, στη συντεταγμένη

και αποτελεσματική προώθηση της εξωστρέφειας

και στην ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης.

Το concept της ελληνικής συμμετοχής στην EXPO Dubai 

2020 βασίστηκε στους νευραλγικούς τομείς της οικονομίας

και στα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης 

Ελλάδας, που ανοίγουν το δρόμο για την ανάπτυξη και την 

επιτυχία.

Το κεντρικό μας μήνυμα είναι το εξής:

«Ας ανοίξουμε το δρόμο για την καινοτομία. 

Ας δείξουμε το δρόμο προς το μέλλον.» 

Το δημιουργικό μας όχημα είναι μια συνεχόμενη γραμμή που:

Α. Συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, την πολιτιστική κληρονομιά

της Ελλάδας με την σημερινή σύγχρονη, ανεπτυγμένη χώρα και το όραμα

της για το αύριο.

Β. Σηματοδοτεί την αδιάκοπη πορεία της χώρας μας προς την καινοτομία,

συνδέοντας την παράλληλα με διαφορετικούς τομείς της επιχειρηματικότητας

και της κοινωνίας

Γ. Δημιουργεί διαδρομές ελεύθερης κίνησης ανάμεσα σε πόλους, που ως τώρα

λειτουργούσαν αυτόνομα

Δ. Χαράσσει τη διαδρομή της Ελλάδας προς το μέλλον.

Επιπλέον, μέσω της εικαστικής και της λεκτικής μας προσέγγισης δημιουργούμε 

ένα δίκτυο που λειτουργεί πολυεπίπεδα, όπως οφείλει, αλλά ταυτόχρονα 

απρόσκοπτα, γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Παράλληλα, η επικοινωνία μας παραπέμπει στον μίτο της Αριάδνης και του 

Θησέα, που μέσω της ευρηματικότητάς της του έδωσε έναν μίτο για να 

ξετυλίγει, καθώς εισχωρούσε στο άδυτο του Λαβύρινθου, κι ύστερα πιάνοντας 

ξανά την κλωστή και μαζεύοντας το κουβάρι να βρεθεί στην έξοδο.

Όπως εμείς βοηθάμε τα ταλαντούχα μυαλά να μεταβούν από την έρευνα

στην επιτυχία, την τεχνολογία να συνδεθεί με την επιχειρηματικότητα

και την οικονομία να βρει τον δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Concept
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THEME STATEMENT / SLOGAN

Αναζητήσαμε μια απλή και σύντομη φράση στα αγγλικά που να αποδίδει το κεντρικό μήνυμα

ότι η Ελλάδα μπορεί να δείξει τον δρόμο για την επιτυχία, την καινοτομία, το μέλλον.

Ταυτόχρονα, θέλαμε η φράση μας να δένει απόλυτα με το σχεδιαστικό concept μας:

μια συνεχή γραμμή που ξεκινά από το βασικό μας μήνυμα και δημιουργεί μια απρόσκοπτη πορεία 

προς όλους τους νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Έτσι, καταλήξαμε στο σλόγκαν “Greece paves the way” που στην ουσία καλεί να ακολουθήσουμε 

την Ελλάδα προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Greece paves the way
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LOGO / CONCEPT
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Ο σχεδιασμός του λογοτύπου μας στόχο έχει να δέσει όλη την εικαστική προσέγγιση του concept μας. 

Έτσι, η γραμμή που δένει όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, έχει ως αφετηρία 

το icon του λογοτύπου μας.

Το icon ακολουθεί έναν αρκετά ελληνικό σχεδιασμό, αφού παραπέμπει στο πάνω μέρος ενός αρχαιοελληνικού κίονα, μία σπείρα,

ενώ εμπνέεται από τον μίτο της Αριάδνης, θυμίζοντας ένα κουβάρι που ξετυλίγεται και οδηγεί στον σωστό δρόμο.

Τέλος, μέσω του σχεδιασμού του υπογραμμίζει το slogan δίνοντας επιπλέον βαρύτητα στο κεντρικό μας μήνυμα.



LOGO 
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LOGO / ICON
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Γιατί επιλέξαμε την σπείρα και την ευθεία;

Η σπείρα που συνδυάζει το σχήμα ενός κύκλου και την δυναμική κίνησή του, συμβολίζει τον χρόνο, τη διαχρονικότητα, την ανάπτυξη, τη συνέχεια,

την ίδια τη ζωή. Η “Σπείρα” είναι το Υπέρτατο σχέδιο, ένα από τα αρχαιότερα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκε από την παλαιολιθική εποχή στον Ελλαδικό χώρο.

Είναι ένα περίπλοκο αλλά πανίσχυρο σύμβολο που το συναντάμε και σε πάρα πολλούς αρχαίους πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο.

Αναπόσπαστο κομμάτι του Ιωνικού ρυθμού, η σπειροειδής κίνηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τρόπος που δημιουργείται η ζωή.

Για αυτό άλλωστε την βλέπουμε παντού, από τα πανάρχαια οστρακόδερμα, στο μόριο του DNA και στο σχηματισμό των Γαλαξιών.

 

Η σπείρα συνεχίζει σε ευθεία γραμμή. Μια ευθεία γραμμή απείρου μήκους, χωρίς αρχή και τέλος που συμβολίζει τη συνέχεια

και αποτελεί κεντρική έννοια των μαθηματικών.

 

Η σπείρα έχει επίσης τον ίδιο συμβολισμό με τον Λαβύρινθο. Αποτυπώνει δε με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμά μας:

Το πέρασμα από την αρχαιότητα  στην Ελλάδα του αύριο.



CATEGORIES
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Ο σχεδιασμός του ελληνικού περιπτέρου

θα βοηθήσει τους επισκέπτες να μάθουν περισσότερα 

για όλους τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής 

οικονομίας και κοινωνίας, με σκοπό να τους προσφέρει 

μια ολιστική εμπειρία ενώ παράλληλα θα επικοινωνεί 

το κεντρικό μας μήνυμα “Greece paves the way”.

Οι 8 πυλώνες που επιλέξαμε σκοπό έχουν να καλύψουν 

όλους τους κλάδους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

γύρω από την καινοτομία καθώς και τις νέες ιδέες που 

έχει να επιδείξει η σημερινή Ελλάδα.

PEOPLE

TOURISM & CULTURE

AGRIBUSINESS / FOOD & BEVERAGE

INDUSTRY

TECHNOLOGY

LIFE SCIENCES

LOGISTICS & SHIPPING

ENERGY & ENVIRONMENT

Οι πυλώνες αυτοί είναι οι εξής:



CATEGORIES / ICONS

11

PEOPLE INDUSTRYTOURISM & CULTURE AGRIBUSINESS
FOOD & BEVERAGE

TECHNOLOGYLIFE SCIENCESLOGISTICS & SHIPPING ENERGY
& ENVIRONMENT

Κάθε πυλώνας σηματοδοτείται από το δικό του icon, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε όλη την επικοινωνία του περιπτέρου της Ελλάδας στην έκθεση.



CATEGORIES / ICONS / VISUAL CONCEPT

12

Greece
paves the way



Η ταυτότητα της ελληνικής αποστολής, πρόκειται να 

εφαρμοστεί σε διάφορες εφαρμογές που θα χρειαστούν.

Σκοπός είναι εκτός από τον λειτουργικό χαρακτήρα της κάθε 

εφαρμογής, να χτιστεί μία στυβαρή και αναγνωρίσιμη εικόνα.

Ακολουθούν κάποιες από αυτές.

Εφαρμογές
Branding



BRANDING / STATIONARY
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BRANDING / WEBSITE EXAMPLE
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BRANDING / WEBSITE EXAMPLE
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BRANDING / MOBILE GAME EXAMPLE
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BRANDING / ANIMATION VIDEO

18



BRANDING / GIVE AWAY EXAMPLE
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BRANDING / GIVE AWAY EXAMPLE
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Το σκεπτικό πίσω από το concept του εκθεσιακού

περιπτέρου είναι να τραβήξει το ενδιαφέρον και να εκφράσει 

τόσο το κεντρικό, όσο και τα μηνύματά των επιμέρους 

θεματικών ενοτήτων ενώ παράλληλα θα δημιουργεί 

μια ενδιαφέρουσα διαδρομή για τον επισκέπτη.

Εκθεσιακό
περίπτερο



PAVILION / MAIN CONCEPT
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Το κεντρικό θέμα του ελληνικού περιπτέρου

θα είναι ο λαβύρινθος. Ο επισκέπτης

θα καλωσορίζεται στην είσοδο με γραμμένη 

μία πολύ σύντομη περίληψη του μύθου

της Αριάδνης.

Στη συνέχεια, θα προτρέπεται να ακολουθήσει

τη μπλε γραμμή που θα ξεκινάει από το λογότυπό.

Η μπλε γραμμή - μίτος ακολουθεί μία 

προκαθορισμένη πορεία μέσα στο λαβύρινθο

με διάφορες στάσεις, όπου θα παρουσιάζονται

οι θεματικοί μας πυλώνες. 

Οι πληροφορίες που θέλουμε να δώσουμε 

στον επισκέπτη θα μπορούσε να είναι γραμμένες 

στους τοίχους του λαβυρίνθου, σε interactive walls,

σε VR installations αλλά και video projections.

Η πορεία που θα ακολουθεί ο επισκέπτης 

βασιζόμενος στη μπλε γραμμή, θα ξεκινάει από 

πυλώνες που είναι πιο κλασικοί όπως πχ. tourism & 

culture, με τελευταίο και πιο εντυπωσιακό πυλώνα 

αυτόν της τεχνολογίας.

Σκοπός μας δηλαδή είναι να δημιουργήσουμε ένα 

σύντομο ταξίδι από την κλασική Ελλάδα του 

πολιτισμού, στη σημερινή καινοτόμα Ελλάδα. 

Ο λαβύρινθος , σαν μία ευχάριστη διαδραστική

διαδρομή, θα βάλει τους επισκέπτες στη διαδικασία 

να τον αρχίσουν και να τον τελειώσουν. 

Η προκαθορισμένη διαδρομή θα κάνει πιο εύκολη 

τη πορεία των επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα τους 

βοηθήσει να επισκεπτούν και να αποκτήσουν 

εικόνα από όλους τους πυλώνες που έχουμε 

επιλέξει να επικοινωνήσουμε.

The Labyrinth
Α maze of paths bordered by high hedges, as in a park or garden, for the amusement of those who search for a way out.



PAVILION / MAIN CONCEPT / THE LABYRINTH / DRAFTS
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PAVILION / INSTALLATION / VIRTUAL REALITY
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Αυτό το concept αφορά το interactivity και το live feeling.

Σαν ιδέα προτείνουμε να τοποθετηθεί κάθετα μία οθόνη με αισθητήρες.

Το footage που θα έχει μέσα η οθόνη θα είναι ένας ηθοποιός σε πραγματικό 

μέγεθος. Με τους αισθητήρες κίνησης, όποτε περνάει κάποιος κοντά,

θα ξεκινάει η διάδραση. Σκοπός είναι να καλέσει τον επισκέπτη

και να τον προτρέψει να φορέσει τα VR glasses που θα βρίσκονται δίπλα.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι μία ορειβάτης επάνω σε έναν βράχο 

στην Αράχωβα. Φορώντας τα γυαλιά αυτόματα ο επισκέπτης θα βρίσκεται 

δίπλα της ενώ εκείνη θα του δίνει πληροφορίες σχετικά με το μέρος

που βρίσκονται.

Παράλληλα, θα υπάρχουν interactive infos σε virtual επίπεδο,

που θα μπορεί ο επισκέπτης να πατήσει και να μάθει περισσότερα.

Το ίδιο concept μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα περιβάλλοντα ανάλογα 

με τον εκάστοτε πυλώνα, όπως κάποιο lab, ένα λιμάνι, ένα καράβι,

μία αγροτική μονάδα παραγωγής κ.λπ.

Το installation αυτό θα μπορεί να έχει διάδραση και με περισσότερους

από έναν χρήστες, με την προσθήκη επιπλέον γυαλιών VR. 

VR



PAVILION / INSTALLATION / WINDOWS INSTALLATION

25

Πρόκειται για ένα interactive installation που σκοπό έχει να ανοίξει στον επισκέπτη ένα παράθυρο  επικοινωνίας με τη χώρα μας, μεταφέροντας του εικόνες

που αφορούν στους κεντρικούς πυλώνες μας.

Σχεδιαστικά θα δημιουργήσουμε ένα σημείο όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να κοιτάξει μέσα από ένα ή περισσότερα εικονικά παράθυρα καθένα από τα οποία

θα τον μεταφέρει σε μια διαφορετική κατάσταση π.χ σε μια αγροικία, ένα τουριστικό θέρετρο, μια βιομηχανική μονάδα κ.λπ. Σκοπός είναι να δημιουργήσουμε

στον επισκέπτη την αίσθηση ότι βρίσκεταί όντως εκεί. 

Παράλληλα, πάνω στο footage θα εμφανίζονται κείμενα και icons που σκοπό έχουν να μεταδώσουν στον επισκέπτη  ό,τι πληροφορία επιθυμούμε.

Τέλος, ο επισκέπτης θα μπορεί να αλλάζει εικόνα, πατώντας σε ειδικά διαμορφωμένα buttons και να ενημερωθεί με αυτό τον τρόπο για όποιον πυλώνα τον ενδιαφέρει. 

The window



Ιntera-
ctive
wall

PAVILION / INSTALLATION / WALL
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Το σκεπτικό του interactive wall 

είναι να τοποθετηθεί στο 

περίπτερο ένας τοίχος ο οποίος 

θα προβάλει animated θέματα 

και infos σχετικά με τους 

βασικούς μας πυλώνες. 

Ανάλογα με το σημείο που 

βρίσκεται μέσα στο περίπετρο,

ο επισκέπτης θα μπορεί

να παρακολουθήσει videos

με extra πληροφορίες σχετικές 

με την κάθε κατηγορία.

Μία διαφορετική χρήση του interactive wall θα μπορούσε να είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι λαβυρίνθου, όπου οι επισκέπτες

θα προσπαθούν βρουν την έξοδο χαράσσοντας με το χέρι τους την πορεία στον τοίχο. Στο τέλος θα μπορούν να δουν τους 

καλύτερους χρόνους που έχουν σημειώσει άλλοι επισκέπτες, καθώς και τη χώρα προέλευσής τους.
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