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VISUAL ELEMENTS
(ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)



1.



Line 
(Γραμμή)



θεμέλιο του σχεδίου

το πρώτο και πιο ευέλικτο στοιχείο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προτείνει:
σχήμα, μοτίβο, μορφή, δομή, ανάπτυξη, 
βάθος, απόσταση, ρυθμό, κίνηση, etc.







2.



Shape 
(Σχήμα)



επίπεδη περιοχή κλειστού χώρου

δύο διαστάσεων

γεωμετρικό / οργανικό





3.



Texture & Pattern
(Υφή & Μοτίβο)



texture (υφή):
ορίστηκε ως η ποιότητα αφής της επιφάνειας ενός αντικειμένου

pattern (μοτίβο):
μία διάταξη από γραμμές ή σχήματα, επαναλαμβανόμενη σε 

τακτά διαστήματα πάνω σε μία επιφάνεια







4.



Color
(Χρώμα)



παράγεται όταν το φως, πέφτοντας πάνω σε ένα 
αντικείμενο, αντανακλάται πίσω στο μάτι

ιδιότητες:
hue (απόχρωση): το ίδιο το χρώμα

intensity (saturation) (ένταση (κορεσμός)): η ποιότητα που 
διακρίνει ένα δυνατό χρώμα από ένα αδύναμο

value (brightness) (τιμή (φωτεινότητα)): η ποιότητα με την 
οποία διακρίνεται ένα ανοιχτό χρώμα από ένα σκοτεινό











COMPOSITION
(ΣΥΝΘΕΣΗ)



Εστιακό σημείο (Focal point) δηλαδή κυρίαρχο

1.



Το πιο βασικό μέρος του έργουσας - βασικό μήνυμα και 
έναν σαφή στόχο

Δημιουργήστε ένα σημείο που θα τραβήξει την προσοχή 
των παρατηρητών

Κυρίαρχο σημείο (μέγεθος, σχήμα, χρώμα, βάθος, τιμή...)

Βασικός σκοπός του σχεδιασμού είναι η επικοινωνία







2.

Visual hierarchy
(Οπτική ιεραρχία)



Προσανατολίστε τα μάτια του θεατή σε μια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση

Τοποθετήστε τα στοιχεία με τέτοιο τρόπο που να επικοινωνεί 
η σχετική σπουδαιότητα του κάθε ένα από αυτά

Χρησιμοποιείστε κατευθυντήριες γραμμές για να κατευθύνετε 
τον θεατή μέσω της διάταξης







3.

Balance
(Ισορροπία)



Δημιουργία οπτικής αρμονίας.

Συμμετρική και ασύμετρη.

Εξισορρόπηση "βάρους" των στοιχείων.





4.

Contrast
(Αντίθεση)



Μεγαλύτερη διαφορά - σε χρώμα, σχήμα, υφή, μέγεθος ή θέση







5.

Repetition
(Επανάληψη)







6.

Alignment
(Ευθυγράμμιση)









7.

Negative space
(Αρνητικός χώρος)







Golden ratio (Χρυσή αναλογία)
- Rule of Thirds (Κανόνας των Τρίτων) -

8.



Στα μαθηματικά, δύο ποσότητες έχουν χρυσή αναλογία, όταν η 
αναλογία τους είναι ίδια με την αναλογία του αθροίσματός τους 
προς τη μεγαλύτερη από τις δύο ποσότητες

Τα εστιακά σημεία πρέπει να βρίσκονται στις 
διασταυρώσεις των γραμμών των τρίτων







KEY VISUAL
(ΟΠΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ)



Το key visual είναι ένα σχέδιο που χρησιμοποιείται στα 
πρακτορεία μάρκετινγκ που λειτουργεί ως οδηγός ή οπτική 
αναφορά για μία διαφημηστική καμπάνια. 

Βοηθάει να δείτε ποιες ιδέες, στοιχεία, γραμματοσειρές και 
παλέτα χρωμάτων θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις 
μελλοντικές διαφημίσεις και σχέδια.

Ένα καλό key visual πρέπει να εκφράζει καθαρά και 
αποτελεσματικά τον τόνο επικοινωνίας και τα συναισθήματα 
που θα προκαλέσουμε στο στοχευμένο κοινό



Τα key visuals δείχνουν γραφικά στοιχεία, αλλά επίσης 
αντιπροσωπεύουν μία ταυτότητα και λένε μία ιστορία. 
Γι αυτό συνήθως έχουν περισσότερο δυναμισμό από λογότυπα ή 
άλλα σχέδια και μερικά από αυτά μοιάζουν με αφίσες ταινιών.

Ωστόσο, παρόλο που τα key visuals μοιάζουν με αφίσες ή 
διαφημίσεις, αποτελούν εσωτερικό εργαλείο για την εταιρεία και 
όχι για προβολή στο κοινό.

Η δημιουργία ενός key visual είναι ένας καλός τρόπος για να 
διασφαλίσετε ότι όλοι στην ομάδα σας βρίσκονται "στην ίδια 
σελίδα". Επιτρέπει στο προσωπικό να απεικονίζει εύκολα την 
αισθητική και την ιδέα πίσω από μια εκστρατεία και να 
λειτουργεί συνεκτικά προς την ίδια κατεύθυνση.



























POS MATERIALS
(ΥΛΙΚΑ POS)



Το POS είναι ένα σύνολο διαφημιστικού υλικού και 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο point of sale (σημείο 
πώλησης) και αλλού για την προώθηση ενός συγκεκριμένου 
προϊόντος ή συλλογής.











OOH



Η Out-of-home advertising (εκτός σπιτιού διαφήμιση) ή 
outdoor advertising (υπαίθρια διαφήμιση), γνωστή και ως 
out-of-home media ή outdoor media (ενημέρωση), είναι 
διαφήμιση που προσεγγίζει τους καταναλωτές ενώ 
βρίσκονται έξω από το σπίτι τους.

















TYPOGRAPHY
(ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ)



Η τυπογραφία είναι η τέχνη και η τεχνική του 
arranging type (τύπου διάταξης) ώστε η 

γραπτή γλώσσα να είναι ευανάγνωστη, 
αναγνώσιμη και ελκυστική όταν εμφανίζεται.

Η διάταξη του τύπου περιλαμβάνει την επιλογή 
γραμματοσειρών, μεγεθών σημείων, μήκους 
γραμμής, διαστημάτων μεταξύ γραμμών και 

διαστημάτων μεταξύ γραμμάτων και ρύθμιση 
του διαστήματος μεταξύ ζευγών των γραμμάτων.





Στην τυπογραφία, ένα typeface (γνωστό και ως font 
family) είναι ένα σύνολο μίας ή περισσότερων 

γραμματοσειρών που κάθε μια αποτελείται από γλύφους 
που έχουν κοινά χαρακτηριστικά σχεδίασης.

Κάθε γραμματοσειρά ενός typeface έχει συγκεκριμένο 
βάρος, στυλ, πυκνότητα, πλάτος, κλίση, πλάγια γραφή ......



The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Light

Regular

Italic

Medium

Bold

Bold Italic

*Typeface* *Font*



Διαφορετικοί τύποι γραμματοσειρών



ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ













ΛΑΘΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ







ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ 
TYPE









CALLIGRAPHY
(ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ)



Η καλλιγραφία είναι μια οπτική τέχνη που σχετίζεται με τη γραφή.

Είναι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση γραφής με 
ένα ευρύ εργαλείο, πινέλο ή άλλα εργαλεία 

γραφής.









ILLUSTRATION
(ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ)





Μια εικονογράφηση είναι μια διακόσμηση, ερμηνεία ή οπτική 
επεξήγηση ενός κειμένου, μιας έννοιας, μιας ιδέας ή μιας διαδικασίας.

Έχει σχεδιαστεί για ενσωμάτωση σε έντυπα 
ενημέρωσης, όπως αφίσες, φυλλάδια, περιοδικά, 

βιβλία, ενδύματα,  διδακτικό υλικό, κινούμενα σχέδια, 
βιντεοπαιχνίδια, ταινίες ...















PHOTOGRAPHY
(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)





Φωτεινά χρώματα ή σκούρα και "ωμά". Μια φωτογραφία 
αντικατοπτρίζει την ταυτότητα του "αποστολέα". Όχι μόνο 

αυτό που υπάρχει στην εικόνα, αλλά και το στυλ της 
φωτογραφίας, αφηγείται την ιστορία.

Εκατομμύρια εικόνες flash past us. Με συνεχή 
επικοινωνία, ο θεατής θα αναγνωρίσει τον 

αποστολέα.

















RES POLIS




