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by Time

Το παρόν αρχείο 
αποτελεί μέρος του

 Οδηγού Δημιουργικής 
Εκτέλεσης



ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



η Θεσσαλία 
 είναι η Ελλάδα 
 μέσα σου



Ο τόπος των θεών και 
των ανθρώπων. 
Με νησιά, θάλασσες, 
βουνά, κάμπους και πάλι 
βουνά, πόλεις και χωριά.

ένας τόπος 
όπου θριαμβεύει 
  η πολυμορφία 



ένας τόπος 
που σε προκαλεί να 
τον εξερευνήσεις 

Ένας τόπος που 
παραδίδεται στα χέρια του 
επισκέπτη γενναιόδωρα, 
τον κρατά συνεχώς 
σε ενδιαφέρον,  τον 
εκπλήσσει, τον εμπνέει, 
τον προκαλεί να τον 
εξερευνήσει.



Αστοί, ορεσίβιοι, 
νησιώτες και καμπίσιοι, 
ψαράδες, τσομπάνηδες, 
γεωργοί, καλλιτέχνες, 
χειρώνακτες, 
οινοποιοί, τυροκόμοι... 

Διαφορετικές 
προφορές, 
ντοπιολαλιές

η Θεσσαλία 
είναι 
πολυπρόσωπη



κάθε βήμα, 
κάθε στροφή 
πλέκουν μια 
διαφορετική 
ιστορία



είναι το 
εργόχειρο 
του χρόνου
που έπλασε στο πέρασμά του 
τα τοπία, τους ανθρώπους, 
τους πολιτισμούς, τους μύθους. 
Θυμίζει την εποχή που 
οι άνθρωποι δημιουργούσαν 
πράγματα με 
τα χέρια τους. 

Ένα κουβάρι από ιστορίες 
που υφαίνονται στον αργαλειό 
του χρόνου



κάθε ιστορία 
και ένα νήμα

Κάθε νήμα είναι ένα 
μοναδικό στοιχείο της 
φύσης, μια χρονική στιγμή, 
ένας άνθρωπος, μια πέτρα, 
ένας καρπός, ένα τοπικό 
προϊόν, ένα χωριό, ένας 
τόπος, μια εμπειρία.



ο χρόνος 
δημιουργεί 
μια μοναδική 
ιστορία 

εδώ και χιλιάδες χρόνια. 
Μια ιστορία αξίας 
& παράδοσης. Μια ιστορία 
αναλλοίωτη στο πέρασμα του 
χρόνου, μέσα από τον άνθρωπο 
της Θεσσαλίας. 



H Θεσσαλία 
είναι ο καμβάς 
πάνω στον οποίο 
ο χρόνος υφαίνει 
μια μοναδική 
ιστορία.
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Το εργόχειρο, 
το υφαντό…
Ένα στοιχείο που 
συναντά κανείς 
σε κάθε γωνιά 
της Θεσσαλίας.
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Πλατφόρμα Επικοινωνίας2.1
Creative Rationale & Concept



Main Brand story of Thessaly

a group of destinations with individual characteris-
tics that together make a single region. Therefore, 
the thread is symbolic: It represents the magic of the 
entire region, the craft that shapes and gives it life; it 
shows the journey of this craft through time, carving 
a unique landscape of mountains and rivers; it in-
spires and binds; it travels between the destinations 
and is the vehicle through which each tells its story. 
Olympus: Symbolic as the place where the thread 
came into existence. Meteora: Sculpted by time and 
the inspiration for reaching unimagined heights (from 
monastery-building monks to mountain-climbers and 
hikers). Pelion and Lake Plastira: Pure and preserved 
mountain villages, lakes and outdoor adventure. Laris-
sa, Trikala and Volos: Cities with vivid souls and sep-
arate styles. Skiathos, Skopelos and Alonissos: One 
island steals the show, one reawakens passions and 
one represents pure love. The thread runs through all 
of these: through rivers and up streams, up moun-
tains and down to the sea, through nature and its 
produce, and through the people that give the region 
its personal identity. It is the people of the region who 
have harnessed and nurtured this craft. And when all 
the strands are brought together, they weave a single 
magical story. 

The story of Thessaly, handcrafted by time.

This is the story 
of Thessaly

2.2 Πλατφόρμα Επικοινωνίας



Rationale
Επικοινωνία στην Ελλάδα
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Η Θεσσαλία είναι 
η υπέρτατη σμίξη 
της φύσης 
και του ανθρώπου.
Εντυπωσιακά ποτάμια και λίμνες, παραμυθένιοι 
ορεινοί όγκοι και χιονισμένες πλαγιές, εύφοροι 
κάμποι, μαγευτικές παραλίες με καταγάλανα νερά, 
παραδοσιακά χωριά και όμορφες πόλεις.

Αυθεντικές αξίες, διαχρονικές παραδόσεις και 
γνήσια φιλοξενία από ανθρώπους εξωστρεφείς, 
καλόκαρδους, χαμογελαστούς, αγνούς.

Η Θεσσαλία είναι ο τόπος που αναζητά 
ο ταξιδιώτης, ένας τόπος άσπιλος, ανεπιτήδευτος. 

Η Θεσσαλία, είναι η Ελλάδα όπως πάντα ήταν.

3.3



Rationale
Επικοινωνία στην Ελλάδα

 Σε προκαλεί να εξερευνήσεις την αυθεντικότητα 
της, να χαθείς στα μονοπάτια των δασών και 
στα καλντερίμια των χωριών της, να ξαπλώσεις 
στις όμορφες παραλίες και να βουτήξεις στα 
γαλαζοπράσινα νερά τους, να απολαύσεις τη 
θέα από τα ψηλότερα βουνά, να γνωρίσεις τους 
ανθρώπους της, που στέκουν μπροστά στο θαύμα 
της φύσης του τόπου ταπεινοί και αληθινοί.

Η Θεσσαλία μιλάει 
στην ψυχή σου.
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Rationale
Επικοινωνία στην Ελλάδα

Εδώ, τα αληθινά χρώματα των 
τεσσάρων εποχών, 
η αυθεντικότητα και οι αξίες, 
διατηρούνται αναλλοίωτα 
στο χρόνο και σε οδηγούν πίσω

σε ένα αξέχαστο ταξίδι 
στις ρίζες της Ελλάδας.
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Concept
Επικοινωνία στην Ελλάδα3.4


