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Πίσω απο το logo skroutz και γύρω απο αυτό να μην υπαρχει εικαστικό. Το χρωμα του 
background να ειναι οσο το δυνατον περισσότερο προσαρμοσμένο ώστε το λογότυπο να 
είναι ευδιάκριτο. To ίδιο ισχύει και για το logo της διαφημιζόμενης εταιρείας που συνήθως 
έχουν αυστηρά guidelines.

Το σημείο που τοποθετούμε το λογότυπο του συνεργάτη δεν θεωρείται παραδοσιακή 
διαφημιστική θέση. Το λογότυπο έχει συγκεκριμένη διάσταση και σηματοδοτεί την 
εκάστοτε προβολή.  Η προβολή πρέπει πάντα να ενσωματώνεται ισορροπημένα και 
αρμονικά μέσα στο περιβάλλον του Skroutz.

1.

2.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ.
DO’S & DON’TS

Τι μέγεθος μπορεί να έχει το λογότυπό μου, ανάλογα το 
σχήμα του, σε σχέση με του Skroutz;

Υπάρχουν άλλοι περιορισμοί;

7x
(70% του πλάτους)

LOGOTYPE
and some text

x

10x
(100% του ύψους)

2x

LOGO
TYPE

Αν το λογότυπο της διαφημιζόμενης εταιρείας δεν έχει κάποιο απο τα παραπάνω χαρακτηριστικα 
φροντίζουμε ετσι ώστε να προσαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά να μην ξεπερνάει σε 
μέγεθος το λογότυπο του Skroutz.

Πιο συγκεκριμένα:



DO’S & DON’TS /ΛΟΓΟΤΥΠΟ/ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ



Font-size που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι: 12px, 14px, 16px.

Χρησιμοποιούμε πάντα Verdana, εκτός από ορισμένες μόνο φορές όπου ο πελάτης έχει 
ειδική γραμματοσειρά στην καμπάνια του.

1.

2.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ.
DO’S & DON’TS

Τι μέγεθος γραμμάτων χρησιμοποιώ;
Ποιά γραμματοσειρά;

VERDANA FONT FAMILY

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω / abcdefghijklmnopqrstuvwxyz / 1234567890

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet



Στο ανοιχτό version(expand) το κουμπί έχει το λεκτικό που ταιριάζει στον κάθε 
διαφημιζόμενο ανάλογα με την ενέργεια, π.χ “ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΩΡΑ”, “ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ”, 
“ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” κ.λ.π

Το λεκτικό του κουμπιού είναι μέσα σε ένα πλαίσιο με τα εξής χαρακτηριστικά:

Βorder: 2px solid

Border-radius: 3px

By default το κουμπί δεν πρέπει να έχει κάποιο λεκτικό. Είναι ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις 
εκτός του χρώματος οπου προσαρμόζεται με την ταυτότητα ή την καμπάνια της 
διαφημιζόμενης εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα έχει την παρακάτω μορφή:

Στην περίπτωση α και γ υπάρχει προκαθoρισμένο transition:

1.

2.

ΚΟΥΜΠΙ.
DO’S & DON’TS

Τι σχήμα κουμπιού μπορώ να χρησιμοποιήσω;
Τι χρώμα;

α. κλειστό γ. χωρίς expandβ. ανοιχτό

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ



Σε όλα τα εικαστικά χρησιμοποιείται λευκή φάσα πίσω απο τη μπάρα αναζήτησης και 
κατά μήκος όλης της οθόνης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Ύψος: 113px
2. Διαφάνεια: Τουλάχιστον 80%
3. Χρώμα: #f1f1f1

1.HEADER.
DO’S & DON’TS

Είναι standard το μέγεθος και το χρώμα;
Τι διαφάνεια έχει;



BACKGROUND.
DO’S & DON’TS

Τι χώρο θα καταλαμβάνει η χορηγία μου 
μέσα στο Skroutz;

Το by default background-color στο εικαστικό είναι:

To ύψος του εικαστικού, μαζί με τη φάσα, κατα προσέγγιση δεν ξεπερνάει τα 250px

Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ στο εικαστικό, background χρώματος άσπρου #ffffff, μόνο σε 
ορισμένα σημεία του αν είναι εφικτό να προσαμοστούν.

Δεν χρησιμοποιούμε έντονα χρώματα, με εξαίρεση εκείνα των brands (λόγω guidelines) ή 
της καμπάνιας.

Στην σπάνια περίπτωση που το χρώμα του background είναι έντονο και κάνει αντίθεση με 
το λογότυπο του skroutz ή τα εικονίδια, η φάσα δε θα έχει διαφάνεια(opacity 100%).

1.

2.

#e8e8e8 



BACKGROUND.
DO’S & DON’TS

Τι  χρώμα μπορώ να κάνω το background μου;

3.

#DCDCDC #BBBBBB #999999 #707070 #363636

Όταν το background είναι γκρί ή πλησιάζει κάποιο απο τα χρώματα της δικής μας 
χρωματικής παλέτας το αντικαθιστούμε με ένα απο τα παρακάτω:

Στις περιπτωσεις που η προϊοντική επικοινωνία του πελάτη έχει χρώμα τότε 
προσπαθούμε να το εναρμονίσουμε και  να το ισορροπήσουμε με το profile του Skroutz.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν αυστηρά guidelines στις χρωματικές παλέτες με 
συγκεκριμένα hexadecimal codes.



DO’S & DON’TS/BACKGROUND&HEADER/ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Το έντονο χρώμα του background 
σε συνδιασμό με τη διαφάνεια 
του header κάνει το λογότυπο του 
skroutz να μην έχει τη βαρύτητα που 
πρέπει.

100% opacity 

80% opacity 

Αν το background  ειναι έντονο 
πρέπει να διατηρήται ο header 
στο 100% της διαφάνειας για να 
μην αποδυναμώνεται το ίδιο το 
λογότυπο και να διατηρεί πάντα 
την βαρύτητα του.
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