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Το παραδοτέο 9.4 αποτελεί ένα έγγραφο που παρουσιάζει την οπτική ταυτότητα και τα λοιπά
σχετικά στοιχεία του έργου που αναπτύχθηκαν κατά τους πρώτους τρεις μήνες. Σκοπός αυτού
του εγγράφου είναι να παρέχει αναλυτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε στο πλαίσιο
της ανάπτυξης της εταιρικής ταυτότητας του έργου AGRICORE.
Το παραδοτέο δημιουργήθηκε με βάση τις σχετικές περιγραφές του Πακέτου Εργασίας 9:
Επικοινωνία και Διάχυση του AGRICORE και τις συγκεκριμένες δράσεις 9.3 - Δραστηριότητες
επικοινωνίας και 9.4 - Δραστηριότητες διάχυσης. Αυτές οι δράσεις περιγράφουν τις κύριες
δραστηριότητες επικοινωνίας και διάχυσης του έργου που στοχεύουν στη μέγιστη
απορρόφηση της γνώσης και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε η εταιρική οπτική ταυτότητα του έργου AGRICORE έτσι ώστε
να είναι ελκυστική και συνεπής για να θα διευκολύνει τους στόχους των συναντήσεων στα
πλαίσια του έργου, της επικοινωνίας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η δράση
της υλοποίησης της ταυτότητας περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός λογότυπου έργου με
κατάλληλο συνδυασμό χρωμάτων καθώς και η δημιουργία σχετικών γραφικών και προτύπων
που θα συνοδεύουν το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ως ένας εναρμονισμένος τρόπος
μετάδοσης της εικόνας του έργου στο ευρύτερο κοινό.
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Συμπεράσματα
Το παραδοτέο περιέχει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της
οπτικής ταυτότητας του έργου AGRICORE καθώς και μια επισκόπηση με τη χρήση
στιγμιότυπων οθόνης των λογαριασμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του έργου.
Περιλαμβάνεται επίσης υλικό επικοινωνίας και διάχυσης. Η οπτική ταυτότητα του έργου
AGRICORE είναι ένα ζωτικό εργαλείο για τη δημιουργία ευαισθητοποίησης μεταξύ του
κοινού-στόχου και την υποστήριξη ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και στόχων
σε όλη την υλοποίηση του έργου.
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