
	   	   	  

	  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η νέα ταυτότητα του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV από τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ!  

 

Το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, το µοναδικό ιδιωτικό κανάλι πανελλαδικής εµβέλειας µε έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, έδωσε την ξεχωριστή ευκαιρία στους σπουδαστές του Τοµέα 
Εφαρµοσµένων Τεχνών των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, να σχεδιάσουν τη νέα του τηλεοπτική 
ταυτότητα για τη σεζόν 2012-2013.	  	  

Για τη δηµιουργία και την ολοκλήρωση του µεγάλου project, οι σπουδαστές ανέλαβαν 
τον σχεδιασµό του Concept, το Art Direction και την Παραγωγή των νέων TV Id’s για 
λογαριασµό του σταθµού. Μέσα από αυτή τη συνεργασία εξάσκησαν τη 
δηµιουργικότητά τους, κατέθεσαν τις ιδέες τους, δούλεψαν σε πραγµατικό 
περιβάλλον εργασίας, ακολούθησαν τα πιεστικά deadines και τις υψηλές απαιτήσεις 
του project. Έτσι, κατάφεραν να προσθέσουν στο βιογραφικό τους µια πολύ 
σηµαντική διάκριση, να αποκτήσουν µια σπουδαία επαγγελµατική εµπειρία και 
επιπλέον, µέσω του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, να δουν την άµεση υλοποίηση των 
προτάσεων και των εργασιών τους on air! Η νέα ταυτότητα του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV 
βρίσκεται ήδη στον τηλεοπτικό αέρα, ενώ ακολουθεί και το ολοκληρωµένο identity 
package, το οποίο επίσης φέρει τον σχεδιασµό και την επιµέλεια των σπουδαστών 
Γραφιστικής των ΙΕΚ ΞΥΝΗ.  

Το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV διαρκώς εξελίσσεται και διαµορώνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες 
της εποχής. Παράλληλα, προσαρµόζει το “look& feel” της ταυτότητάς του στους πιο 
σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας και αισθητικής. Καθαρές εικόνες, σαφείς 
συµβολισµοί, νεανική αισθητική και χιούµορ, ήταν το τελικό αποτέλεσµα των νέων TV 
Id’s. 

Το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV για τη νέα σεζόν φέρνει στους τηλεθεατές ένα πλούσιο και 
ενδιαφέρον πρόγραµµα. Γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικό και στοχεύει στο να 
αποτελεί µία από τις πρώτες επιλογές του δυναµικού κοινού. Πιο σύγχρονο από 
ποτέ, µε ακόµα πιο νεανική εικαστική µατιά και άποψη, έρχεται ανανεωµένο στους 
δέκτες µας για να ενθουσιάσει τηλεθεατές κάθε ηλικίας! 

Φωτό: Στη φωτογραφία το λογότυπο του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ανανεωµένο από τους 
γραφίστες του ΙΕΚ ΞΥΝΗ 
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