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Δημιουργός καλής πρακτικής, χώρα: Όμιλος Fedrigoni, Ηνωμένο Βασίλειο 

Τομέας: Σχέδιο & Μόδα 

Είδος επιχείρησης/απασχόλησης: Μικρομεσαία επιχείρηση 

 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Το Fedrigoni Group είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο και ηγείται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο της παραγωγής και πώλησης ειδικού χαρτιού για γραφική χρήση και για 

χρήση σε ετικέτες. 

 is one of the main manufacturers in the world and the European leader for production and sales 

of special papers for graphic use and for label use. Συγκεκριμένα, είναι παγκόσμιος ηγέτης στην 

παραγωγή αυτοκόλλητων ετικετών για τον κλάδο του κρασιού. Από την αρχή, η ομάδα 

δούλεψε με ειδικό χαρτί υψηλής απόδοσης και αισθητικής. Με την πάροδο του χρόνου, ο 

όμιλος εξειδικεύτηκε στην παραγωγή ειδικού χαρτιού για συσκευασίες, γραφικά, έντυπα και 

έργα τέχνης και στη μετατροπή χαρτιού και άλλων υλικών σε αυτοκόλλητες λύσεις. 

Πριν από την πανδημία Covid-19, ο όμιλος Fedrigoni εργαζόταν με πελάτες συμβουλεύοντας και 

καθοδηγώντας τους ώστε να κατανοήσουν τις ανάγκες τους και για να παράγει προϊόντα κατά 

παραγγελία για τα 25.000 είδη στον κατάλογό του. Ο όμιλος προσπαθεί επίσης να αναπτύξει 

έργα που θα του επιτρέπουν να εμπλουτίσει τις γνώσεις του, θα τον βοηθήσουν να αναπτυχθεί 

και να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις με αυξανόμενη ταχύτητα. 

Επίσης, πριν από την πανδημία, ο όμιλος Fedrigoni παρήγαγε ειδικό χαρτί για συσκευασίες, 

γραφικά και έργα τέχνης, καθώς και χαρτιά και φιλμ, σε φύλλα ή ρολά, για μια σειρά κλάδων, 

συμπεριλαμβανομένης της οπτικής επικοινωνίας και των εξατομικευμένων λύσεων. Μία από τις 

κύριες αξίες και στόχους του ομίλου Fedrigoni, είναι να εμπνεύσει εταιρείες, καλλιτέχνες και 

δημιουργικά ταλέντα να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα του, ώστε να μεγιστοποιήσουν τις 

καλλιτεχνικές τους δυνατότητες και τη δημιουργικότητά τους. 

Επιπλέον, πριν από την πανδημία του Covid-19, ο όμιλος Fedrigoni είχε ξεκινήσει διάφορες 

δράσεις και εκστρατείες με σκοπό την ενίσχυση του καλλιτεχνικού ταλέντου. Για παράδειγμα, το 

Pulp Magazine, ένα τριμηνιαίο περιοδικό το οποίο χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την 

παρουσίαση σημαντικών έργων σε διεθνές επίπεδο που αφορούν τον σχεδιασμό, τη διαφήμιση, 

τις ετικέτες, τις συσκευασίες και τις εκδόσεις. 

Τέλος, το Fedrigoni Top Award είναι ένα από τα κύρια διεθνή βραβεία που αφορούν γραφίστες, 

εκτυπωτές και εταιρείες, το οποίο βραβεύει τις καλύτερες εφαρμογές και δημιουργικά έργα που 

φτιάχτηκαν με τα προϊόντα Fedrigoni. 



 

 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Σύμφωνα με τον όμιλο Fedrigoni, τα σχέδιά τους διακόπηκαν από την πανδημία και τoν 

περιορισμό της κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, που ανάγκασε τους δημιουργούς να 

μείνουν στα σπίτια τους και επηρέασέ το κίνητρό τους, καθώς και τις ευκαιρίες για να 

επιδείξουν τη δημιουργικότητά τους. Ωστόσο, κατά την πρώτη καραντίνα στην Ιταλία, παρά την 

κατάσταση, παρατηρήθηκαν πράξεις «αλτρουισμού», όπου για παράδειγμα οι άνθρωποι 

έβγαιναν στα μπαλκόνια και τους δρόμους τους, σεβόμενοι παράλληλα τους κανόνες 

κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αυτό οδήγησε την ομάδα να εξερευνήσει αυτήν την ιδέα της 

«ενότητας». Η δημιουργική βιομηχανία ήταν ένας από τους κλάδους που επλήγησαν 

περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

 



 

 

Ως αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, ο όμιλος Fedrigoni ξεκίνησε μια 

καινοτόμο δράση/έργο δημιουργίας αφίσας με τίτλο «19 Καλλιτέχνες κατά του Covid-19». Το 

έργο ξεκίνησε αρχικά για να συγκεντρώσει κεφάλαιο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και 

για να φέρει κοντά τη δημιουργική κοινότητα προσφέροντας αυτό το έργο ως δημιουργική 

διέξοδο. Στο έργο, όπως υποδηλώνει το όνομά του, συμμετείχαν 19 καλλιτέχνες από όλη την 

Ευρώπη, ο καθένας από τους οποίους σχεδίασε μια αφίσα για την προώθηση της κοινωνικής 

αποστασιοποίησης και των μέτρων Covid-19. Στη συνέχεια, οι αφίσες προωθήθηκαν μέσω του 

περιοδικού Pulp του ομίλου Fedrigoni σε περιορισμένη έκδοση 75 αντιτύπων ανά σχέδιο. Το 

θέμα κάθε αφίσας ήταν: «Δημιουργήστε μια αφίσα A1 με θέμα την πανδημία, η οποία να 

ερμηνεύει το μήνυμα “Μένουμε σπίτι” και να ενθαρρύνει την κοινωνική αποστασιοποίηση». 

Μέσω αυτού του έργου, o όμιλος Fedrigoni θέλησε επίσης να προωθήσει την ιδέα της «ενότητας 

στην κοινωνική αποστασιοποίηση». Σύμφωνα με τον όμιλο Fedrigoni, «αν και κάθε αφίσα είναι 

μοναδική, ενώνονται όλες μαζί  για να μεταδώσουν το εύρος των συναισθημάτων που οι 

άνθρωποι συνεχίζουν να βιώνουν σχεδόν ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας. Από τη 

μοναξιά της απομόνωσης, τη δυσφορία της κοινωνικής αποστασιοποίησης και τον αγώνα της 

καθημερινότητας, οι αφίσες παρουσιάζουν επίσης την εκτίμηση προς τους εργαζόμενους 

πρώτης γραμμής, μια θετική ματιά για το μέλλον και την ελπίδα να ξεπεράσουμε αυτήν την 

κρίση». 

 



 

 

Προϋποθέσεις καινοτομίας και επιτυχίας  

Προκειμένου μια τέτοια καλή πρακτική να εφαρμοστεί/αναπαραχθεί με επιτυχία, πρέπει να 

υπάρχει ένας οργανισμός με τεράστια εμβέλεια όπως ο όμιλος Fedrigoni. Ο όμιλος εκτείνεται σε 

11 χώρες και διαθέτει το περιοδικό Pulp, που μπορεί επίσης να διαδώσει και να προωθήσει 

τέτοια έργα σε όλη την Ευρώπη. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας 

(CSI)  

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

-Ποιες άλλες πρωτοβουλίες μπορούν να αναλάβουν τέτοιες ομάδες για την προώθηση της 
καλλιτεχνικής έκφρασης; 

-Τι έχουμε μάθει για την «ενότητα» μέσα από την τέχνη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


