
Εταιρική Κάρτα
(Busines card)

H εταιρική κάρτα ή busines card είναι ένα από τα πιό σηµαντικά εργαλεία
επικοινωνίας. Tη ν δίνετε σε όλους τους πιθανούς πελάτες ώστε να έχουν τα
στοιχεία σας, την βάζετε στις παρουσιάσεις, σε επιστολές και γενικά την χρη-
σιµοποιείτε σε πολλές άλλες περιπτώσεις ώστε να γνωρίζει ο κόσµος εσάς και
τη δραστηριότητά σας.

Aνεξάρτητα από πως χρησιµοποιείτε την εταιρική σας κάρτα, δεν πρόκει-
ται να πετύχει τον στόχο της παρά µόνο αν δείχνει επαγγελµατική, εύκολη στο
διάβασµα και βοηθάει αυτόν που την έχει στα χέρια του να θυµάται την δρα-
στηριότητά σας και γιατί θα πρέπει να απευθυνθεί στην εταιρεία σας.

H επιτυχία όλων αυτών σε ένα έντυπο διάστασης 5X8cm είναι αρκετά δύ-
σκολη δουλειά, όχι όµως αδύνατη.

Σχεδίαση εταιρικής κάρτας

H σωστή και επιτυχηµένη σχεδίαση µιας εταιρικής κάρτας δεν είναι κά-
ποιο µυστήριο. Aκολουθώντας κάποιους βασικούς κανόνες µπορείτε να σχε-
διάσετε µια εταιρική κάρτα έτσι ώστε να ξεχωρίζει. Πάντως όσοι κι αν είναι οι
περιορισµοί και οι κανόνες, πάντα υπάρχει χώρος για να λειτουργήσει η φα-
ντασία.

Aντίθεση: Tο πρώτο πράγµα που πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας όταν
σχεδιάζουµε µια εταιρική κάρτα είναι η αντίθεση. H αντίθεση είναι ένα πολύ
σηµαντικό οπτικό στοιχείο. H πιό απλή αντίθεση είναι το µαύρο κείµενο στο
άσπρο χαρτί. Mπορούµε να γίνουµε πολύ δηµιουργικοί χρησιµοποιώντας χρω-
µατικές αντιθέσεις. Για να βρείτε αντίθετα χρώµατα χρησιµοποιήστε τα αντι-
κρυστά χρώµατα του χρωµατικού κύκλου (συµπληρωµατικά χρώµατα).
Aντιθέσεις µπορούµε να δηµιουργήσουµε επίσης µε τα γράµµατα. Mπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε έντονα γράµµατα για το όνοµα και λεπτά για τα υπό-
λοιπα στοιχεία της κάρτας.

Eπανάληψη: H επανάληψη στοιχείων στην κάρτα είναι αρκετά σηµαντική.
Mπορούµε να επαναλάβουµε χρώµατα, σχήµατα, γραµµατοσειρές κλπ… Πολ-
λοί γραφίστες πέφτουν στην παγίδα και χρησιµοποιούν πολλές διαφορετικές
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οικογένειες γραµµατοσειρών και έχουν µεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς τα
µεγέθη γραµµάτων. Περιορίστε την εταιρική σας κάρτα σε µια οικογένεια
γραµµατοσειράς και θα δείτε µια αισθητά επαγγελµατική διαφορά. Kρατήστε
το µέγεθος των γραµµάτων σε περιορισµένη κλίµακα και χρησιµοποιείστε µία
µόνο εικόνα ή σκίτσο.

Eυθυγράµµιση: Tο επόµενο σηµαντικό πράγµα είναι η ευθυγράµµιση των
στοιχείων στην εταιρική κάρτα. Tο ανθρώπινο µάτι διαβάζει ευχάριστα και εύ-
κολα ευθυγραµµισµένα δεξιά, αριστερά ή ακόµα και κεντραρισµένα. Σηµασία
έχει οι εικόνες µε τα κείµενα και τυχόν άλλα στοιχεία που περιέχονται στην
κάρτα να είναι (όσο γίνεται) ευθυγραµµισµένα µεταξύ τους.

Σωστή τοποθέτηση των στοιχείων στην κάρτα: Aυτό που πρέπει να λά-
βουµε σοβαρά υπόψη µας είναι το πόσο οργανωµένα είναι τα στοιχεία της
κάρτας. Oλες οι πληροφορίες που έχουν σχέση µεταξύ τους πρέπει να βρί-
σκονται κοντά. Oλα τα στοιχεία επικοινωνίας αποτελούν µία οµάδα. Πρέπει να
προσέξουµε στην τοποθέτηση των στοιχείων στην επιφάνεια της κάρτας.
Eίναι απαραίτητο να βίσκονται τουλάχιστον 3-4mm από την άκρη της κάρτας
ώστε να µην φαίνονται ότι πέφτουν έξω από τα όριά της, αλλά και για τον
φόβο του ξακρίσµατος.

Eυανάγνωστη: Xρησιµοποιείστε µεγάλο µέγεθος γραµµάτων ώστε να δια-
βάζονται εύκολα τα στοιχεία. Aποφύγετε χρώµατα στα κείµενα που δεν ξεχω-
ρίζουν καλά από το φόντο. Για παράδειγµα ανοιχτό γκρί σε άσπρο φόντο έχει
σαν αποτέλεσµα να µην διαβάζονται εύκολα οι πληροφορίες. Σκοπός δεν είναι
να δηµιουργήσουµε ένα έργο τέχνης αλλά µια αισθητικά καλή εταιρική κάρτα
που µεταφέρει εύκολα σε αυτόν που την έχει στα χέρια του όλα τα στοιχεία
επικοινωνίας και την δραστηριότητα.

H ποιότητα του χαρτιού: Mια όχι επαγγελµατική εκτύπωση και κακή ποιό-
τητα χαρτιού, κάνει πολύ κακή εντύπωση ως προς την εικόνα της εταιρείας
στο κόσµο. Eκτυπώστε την κάρτα σας λοιπόν επαγγελµατικά, σε ένα καλό και
βαρύ χαρτί.

Aπαραίτητα στοιχεία

Oνοµα φυσικού προσώπου: ∆εν είναι απαραίτητο σε κάθε εταιρική κάρτα
να υπάρχει το όνοµα φυσικού προσώπου αλλά κάνει την κάρτα πιό προσωπική
και πιό άµεση. Σε µιά µεγάλη εταιρεία είναι καλό ο πιθανός πελάτης να έχει το
όνοµα κάποιου συγκεκριµένου προσώπου για να επικοινωνήσει. Tο όνοµα λοι-
πόν της εταιρείας και τις περισσότερες φορές το όνοµα κάποιου φυσικού
προσώπου είναι από τα πιό σηµαντικά στοιχεία µιας εταιρικής κάρτας.

∆ιεύθυνση, e-mail και website: H διεύθυνση και το e-mail της εταιρείας
είναι επίσης βασικά στοιχεία της εταιρικής κάρτας. Aκόµα και στην περίπτωση
που η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά online καλό είναι να υπάρχει η
διεύθυνση στην οποία εδρεύει, εµπνέοντας µε τον τρόπο αυτό µεγαλύτερη
ασφάλεια ως προς την εγκυρότητα της εταιρείας. Σε περίπτωση που η εται-
ρεία έχει website καλό είναι να υπάρχει η διεύθυνση του website στην κάρτα
έτσι ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση σε αυτό για περισσότερες πληροφο-
ρίες.
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Tηλέφωνα και fax: Tα διάφορα νούµερα τηλεφώνων συνήθως µπαίνουν
µε τη σειρά: τηλέφωνο, fax, κινητό χωρίς όµως αυτό να είναι δεσµευτικό.
Yπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται αναγκαίο να ξεχωρίσει µε κάποιον
τρόπο ο αριθµός του κινητού τηλεφώνου. Eίναι σηµαντικό στην εταιρική
κάρτα να περιληφθούν µόνο οι αριθµοί τηλεφώνων τους οποίους χρησιµοποιεί
η εταιρεία για την επικοινωνία της. Mην ξεχνάτε τους κωδικούς της χώρας και
τα εσωτερικά νούµερα εάν προβλέπονται. H χρήση παρενθέσεων, κενών ή
οποιονδήποτε άλλων στοιχείων για τον διαχωρισµό των αριθµών είναι καθαρά
θέµα προτίµησης. Πρέπει όµως ο τρόπος αυτός να εφαρµοστεί σε όλα τα
αντίστοιχα στοιχεία της κάρτας.

Σλόγκαν ή µια µικρή περιγραφή της δραστηριότητας: Eνα σλόγκαν ή
µια µικρή περιγραφή της δραστηριότητας µπορεί να φανεί χρήσιµο στην περί-
πτωση που από το όνοµα και το λογότυπο της εταιρείας δεν είναι ξεκάθαρη η
δραστηριότητά της.
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