Σειρά ελαστικών Wingfoot
Με ηη ζειρά ελαζηικών Wingfoot οι ζτεδιαζηές ηης Goodyear αποδεικνύοσν όηι ηα
ελαζηικά δεν είναι μόνο μεγάλοι μαύροι κύκλοι.

Γενεύη, Ελβετία – 5 Μαρτίου, 2013 – Σην θεηηλό Σαιόλη απηνθηλήηνπ ηεο
Γελεύεο, νη ζρεδηαζηέο ηεο Goodyear εκπηζηεύηεθαλ έλα καιαθό ειαζηηθό γηα
λα παξνπζηάζνπλ θαη λα ιαλζάξνπλ ζην πεξίπηεξό ηνπο. Η ηδέα απηή ζθνπό
είρε όρη κόλν λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνύ ζην πεξίπηεξν, αιιά θαη λα
αλαπηύμεη έλα ειαζηηθό πνπ ζα απνηειέζεη ηε βηηξίλα γηα ηελ ηαπηόηεηα ηεο
Goodyear, γηα ηηο αμίεο ηεο θαη γηα ηελ επξσπατθή ηεο εηηθέηα κε ηίηιν:
Σρεδηαζκέλα γηα λα αηζζάλεζηε θαιά.
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ζρεδηαζηήο ηεο Goodyear Advanced Design Studio. Τν λα απνηππώζεηο ηε
λέα ζέζε ηεο Goodyear σο πξνο ηε κάξθα ηεο ζε έλα ειαζηηθό, ήηαλ θάηη
θαηλνύξην θαη απνηέιεζε κεγάιε πξόθιεζε γηα ηε ζρεδηαζηηθή καο νκάδα.
Φπζηθά θαη ην ζρέδην απηό είλαη πνιύ ζπλαξπαζηηθό θαη απηό είλαη κόλν ε
αξρή: έλα παξάζπξν πνπ καο παξνπζηάδεη πόζν ζεκαληηθό ξόιν ζα παίμεη
ζην κέιινλ ν ζρεδηαζκόο ηεο Goodyear ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ησλ
επηδόζεσλ θαη ηελ αληίιεςε ηεο πνηόηεηαο. Είκαζηε ηδηαίηεξα ππεξήθαλνη θαη
ελζνπζηαζκέλνη πνπ ζα πάξνπκε κέξνο ζε απηή ηε λέα ζέζε ηεο Goodyear
σο πξνο ηε κάξθα ηεο.

Γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ λένπ απηνύ ειαζηηθνύ, ε νκάδα ηεο Goodyear
Advanced

Design

Studio, ζην εξεπλεηηθό θέληξν ηεο εηαηξείαο ζην

Λνπμεκβνύξγν, βαζίζηεθε ζηηο λέεο δηαθεκηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο
εηαηξίαο αιιά θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηέο σο πξνο ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηεο
κάξθαο ηεο.
«Θέιακε έλα ειαζηηθό πνπ λα παξνπζηάδεη ηηο αμίεο καο πην ζπλαηζζεκαηηθά
θαη λα κπνξεί λα εκςπρώλεη ηνλ θαηαλαισηή θαη λα ηνλ θάλεη λα αηζζάλεηαη
θαιά κε ηε Goodyear, εμεγεί ν Hugues Despres, Εκπνξηθόο Δ/ληήο EMEA
ηεο Goodyear. «Η ηαπηόηεηα ηεο κάξθαο καο βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ε
αζθάιεηα θάλεη ηνλ θαηαλαισηή λα αηζζάλεηαη θαιά θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν
ηνπ πξνζθέξνπκε εξεκία ελώ ηαπηόρξνλα ηνλίδεηαη νπηηθά ην Wingfoot ην
νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ ινγόηππνπ ηεο Goodyear. Μηα ζθιεξή παξαδνρή
αιιά βιέπνληαο ην απνηέιεζκα είλαη πξαγκαηηθά ελζαξξπληηθό.

Τν ειαζηηθό απηό, αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο αμίεο αζθαιείαο ηεο Goodyear,
πξνζθέξεη έλαλ ζεκαληηθό αξηζκό ηερλνινγηώλ πνπ επηθεληξώλνληαη ζε
απηήλ όπσο:
 Χακειή αληίζηαζε θύιεζεο ζε ζπλδπαζκό κε κηα πςειή εμσηεξηθή
δηάκεηξν ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ειαζηηθνύ.
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 Χακειό βάζνο πέικαηνο έηζη ώζηε λα κεηώλεηαη ην κπινθάξηζκα ησλ
θηλήζεσλ θαη λα επηηπγράλεηαη κεγαιύηεξε δηάρπζε ελέξγεηαο.

 Έλαο εμαηξεηηθά αεξνδπλακηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ πιεπξηθνύ ηνηρώκαηνο
ηνπ ειαζηηθνύ, ρσξίο απιαθώζεηο, αθνύ ηα ζεκάδηα είλαη ηππσκέλα κε
ρξώκα ζην νκαιό πιεπξηθό ηνίρσκά ηνπ.

Η

Goodyear

μεθίλεζε λα ιαλζάξεη ηελ εθιεπηπζκέλε κάξθα ηεο θαη

ηαπηόρξνλα άξρηζε θαη κηα δηαθεκηζηηθή θακπάληα ζηελ Επξώπε, ηε Μέζε
Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή. Η ηνπνζέηεζε ηεο εηαηξείαο ε νπνία βαζίδεηαη πάλσ
ζην λέν ζύλζεκα «Σρεδηαζκέλα γηα λα αηζζάλεζαη θαιά», επηθεληξώλεηαη όρη
κόλν ζηελ αζθάιεηα σο θεληξηθό ηεο κήλπκα, αιιά ζηε ζπλνιηθή πνηόηεηα
ηνπ ηαμηδηνύ. Η λέα απηή θακπάληα ζθνπό έρεη λα ελδπλακώζεη θαη λα
ελζαξξύλεη ηνπο νδεγνύο λα έρνπλ εκπηζηνζύλε ζην ηαμίδη ηνπο θαη λα ηνπο
δείμνπλ νηη ππάξρνπλ πάληα θαιύηεξα πξάγκαηα κπξνζηά.

«Μέζα από ην ζπλνιηθό ζρεδηαζκό ηνπ, ην ειαζηηθό παξέρεη κηα αίζζεζε ηνπ
«είκαη θαιά». Εκπλεπζηήθακε από ζηνηρεία όπσο νη θήπνη Zen γηα λα
δώζνπκε ηελ αίζζεζε ηεο εξεκίαο, από κεγάια βόηζαια γηα λα εληζρύζνπκε
ηε ζηαζεξόηεηα ησλ κπινθο θαη κε απηό ηνλ ηξόπν λα αλαδείμνπκε ηελ
εκπηζηνζύλε. Ο ισηόο αθήλεη γεληθά ηελ ηδέα κηα πδξόθνβεο ζεξαπείαο ζην
θάησ κέξνο ησλ απιαθώζεσλ ηνπ ειαζηηθνύ , ε νπνία ζε ζπλδπαζκό κε έλα
πδξνδπλακηθό ζρεδηαζκό απιαθώζεσλ πξνζθέξεη δύλακε ζην ειαζηηθό ζε
πγξέο ζπλζήθεο», θαηαιήγεη ν Fontaine.

