Marketing
ΕιδικÞ ομüδα για την ψηφιοκÞ επικοινωνßο

Ο ΣΔΞγνετοι Digital

Μιο νεοσýσταιη
Ομüδα Digital πορουσιüζει ο ΣΔΞ,
κοι ιο μÝλη τnS, μοζß
με τον Πρüεδρο του
ΣυνδÝσμου, Γρηγüρη
Αντωνιüδη, μοs οναλýουν τous στüχουs,
τιS δρÜσειS και την
οτζÝντο τηs.
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adb: Τι οδÜγησε τον ΣΔΕ
στη σýσταση ΟμÜδαs Digita!;

οδfßγησαν στη δημιουργßα τηò

χωριßσει σε

ΕλÝιτι Παπαδημητρßου (Procter

Ποια ανÜγχη τηs ayopüs
Ýκανε το Σýνδεσμο να προ-

ΟμÜδαò Digital.
Η ομÜδα αποτελεßτατ απü τουò

και ποιοι επανδρþνουν την

& Gamble), ΥβÝτ ΚοσμετÜιου

αυτþ τηγ κßνηση,

ομÜδα;
Γρηγüρηs

Αντωνιüδηs:¹δη,
απü το

20Ι3,

ο

ΣΔΕ Ýθεσε
σε Προτε-

ρατοmτα
στην agenda του το Digital και

ξεκßιτισε διüλογο με üλα τα ενδτ

αφερüμενα μÝρη. Η αρχß Ýγινε
με το ερωmματολüγιο «Digital

Επτκοτνωνßα: Σýμπαν ιß ΧÜοò»,
το οποßο απευθýναμε σε στελÝχη
ετατρετþν (μÝλη του ΣΔΕ και μη)
που ασχολοýνται με mv Digital
επτκοτνωνßα. Σκοπüò του ερωτηματολογßου fßταν η καταγραφfß
απüψεων kar ο εντοπτσμüòτων
ανα}κþν των δ ιαφημιζομÝνων
αναφορικÜ με το ραγδαßα εξελισ-

σüμενο αυτü νÝο μÝσο.
Tb ευρfßματα mò Ýρευναò επιβεβαßωσαν τη σημανττκümτα kar
mv πολυπλοκüτητα του μÝσου

για τουò διαφημιζüμενουò και

1

ο

adbusiness

(Vodafone), Γιþργο Ζολοκþστα
(Ελαßò/υηßΙενετ), ΠÜνο ΜÞλια
(Nestlü) και Βüσω ΜαργÝλου
(OTE/Cosmote), στελÝχη με
πολý σημαντικfß εμπειρßα στην
Digital Επτκοτνωνßα.

adb: Ποιοι εßνοι οι στüχοι και
ΠοιεS οΙ προτεραιüτητεS τηS
Ομüδαs DßgßtαΙτου ΣΔΕ; Ποý
θα εστιÜσετε;
ΥβÝτ ΚοσμετÜτου: ¼πωò γνωρßζετε, οι γενικüτεροι στüχοτ του
ΣΔΕ περιλαμβÜνουν, μεταξý
üλλων, τη δημιουργßα και διατÞρηση ενüò υγιοýò περιβüλλοιτοò,
üπου η επτκοτνωνßα λειτουργεß
ελεýθερα, με αυτοδÝσμευση και

ηθικÝò πρακτικÝò, την προαγωγfß
τηò ποτüτηταò σmν επτκοτνωνßα
κοι την ηροüσπιση mòμÝγτσmò
αποτελεσματτκüτηταò τηò επτκοτνωνιακßτò επÝνδυσηò. Η Ομüδα
Digital εξετÜζει θÝματα που
üπτοιτατ των παρατιÜνω στüχων,

ειδικÜ 1ια

το

Digital (εκπαιδευτι-

κÜ, θεσμικÜ, κλαδικü κ.λπ).

adb: Ποιεs ενÝργειεs Ýχουν
πραγματοποιηθεß μÝχρι σιßμερο;

ΕλÝνη Παπαδημητρßου: Σε
συνÝχεια τηò Ýρευναò που προα-

αποιελÝσματα θα εßναι σýντομι
διαθÝσιμα. Παρüλληλα, ο ΣΔΕ
βρßσκεται σε στενfß συνεργασßα
με την Παγκüσμια Ομοσυονδßι
ΔιαφημιζομÝνων 0MFA), Ýτσι

συνεχß ετmμÝρωση αναφορικü με τα θÝματα

ναφÝρθηκε, πραμιατοπο ιfl θηκε
κατÜ τη διÜρκεια mò Γενικτßò ΣυνÝλευσηò του ΣυνδÝσμου, ομτλßα
με θÝμα «Τα βαστκÜ θÝματα που
απασχολοýν το οτκοσýσmμα του
digital σε ΕλλÜδα και Ευρþπη
σflμερα». Η ομιλßα πραγματο-

που απασχολοýν τουò διαφημιζüμενουò σε διεθνÝò επßπεδο
ΕπιπλÝον, δημιουργfßσαμε ειδ
kfi ενüτητα Digital στο site του
ΣΔΕ ιητιητι,ιτ.sde.gτ , στην οποßα ι

ποιfßθηκε απü τον Πρüεδρο του

μÝλη μαò μποροýν να βρουν εν

Iab Europe, Κ. ΚαμÜρα. Στη
συνÝχετα, δüθηκε η δυνατüτητα στα μÝλη του ΣΔΕ που θα
ιßθελαν να εlγραφοýν μÝλη στο

Interactive Advertising Bureau
(Iab) Hellas, να παρακολουθßσουν δωρεÜν το σεμινÜριο
«Digital Marketing Essentials»,
ηου σχεδßασε το lab Hellas σε
συνεργασßα με το lab υΚ και ιο
ΣΔΕ. Τα μÝλη μαò εßχαν επßσηò

τη δυνατüτητα να παρακολουθfl -

σουν δωρεÜν την παρουσßαση
για το Progra mmatic Buying,
που διοργüνωσε η ΕΔΕΕ Digital.

Ακüμα, εßχαν m δυνατüτητα να
συμμετüσχουν στην πανευρω-

παßκιß Ýρευνα «DßgßταΙ Kpi's &
Metrics» του lab Europe, τηò
οποßαò τα ηολý ενδιαφÝροντα

þστε να Ýχουμε

διαφÝρουσεò Ýρευνεò, παρουστ
σετò Kar στοτχεßα απü mv Ελλü
kar το εξωτερτκü. ΤÝλοò, σε θεσμικü επßπεδο, Ýχουμε μοιρασ
την agenda των Digital θεμüτο

που απασχολοýντο ΣΔΕ και εß
μαστε σε διüλογο τüσο με το Ια
Hellas, üσο kar μεmν¸νωση

ΕκδοτþνΔιαδικηjου, το ΣΕΕ
mv ΕΔΕΕ, με στüχο üλοι μαζß

r

να συμβüλουμε σmν αρτιüτερη

διαμüρφωση του Digital τοπßò

Κοι συνεχßζουμεΙ
adb: Την ΤετÜρτη 2 Ιουλß-

ου θα πραγματοποιηθεß η
πρþτη εκηαιδευτικÞ ενÝργε
που διοργαγþγει η ΟμÜδα
DigitaI του ΣΔΕ. Μπορεßτε να μαS δþσετε κÜηοιεs

παραπÜνω πληροφορßεS Υια

το yyorkshop που ετοιμÜζετε
και τα θÝματα με τα οποßα θα

κοταπιοστεß;
ΒÜσω ΜοργÝλου: ΠρÜγματι,
τηνΤετÜρτη 2 Ιουλου 20Ι4 θα
πραγματοποιηθεß το workshop

που σχεδßασε η ΟμÜδα Digital
του ΣΔΕ, με mv πολýτιμη συν-

adb: Θεωρεßτε πωs η ελληνικfi αγορü επικοινωνßαs
και markθting βρßσκεται σε
στÜδιο εκηαßδευσηs üσογ
οφορü το digitaI; ΧρειÜζονται σΧετικþ ενημÝρωση και

επιμüρφωση οι¸λληγεs
διαφημιζüμενοι; Τι εßδουs και
πÜνω σε noιa θÝματα κοτü

δρομfl του Dentsu Aegis Media
Network, media consultant
του ΣΔΕ και του ΙΑΒ Hellas, του
κλαδικοý φορÝα των εταιρειþν

την üΠοψÞ σαs;
Πþργοs Ζαλοκþσταs: ¼πωò

Digital κατ Interactive
Marketing στην Ελλüδα.Τb

οι διεθνεßò Ýρευνεò Kar η εμπετρßα, η ανÜγκη εκπαßδευσηò στο
Digital εßναι δταρκιßò, Γιαιß,
üπωò üλοι 1νωρßζουμε, or τοχýτηιεò με ττò οποßεò το μÝσο εξε-

ηου ασχολοýνται με üλεò τιò μορφÝò του

workshop, που σχεδτÜστηκε απü
διαφημιζüμενουò Kar απευθýνετατ αποκλετστικd σε διαφημτζüμενουò, φιλοδοξεß να αποτελÝσετ
Ýνα πρακτικü εργολεßο yra την
ýπαρξη των προýποθÝσεων και
των πληροφορτþν που εßνατ
απαραßτητεò για την κολýτερη
κατανüηση kar δταχεßρτση ιου
μÝσου απü τουò διαφημιζüμενουò,
ΠÜνοs tvlÞλιas: Η agenda του

ιvorkshop περιλαμβÜνει τιò
ενüτηιεò Digital Landscape,

Digital Campaign Essentials

kar Ýνα πολý ενδιαφÝρον Case
Study. Σκοπüò μαò εßνατ να μτλfισουμε απλÜ 1ια brief, στüχουò
kar αξιολülmση μιαò Digital
καμπÜνταò, να ορßσουμε τα

προÝκυψε απü την Ýρευνα που

πραγμαιοποßησε ο ΣΔΕ ιο 20 Ι 3,
αλλÜ και üπωò επιβεβατþνουν

λßσσετατ εßνατ συναρπασττκÝò.
Tb Digital δεν εßνατ Ýνα μÝσο
που μπορεß να κατακτÞσετ κανεßò, εßναι Ýνα μÝσο που κρατÜ
üλουò τουò εμπλεκüμενουò σε
συνεχτß εγριßγορση. ΝÝα κανÜλια, νÝα metrics, νÝα formats,
νÝεò συνθιßκεò kar δυνατüτητεò
διαμορφþνονται κÜθε μÝρα. Δεν
εßνατ λοτπüν ßδιον τηò ελßττνικιßò αγορüò επτκοτνωνßαò kar
marketing η ανÜγκη συνεχοýò
εκπαßδευσηò, εßναι εγγενÝò
χαρακτηρτσττκü του μÝσου. ΑναφορικÜ τþρα με τη θεματολογßα,
üπωò üλα τα στοτχεßα δεßχνουν,

οι διαφημιζüμενοτ εντοπßζουν
εκπαιδευττκÝò τουò ανüγκεò
κυρßωò στουò τομεßò τηò στρατηγικfßò, τηò στüχευσηò, τηò

βασικÜ βιßματα για τη βÝλτισm
υλοποßησÞ τουò kar, φυστκÜ, να
απαιτfßσουμε σε οποταδÞποτε
απορßα (μικρfι fι μεγüλη) σχεττκÜ
με τα παραπÜνω που μηορεß

ττò

συμμετοχιß στο ισorkshop 1ια τα

τεò του μÝσου,

να Ýχουν or συμμετÝχοντεò. Η

μÝλη του ΣΔΕ εßναι δωρεÜν. Το
κüστοò συμμετοχflò για μη μÝλη
εßνατ 50 ευρþ (συμπεριλαμβα-

νομÝνου ΦΠΑ). Περισσüτερεò
πληροφορßεò μα το workshop
μπορεß κονεßò να βρει στο
http :/Λvι,ιrιv.sde.gr και https://
urvv"w. faceb οοκ. c ο m/events/

24925ΒΒΙ l947539/7ref
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αποτελεσματτκüτηταò, τηò μÝτρησηò Kar αξιολülησηò, σε νÝουò
üρουò, τÜσειò και νÝεò δυνατüτη-

adb: ΠÜγια θÝση του ΣΑΕ
εßναι η κοτÜργηση του αγγε-

λιοσÞμου ßαι φυσικÜ η μη
επÝκτοσιß του στο χþρο τωγ
οηΙßηθ media. Υπüρχει αυτü
το ζÞτημα στηγ ατζÝντα τηs

ΟμÜδαs Dß9ßtαΙτου ΣΔΕ;
φηγüρηs ΑντωνιÜδηs: Κατ'
apxflv θα fßθελα να εηισημüνω

üτι ο ΣΔΕ εßχε πüντα μια πραγμαιισττκßτ αντßληψη σχεττκÜ με
την κατÜργηση fi μεßωση του
αγγελιοσßμου. Κατανοεß την
πολυπλοκüτητα του θÝματοò
και δεν επτσπεýδετ. Η εξÝταση
τηò

κατÜργησηò fι
αlγÜιοσfßμου αποτελεß,

μελλοιτικßò

μη του

üπωò γνωρßζειε, μι.ημοντακfτ
δÝσμευση και Üρα θα πρÝπει να
περιμÝνουμε τιò εξελßξεßò απü
πλευρüò κυβÝρι.ησηò . Αυτü
το οποßο εßναι σαφÝò εßναι üτι
με η χωρßòτο αγγελιüσημο, η
διαφημιστικfτ επÝνδυση εßναι
δεδομÝτm. ¶ρα στην πρÜξη, το
α}¾ελιüσημο, αν kar καταβüλλετατ απü ιουò διαφημιζüμενουò,
αποτελεß εν πολλοßò μÝροò του

κüστουòτωνΜΜΕ.
¼σον αφορÜ m συζßττηση για

επÝκταση του αlγελιοσßμου στο
διαδßκτυο, θεωροýμε üττ εßνατ
αφενüò Üκαιρη λüγω των ανωτÝρω, οßλÜ Kar ατελÝσφορη λüγω
τηò δυσκολßαò εßσπραξfιò του, με
δεδομÝνο το διεθνιß χαρακιßτρα

ιου μÝσου.

adb: Σαs Ýχει ηαρουσιαστεß το εργολεßο ι<Market
lnsights»r τηs ΕΝΕΔ. Ποια
εßναι η θÝση του ΣΔΕ για τιs
μετρÞσειS εΠισκεψιμüτηταs
στο ελληγικü διαδßχτυο; θεωρεßτε πωS βρισκüμαστε σε
καλü δρüμο για τηγ ýηαρξη

ενüs (<κοιγοý νομßσματοs>»
για την onΙine αγορÜ;

ΥβÝτ Κοσμετüτου: Ο ΣΔΕχαιρετßζει κüθε προσπÜθεια μÝτρησηò
kar πτστοποßησηò τηò αγορÜò,
üπωò την πρüσφατη προσπÜθεια
τηò ΕΝΕΔ, και ζητÜ επßμονανα
υπÜρχει δυνατümτα μÝτρησηò
kar πτστοποßησηò üληò τηò
αγορÜò και Ýνα κοτνü νüμτσμα
αξι ολüγησηò, Πρüγμοτι, Ýχο υμε
παρακολουθfßσετ την παρουσßαση του Market Insights, ιο
οποßο θεωροýμε üτι εßναι Ýνα
πολý χρÞσιμο εργολεßο μο ια
media agencies kar Ýχουμε εκ-

φρÜσετ την ικανοποßησιß μαòγια
την πρωτοβουλßα ιηò ΕΝΕΔ να

δταμορφþσετ Ýναν Κþδικα Μετρßτσεων και Πιστοποßησηò. Tb
κοινü νüμτσμα εßνατ απαßτηση
κατ προτερατümτα ολüκληρηò
mò αγορÜò τüσο στην ΕλλÜδα,
üσο κατ σmν Ευρþπη, χρειÜζεται
üμωò ακüμα χρüνοò για τη δια-

μüρφωσßτ ιου.

adb: ΥπÜρχουγ Üλλα θεσμικÜ

ζητfi ματα και διεκδικþσειs

που θα απασχολÞσουγ τηγ
ΟμÜδα;

Γρηγüρηs ΑντωνιÜδηs: ΠÝραν
τηò μÝτρησηò kar πτστοποßησηò
του μÝσου, θεωροýμε üττ εßνατ
σημαιτικßτ η υτοθÝτηση σε

εθελοιτικßτ βÜση ενüò Κþδικα

Συνεργασßαò με τουò παρüχουò
πρωτογενοýò περιεχομÝνου.
Εßμαστε flδη σε συζητfßσειò με
τουò υπüλοιπουò φορεßò αλλÜ
kar τα μÝσα και ελπßζω σýντομα
να εßμαστε σε θÝση να προχωρßτσουμε στη διαμüρφωση
ενüò Κþδικα που θα βοηθfτσει
σημαιττκÜ την προÜσπτση ιηò
ποτüτηιαò τηò επικοτνωνßαò

και την προαγωγιß τηò αξßαò
τηò διαφΙιμισηò προßüντων,
υπηρεστþν κατ εταßρετþν στο
διαδßκτυο,

adb: Ποιεs εßναι οι βασικÝs
τÜσειs που παρατηρεßτs üσογ
αφορÜ το digital marketin9
διεθγþs αυτÜ τη στιγμÞ; Ποια
ζητþματα θα απασχολÞσουν

τηγ ελληνικÞ αγορü στο Üμε-

σο μÝλλον;
ΕλÝνη Παπαδημητρßου:
ΑνÜμεσα στα σημανττκüτερα
ζητfßματα που απασχολοýν
ιην ευρωπαßκα, αßλü κατ ιην

ελληνικÞ αγορÜ
βαθμü

ßδη,

σε μεγÜλο

βρßσκοτ,τατ τα

εξfßò: Audience Measurement,
Performance Metrics, Creative
Standards, Data protection &
e-Privacy και Multichannel
Integration.
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