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Marketing... Rules!
Ο λόγος στα μέλη του ΣΔΕ.
Απόψεις υψηλόβαθμων στελεχών
του Marketing και της Επικοινωνίας.
Της Υβέτ Κοσμετάτου,
Chief Marketing & Communications Officer,
Praxia Bank

Ο

ι μεγαλύτερες προκλήσεις του marketing
σήμερα είναι… εμείς οι ίδιοι! Πόσο ευέλικτοι και
αποφασισμένοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε τη κοσμογονία των αλλαγών, να πάρουμε αποφάσεις, να
δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα, να εντάξουμε το purpose στη
δουλειά μας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια καινούργια πραγματικότητα, έναν ψηφιακό κόσμο που απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες. Για να απευθυνθούμε στο σωστό κοινό, τη σωστή στιγμή, με το
σωστό μήνυμα, μέσα από το σωστό κανάλι και να το «συνδέσουμε»
με τη μάρκα μας, πρέπει εμείς πρώτοι να αγκαλιάσουμε τις αλλαγές. Μόνο έτσι οι μάρκες που υπηρετούμε θα αναδειχτούν και θα
είναι sustainable στις σημερινές δύσκολες συγκυρίες.
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Αυτό που βλέπω ως τη μεγαλύτερη τάση στην επικοινωνία σήμερα είναι… το narrative (αφήγημα) που θα κάνει
τον τρόπο που επικοινωνούμε με το κοινό μας ουσιαστικό και αυθεντικό. Είναι το αφήγημα που θα κάνει τη μάρκα μας να ξεχωρίσει:
για τις αξίες της, για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τους πελάτες
και το περιβάλλον γύρω της, για τις δράσεις που αναλαμβάνει για
να κάνει το αύριο βιώσιμο και τους πελάτες της περισσότερο ευχαριστημένους.
Μια δουλειά που ζήλεψα είναι… αυτή που θα έκανε τον
κόσμο καλύτερο, θα άφηνε θετικό αποτύπωμα και θα συνεισέφερε
ουσιαστικά σε ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας.
Μια χαμένη ευκαιρία ήταν… αυτή που δεν τόλμησα. Αυτή
που δεν προσπάθησα αρκετά γιατί φοβήθηκα, που δεν πάλεψα γιατί είχε κόστος, που δεν πήρα το ρίσκο για να μην αναλάβω την ευθύνη για τυχόν συνέπειες… ή παράπλευρες απώλειες!
Οι δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο marketer του
αύριο είναι… πάνω απ’ όλα καθαρή σκέψη, ανοιχτό μυαλό. Θα
πρέπει να ακούει, να ενημερώνεται, να μαθαίνει. Να έχει όραμα,
να εμπνέεται και να εμπνέει. Να επιδεικνύει προσαρμοστικότητα
και ευελιξία. Να έχει το θάρρος της γνώμης του και να τολμά. Να
δοκιμάζει και να δοκιμάζεται. Να μαθαίνει από τα λάθη του. Να καταλαβαίνει τον πελάτη και τις ανάγκες του. Να έχει ενσυναίσθηση
και πάθος γι’ αυτό που κάνει μα, πάνω από όλα αισιοδοξία!
Εάν είχα το «μαγικό ραβδί του marketing» θα… μεταμόρφωνα εμάς τους ίδιους τους marketers και θα μας έδινα όλες
τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα
καλύτερο σήμερα και να ζήσουμε ένα ακόμη καλύτερο αύριο.
Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδoς, μέλος της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων (WFA), υποστηρίζει έμπρακτα
αποτελεσματικές και υπεύθυνες πρακτικές marketing
και επικοινωνίας.
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ADVERTISING

Δύο new business
για την Magnet
Σε δύο νέες, σημαντικές συνεργασίες προχώρησε
πρόσφατα η εταιρεία επικοινωνίας Magnet. Πιο συγκεκριμένα, η Magnet ανέλαβε τον λογαριασμό της σοκολάτας
Break της ΙΟΝ, με τη νέα καμπάνια -η οποία επικοινωνεί
τη γευστική υπεροχή και τους νέους συνδυασμούς του
brand μέσα από το χαρακτηριστικό τετράγωνο σχήμα της
σοκολάτας και με μήνυμα «κομμάτι εύκολο!» - να είναι ήδη
«στον αέρα». Επίσης, η Magnet ξεκίνησε συνεργασία με
την εταιρεία μεταφορών και μετεγκατάστασης επαγγελματικών χώρων, Teletrans, αναλαμβάνοντας την digital
επικοινωνία.

PUBLIC RELATIONS

Στην Travelworks
η Greece Sotheby’s
Η Travelworks Public Relations επιλέχθηκε ως συνεργάτης της Greece Sotheby’s International Realty για την
παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και ανάπτυξης περιεχομένου. Με ομάδα content editors, η οποία μεταξύ άλλων
περιλαμβάνει και δύο native British speakers κειμενογράφους, η Travelworks θα υποστηρίξει την εταιρεία, μεταξύ
άλλων, με τη δημιουργία online περιεχομένου, συνεντεύξεων, blog posts και social media content. Η Greece Sotheby’s
International Realty αποτελεί γραφείο luxury real estate με
εξειδίκευση στην προώθηση και πώληση πολυτελών κατοικιών στα ελληνικά νησιά, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες της ηπειρωτικής χώρας. Εκ μέρους της Travelworks,
ο Κώστας Παναγάκης ανέφερε: «Είναι τιμή μας να έχουμε
κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός τόσο σημαντικού brand και
ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί τους. H συνεργασία μας
έρχεται να προστεθεί σε ένα μοναδικό portfolio από highend πελάτες στον τομέα των luxury services».

DIGITAL NEW MEDIA

DPG και Digital Tree Cyprus
σε συνεργασία
Η DPG Digital Media, μέλος του DPG Group, ανακοίνωσε τη στρατηγική της συνεργασία με τoν Κυπριακό όμιλο
ψηφιακών Μέσων Digital Tree. Το πλαίσιο περιλαμβάνει την
εκμετάλλευση του brand Newsbomb.com.cy από την Digital
Tree, τη σύνδεση του CNN.gr με την Offsite.com.cy τόσο από
πλευράς περιεχομένου όσο και εφαρμογής προδιαγραφών
του CNN, καθώς και τη συνεργασία των δύο ομίλων για
το λανσάρισμα του site με θέσεις εργασίας Ergodotisi.gr
στην Ελλάδα, με χρήση της πλατφόρμας από τη DPG Media.
Επιπλέον, η συνεργασία θα προσφέρει και την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και την κοινή εμπορική εκμετάλλευση της
πλατφόρμας της Digital Tree στην Ελλάδα και της πλατφόρμας της DPG Digital Media στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις δύο
πλευρές, οι συνεργασίες αυτές φέρνουν τους δύο Ομίλους
πιο κοντά και ισχυροποιούν τη θέση τους στην Digital αγορά
τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας.

