Η προσέγγιση των marketers
στη διαφορετικότητα και την
ισότιμη ένταξη

Κρατάτε στα χέρια σας τον νέο οδηγό “Η προσέγγιση των marketers στη διαφορετικότητα και την ισότιμη
ένταξη” που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων. Έναν οδηγό που σκοπό
έχει να διευρύνει τους ορίζοντες όλων όσων έχουν την τύχη να διαχειρίζονται brands. Να εμπνεύσει, να πείσει
και να υποστηρίξει κάθε σχετική πρωτοβουλία, κάθε αρχικό ή επόμενο βήμα. Έναν οδηγό που μας κάνει πολύ
περήφανους.
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Ίσως κάποιοι βρουν το περιεχόμενο τολμηρό. Ίσως αμφισβητήσουν ότι το θέμα της διαφορετικότητας και της
ισότιμης ένταξης είναι προτεραιότητα για την ελληνική πραγματικότητα. Η άποψή μας, μετά από σειρά ετών
ενασχόλησης με το θέμα, είναι ότι αποτελεί πλέον παγκόσμια προτεραιότητα. Μέσα από τη συνεργασία μας
με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων, μελετήσαμε διεθνείς έρευνες και παρακολουθήσαμε διεθνείς
συζητήσεις που μας έδωσαν το προνόμιο να αφουγκραστούμε την κοινωνία πολύ νωρίς.
Και νιώσαμε ότι είναι ευθύνη του ΣΔΕ, ως θεσμικού φορέα των διαφημιζομένων, να ενημερώσει και να
εκπαιδεύσει όχι μόνο τα μέλη του, αλλά ολόκληρη την αγορά.
Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο στην προσπάθεια για μεγαλύτερη αποδοχή
της διαφορετικότητας και αισιοδοξούμε ότι αυτός ο οδηγός θα αποτελέσει έναυσμα για ουσιαστικές αλλαγές
στην επικοινωνία με τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κοινά των εταιρειών. Ωραίες αλλαγές που ωφελούν τον
άνθρωπο, την κοινωνία, τα brands και τις επιχειρήσεις μας.
Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Σας προσκαλούμε να συνταξιδέψουμε.

Για τον ΣΔΕ ο οδηγός αυτός είναι η φυσική συνέχεια και το επόμενο βήμα μιας διαδρομής που έχει ξεκινήσει
μερικά χρόνια πριν.
Ήδη από το 2018 παρακολουθούμε τη διεθνή πρωτοβουλία “Unstereotype Alliance”. Μιλήσαμε διεξοδικά για
το θέμα των στερεοτύπων στη διαφήμιση, τόσο στα Breakfast Sessions μας, όσο και μέσα από τον Οδηγό και το
Blueprint για την “Προοδευτική Απεικόνιση των Φύλων στη Διαφήμιση”.
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Από τότε, ολοένα περισσότερες έρευνες από όλο τον κόσμο, αποτυπώνουν το ξεκάθαρο αίτημα των
καταναλωτών για μάρκες που παίρνουν θέση για τα σημαντικά ζητήματα της εποχής τους και επιβεβαιώνουν ότι
αποτελεί μονόδρομο η ανάληψη πρωτοβουλιών για έναν κόσμο καλύτερο, χωρίς αποκλεισμούς, με ανοχή στη
διαφορετικότητα, ανοιχτό σε όλους.
Το 2020, το θέμα τοποθετήθηκε στην κορυφή της ατζέντας μας. Πραγματοποιήσαμε webinar με θέμα “The
case for greater diversity and inclusion in marketing”. Η πανδημία του Covid-19 όχι μόνο δεν ανέτρεψε
την προτεραιότητα, αλλά έκανε το θέμα από επίκαιρο, επιτακτικό. Στη διάρκεια του lockdown, σημειώθηκε
δραματική αύξηση κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας παγκόσμια, με τα περισσότερα θύματα να είναι
γυναίκες. H δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ από αστυνομικούς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων ενάντια στις
φυλετικές διακρίσεις.
Παγκόσμια επιχειρείται συστράτευση δυνάμεων για την επίτευξη του στόχου εξάλειψης των διακρίσεων. Στον
ΣΔΕ πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα brands έχουν τη δύναμη να αποτελέσουν παράδειγμα. Nα γίνουν η δύναμη του
καλού, χρησιμοποιώντας τη φωνή τους για να αναδείξουν το θέμα της διαφορετικότητας και να συμβάλλουν
στην ισότιμη ένταξη. Με λόγια και με έργα.
Η επιδραστικότητα του κλάδου της επικοινωνίας επιτείνει την ευθύνη όλων μας. Τώρα είναι η ευκαιρία
να αφήσουμε το θετικό μας αποτύπωμα στην κοινωνία. To marketing και η διαφήμιση πρέπει να γίνουν
περισσότερο inclusive, να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τον πραγματικό κόσμο και να δίνουν ίσες ευκαιρίες σε
όλους.
Διαβάστε τον οδηγό με προσοχή. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια ώστε η γλώσσα να είναι ευχάριστη και κατανοητή.
Σταθείτε στα παραδείγματα. Μοιραστείτε το με τις ομάδες και τους συνεργάτες σας. Ελάτε να συζητήσουμε.
Να μιλήσουμε ανοιχτά, να μοιραστούμε φόβους & ανησυχίες, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε.
Θα έχουμε κάνει ένα σπουδαίο πρώτο βήμα.
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«Επί χιλιετίες, η κουλτούρα διαμορφώνεται από τις αφηγήσεις των ανθρώπων. Αν το καλοσκεφτούμε, κάθε
διαφήμιση είναι η αφήγηση μιας ιστορίας, που χρηματοδοτείται με δισεκατομμύρια δολάρια για να ακουστεί.
Είμαι πεπεισμένη ότι μπορούμε να εξομαλύνουμε τις έμφυλες διακρίσεις με το περιεχόμενο που επιλέγουμε να
προβάλουμε στις διαφημίσεις μας και με τους συνεργάτες που επιλέγουμε να τις δημιουργήσουν.»
Syl Saller, Chief Marketing and Innovation Officer, Diageo

Η εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Μελλοντικά, φιλοδοξούμε να
ασχοληθούμε και με άλλες πτυχές της ατομικής ταυτότητας. Τα έμφυλα στερεότυπα δεν προέκυψαν από το
πουθενά. Συχνά συνδέονται με άλλα στερεότυπα, όπως αυτά που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνότητα, τη
σεξουαλικότητα, τις σωματικές ικανότητες, την κοινωνική τάξη και την εκπαίδευση.»
Stephan Loerke, CEO, WFA

«Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα παρουσιάζονται και απεικονίζονται στη διαφήμιση επηρεάζει τον τρόπο με
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Γι’ αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η παρουσίαση και η
απεικόνιση των γυναικών, των κοριτσιών και κάθε άλλου διαθεματικού χαρακτηριστικού -είτε πρόκειται για
φυλή, εθνότητα, σεξουαλική ή έμφυλη ταυτότητα, θρησκεία ή ηλικία- είναι σωστή.»
Marc Pritchard, P&G1

«Για να πετύχουμε διαφορετικότητα πρέπει να εργαστούμε σκληρά. Δεν είναι εύκολο να έχουμε ανθρώπους
στους οργανισμούς μας που να πληρούν τα στοιχεία της διαφορετικότητας. Και όταν τους βρούμε, δεν είναι
εύκολο να τους κρατήσουμε. Κακά τα ψέματα: ο χώρος μας βαριέται εύκολα. Χρειάζεται κάθε φορά ένα νέο
αφήγημα που θα τραβήξει την προσοχή. Χθες ήταν η διαφορετικότητα. Σήμερα τι; Η γλώσσα μπορεί να κάνει
τη διαφορά. Όπως και το διαφορετικό σενάριο. Είμαστε άνθρωποι της επικοινωνίας. Έχουμε τη δύναμη να
αλλάξουμε τα πράγματα.»
Antonio Lucio, GCMO, Facebook2

2

1

Δείτε την πλήρη συνέντευξη του Marc Pritchard στην WFA στο Φεστιβάλ Cannes Lions 2019, στο Marc Pritchard, P&G: The reinvention of advertising στο Youtube
Oliver McAteer, Campaign Asia, 7/11/2019 - Το ισχυρό μήνυμα του CMO του Facebook, Antonio Lucio, για την προαγωγή της διαφορετικότητας

αποκλεισμούς εργασιακό χώρο
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Υποστηρίζουμε (και προωθούμε) το σωστό

Η διαφήμιση έχει αντιληφθεί τις μοναδικές δυνατότητες της
διαφορετικότητας. Τα ηθικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη
είναι πλέον γνωστά. Αποτελεί κοινό τόπο ότι η ύπαρξη διαφορετικότητας στο δημιουργικό προϊόν ενισχύει τη φήμη του
brand, την αφοσίωση των καταναλωτών και κατ’ επέκταση
την κερδοφορία.
Υπάρχουν όμως ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν.
Μέρος της πρόκλησης αποτελεί το γεγονός ότι ο κλάδος της
διαφήμισης φαίνεται να εξαντλεί τη διαφορετικότητα στην
αναλογία των γυναικών (κυρίως λευκής φυλής) που εργάζονται σε κάθε εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι καταβάλλεται
μεγάλη προσπάθεια για τη βελτίωση της εκπροσώπησης των
γυναικών, ωστόσο υπάρχει κίνδυνος να εφησυχάσουμε, περιοριζόμενοι σε τέτοια θέματα, ενώ θα έπρεπε να προωθούμε
την ένταξη σε ευρύτερο επίπεδο.
Η διαφορετικότητα εξ ορισμού δεν αφορά μόνο ένα πράγμα.
Δεν αφορά μόνο το φύλο, τη φυλή ή την εθνότητα. Αφορά όλα
τα παραπάνω και πολλά περισσότερα. Στο Global Marketer
Week 2018, η WFA εξέδωσε τον οδηγό A Guide to Progressive
Gender Portrayals in Advertising, στον οποίο αναλύεται πώς
τα brands μπορούν να καταπολεμήσουν τα επικίνδυνα έμφυλα
στερεότυπα στις διαφημίσεις τους. Επόμενο βήμα αυτής
της προσπάθειας είναι να υπερβούμε τη φυλετική και μόνο
διάσταση και να συμπεριλάβουμε όλες τις μορφές διαφορετικότητας.
Αν πραγματικά πιστεύουμε ότι η διαφήμιση μπορεί να προκαλεί, να ενθουσιάζει και να ψυχαγωγεί, τότε ταυτόχρονα
πρέπει να αποδεχτούμε ότι μπορεί και να διαιωνίζει αρνητικές
αντιλήψεις, προκαταλήψεις και διακρίσεις.

1

www.wfanet.org/bettermarketing

Ως marketers, διαχειριστές κονδυλίων και υπεύθυνοι προϋπολογισμών αλλά και λήψης αποφάσεων έχουμε μια θαυμάσια
ευκαιρία να φέρουμε ριζική αλλαγή. Όπως διερευνά η WFA
στις εκθέσεις της Better Marketing1, υπάρχουν πάμπολλοι
τρόποι να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα. Όλοι θέλουμε να
διασφαλίσουμε ότι τα brands μας προασπίζονται το σωστό
και προάγουν τη διαφορετικότητα, τόσο τη δική μας, όσο και
των πελατών μας. Αυτοί που θα επωφεληθούν περισσότερο
είναι όσοι έχουν την ευαισθησία και τη θέληση να αναδείξουν
μέσα από τη δουλειά τους την κοινωνία μας όπως πραγματικά
είναι.
Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει ορισμένα επιτυχημένα παραδείγματα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για το πώς
μπορείτε να εντάξετε τη διαφορετικότητα τόσο στο δημιουργικό όσο και ευρύτερα στην εταιρεία σας κάνοντας τα λόγια
σας πράξη.
Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του οδηγού, θα καταφέρετε
να συνδεθείτε ειλικρινά με το κοινό σας και να αναδείξετε
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συναρπαστικούς ανθρώπους και ιστορίες που συχνά παραβλέπουμε.
Ο οδηγός χωρίζεται σε ενότητες με βάση ταυτότητες ομάδων
που συχνά εκπροσωπούνται ανεπαρκώς ή ελλιπώς στη
διαφήμιση: φυλή, ικανότητα, σεξουαλικότητα, ταυτότητα
φύλου και ηλικία. Αν και ο διαχωρισμός αυτός έχει γίνει χάριν
σαφήνειας, δεν θα πρέπει να εξετάσετε την κάθε ενότητα
μεμονωμένα. Πρέπει να ενστερνιστούμε την ποικίλη διαθεματική φύση μεταξύ αυτών των ταυτοτήτων, προκειμένου να
αλλάξει η κατάσταση. Η διαφορετικότητα δεν είναι αποσπασματική, ούτε μονοδιάστατη. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές
του εμπειρίες και προτιμήσεις και μόνο αν το αναγνωρίσουμε
θα κάνουμε τη διαφορά.
Η επιτυχία εξαρτάται από το κατά πόσο αντιλαμβανόμαστε
τις διαφοροποιήσεις και συναισθανόμαστε τον αγώνα που
δίνουν κάποιοι από τους καταναλωτές και τους συνεργάτες
μας.
Στο χώρο μας συχνά μιλάμε για «διαφορετικότητα και ισότιμη
ένταξη» σαν να αποτελούν μία έννοια. Όμως, ενώ συνεχίζουμε να εστιάζουμε στο να υπάρχει διαφορετικότητα στη
δουλειά μας και στο δημιουργικό μας προϊόν, είναι καιρός
πλέον να κοιτάξουμε μέσα μας και να εξετάσουμε με ειλικρίνεια αν η εταιρική μας κουλτούρα καλλιεργεί περιβάλλον
ισότιμης ένταξης και αν οι ομάδες και οι συνεργάτες μας,
αντανακλούν τη διαφορετικότητα των πελατών μας.
Η δημιουργικότητα και η έμπνευση πηγάζουν από τους
ανθρώπους, τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις τους, καθώς και
από τις ευκαιρίες που τους δίνει το περιβάλλον και η κουλτούρα της εταιρείας τους. Χωρίς ουσιαστική τροφοδότηση
και εκπροσώπηση από όλες τις κοινότητες, δεν μπορούμε να
ισχυριζόμαστε ότι είμαστε προασπιστές της διαφορετικότητας.
Δεν υπάρχει μία λύση για όλες τις περιπτώσεις. Και αυτό
ακριβώς καθιστά δύσκολη, συναρπαστική αλλά και κρίσιμη
τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων. Τα brands υπάρχουν για
να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Ας διασφαλίσουμε ότι θα
συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία σε αυτή την
πρόκληση.
Belinda Smith,
WFA Diversity Ambassador

Η ισότιμη ένταξη ξεκινά από εμάς
Για να υπάρξει διαφορετικότητα και ισότιμη ένταξη, θα
πρέπει αυτές να αποτελούν μέρος μακροπρόθεσμης στρατηγικής, η οποία θα αποτυπώνεται με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο στα μηνύματα των brands. Οι άνθρωποι εκτιμούν
τα brands που τα λόγια και τα έργα τους συνάδουν. Η
εταιρεία Stackla που ασχολείται με user generated οπτικό
περιεχόμενο, πραγματοποίησε έρευνα σε 2.000 ενήλικες
στην Αγγλία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Σύμφωνα με τα
ευρήματα της έρευνας, 86% των καταναλωτών αναφέρει
ότι η γνησιότητα ενός brand είναι πολύ σημαντικός λόγος
επιλογής.

1

Stackla, 2017 - The Consumer Content Report: Influence in the Digital Age

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, 57% των καταναλωτών
πιστεύει ότι λιγότερα από τα μισά brands δημιουργούν περιεχόμενο που ηχεί αυθεντικό. «Όταν οι διαφημίσεις των
brands έδωσαν στους ανθρώπους διαστάσεις πέρα από τα
στερεότυπα του φύλου ή του χρώματος του δέρματος παρατηρήθηκε ένα πολύ σαφές και συγκεκριμένο μοτίβο: 15%
αύξηση στην αντίληψη των καταναλωτών και 7% αύξηση
στην τιμή της μετοχής. Με άλλα λόγια, η διαφορετικότητα
και η ισότιμη ένταξη στη διαφήμιση είναι αποτελεσματικές
μόνο όταν γίνονται σωστά. Όταν δηλαδή αναγνωρίζεται
ότι διαφορετικότητα σημαίνει άνθρωποι πολυσύνθετοι με

τους οποίους μπορούμε να σχετιστούμε».1
Η σημαντικότητα αυτών των στατιστικών αποδεικνύει ότι
η διαφορετικότητα δεν μπορεί να είναι μία τυπική διεργασία για να προσελκύσουμε μειονότητες. Αντίθετα, είναι
επιτακτική ανάγκη για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι
μάρκες με επιτυχία στην αλλαγή νοοτροπίας της κοινωνίας συνολικότερα.
Οι δηλώσεις όμως δεν αρκούν πλέον. Το internet είναι
διαθέσιμο σε ολοένα περισσότερους καταναλωτές οι
οποίοι μπορούν ελεύθερα να εκφραστούν. Δεν υπάρχει για
τις εταιρείες άλλος δρόμος πλην της εντιμότητας. Αυτό
απαιτεί μια διπλή προσέγγιση: στα εξωτερικά κοινά μέσω
του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας γενικότερα και στα
εσωτερικά κοινά μέσα από τα οργανογράμματα και την
εταιρική κουλτούρα. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να
προωθήσουμε τη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη
είναι να τις υιοθετήσουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι.
Για τον σκοπό αυτό, συγκεντρώσαμε ορισμένες πρακτικές συμβουλές για τη δημιουργία κουλτούρας ισότιμης
ένταξης σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού.

Η τελευταία σειρά Barbie Fashionistas της Mattel περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κούκλα με λεύκη, κούκλα με προσθετικό μέλος και κούκλα χωρίς μαλλιά.
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Στρατηγική και όραμα

Δημιουργική έκφραση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές, πολιτικές και

Σκεφτείτε προσεκτικά το δημιουργικό σας. Είναι σημαντικό να θέσετε

δεσμεύσεις που εξαλείφουν τα επιζήμια στερεότυπα και αποδέχονται τις

ένα αυστηρό πλαίσιο για να ελέγχετε κάθε στάδιο δημιουργίας μιας

διαθεματικές ταυτότητες:

διαφήμισης – από το briefing μέχρι την επιλογή της δημιουργικής

•

Δώστε στα άτομα με διαφορετικότητα την ευκαιρία να εμπλακούν σε

ομάδας, το casting, το pre-production και το post-production. Η Diageo

όλα τα επίπεδα του οργανισμού και να λάβουν σημαντικές για την

και η Unilever συνεργάστηκαν με την Unstereotype Alliance για να

επιχείρηση αποφάσεις.

αναπτύξουν τις παρακάτω τρεις αρχές δημιουργίας «πραγματικών»

Οι προασπιστές της διαφορετικότητας και της ισότιμης ένταξης

ανθρώπινων χαρακτήρων στη διαφήμιση:

θα πρέπει να αναφέρονται στον CEO και όχι στους επικεφαλής

•

Φυσική παρουσία: ποιος απεικονίζεται στη διαφήμιση;

ανθρώπινου δυναμικού.

•

Οπτική: μέσα από ποια οπτική τον βλέπουμε;

Φροντίστε το purpose του brand να ταιριάζει με την ιστορία και

•

Προσωπικότητα: στους χαρακτήρες κυριαρχεί ένα συγκεκριμένο

•

•

τις πραγματικές αξίες του. Η στρατηγική σας πρέπει να είναι

χαρακτηριστικό ή κάτι βαθύτερο; Θα μπορούσε ο χαρακτήρας να είναι

μακροπρόθεσμη.

πραγματικό πρόσωπο;4

Υψώστε τη φωνή σας απέναντι σε νόμους που απειλούν τα δικαιώματα
των καταναλωτών και των συνεργατών σας στις περιοχές που
δραστηριοποιείστε.

Εξωτερικοί συνεργάτες
Συνεργαστείτε με τον κλάδο σας για την ευαισθητοποίηση και τη

Διαφορετικότητα στο εσωτερικό

βελτίωση των τρεχουσών πρακτικών, αλλά και με ΜΚΟ για ανάληψη

Βεβαιωθείτε ότι τα λόγια σας γίνονται πράξη όχι μόνο στο δημιουργικό

•

δράσεων:
προσλαμβάνουν ταλέντα με διαφορετικότητα, υποστηρίζουν την

•

Προσλάβετε άτομα με ταλέντο και διαφορετικότητα. Αναθέστε τα νέα

ισότιμη ένταξη και λειτουργούν συμβουλευτικά, όπως η Unstereotype

ταλέντα σε ισχυρούς μέντορες που θα ενθαρρύνουν την εξέλιξή τους

Alliance, οι πρωτοβουλίες #SeeHer και #SeeAll της ANA, το 4A’s

•

Να είστε προοδευτικοί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

Foundation και η Outvertising.
•

εκπροσωπούν. Επιβεβαιώστε τις πεποιθήσεις σας μετακινώντας

προκαταλήψεις και το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου να μην

budget προς συνεργάτες που κάνουν πράξη την ισότιμη ένταξη και

Η J&J χρησιμοποίησε το 2017 το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Textio

•

σέβονται τη διαφορετικότητα.
•

ενδιαφέρον για την ομάδα στην οποία απευθύνεστε. Η ομάδα Free the

90.000 περισσότερες αιτήσεις από γυναίκες2. Μπορείτε να κατεβάσετε

Work αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Ανανεωμένη, μετά την επιτυχία

την επέκταση Unbiasify στον Chrome, η οποία αποκρύπτει ονόματα και

που σημείωσε ως Free the Bid στο να εκπροσωπούνται περισσότερο

φωτογραφίες κατά την άντληση υποψηφίων από το LinkedIn.

στον κλάδο της διαφήμισης γυναίκες σκηνοθέτριες, προσελκύει τώρα

Αποφύγετε «εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διαφορετικότητα».

σκηνοθέτες, συνθέτες, συντάκτες κ.α. από υποεκπροσωπούμενες

Έρευνα του Harvard Business Review3 έδειξε ότι τέτοια υποχρεωτικά

κοινότητες, με στόχο να εμπλουτίσει με διαφορετικότητα πολλές

στον εργασιακό χώρο. Επισημαίνοντας τις διαφορές μεταξύ

δημιουργικές ειδικότητες.
•

χρησιμοποιήστε έναν εξειδικευμένο επιμελητή κειμένων (sensitivity

συναισθήματα ορισμένων συναδέλφων, η «εκπαίδευση» στη

reader) για τον εντοπισμό ανακριβειών σχετικά με ζητήματα

διαφορετικότητα κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους και καταργεί την

κουλτούρας, εκπροσώπησης, προκατάληψης, στερεοτύπων και

υπόστασή τους. Εάν απαιτείται επιμόρφωση, εντάξτε τη σε γενικότερα

προβληματικής γλώσσας, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το δημιουργικό σας

ατομική ταυτότητα κάθε εμπλεκόμενου μέρους και ενθαρρύνουν την

δεν παρουσιάζει προβλήματα.
•

Επεξεργαστείτε στοιχεία για τη διαφορετικότητα στην εταιρεία

αποτελεσματική συνεργασία.

σας με εργαλεία όπως το Women’s Empowerment Principles Gender

Καλλιεργήστε εταιρική κουλτούρα που επιτρέπει σε όλες τις φωνές να

Gap Analysis Tool (WEPs Tool) της United Nations Global Compact, το

ακουστούν και επιζητά feedback. Επιδιώξτε να πάρετε feedback από

Cultural Insights Impact Measure (CIIM) της ANA και το Geena Davis

ομάδες που υποεκπροσωπούνται. Μην περιμένετε να έρθουν εκείνες

Inclusion Quotient. Η χρήση εργαλείων προσδίδει αξιοπιστία. Η

σε εσάς.

παρακολούθηση δημιουργεί δεδομένα και τα δεδομένα δημιουργούν

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση της γλώσσας: επιλέξτε εκφράσεις

ευθύνη. Για παράδειγμα, η έρευνα που υλοποίησε η Mars το 2019

όπως «άτομα με αναπηρία» και «γονική άδεια» αντί για «ανάπηροι»

σε συνεργασία με το Geena Davis Institute on Gender in Media για

και «άδεια μητρότητας». Ρωτήστε τα άτομα ποια αντωνυμία θέλουν να

την εκπροσώπηση των φύλων στη διαφήμιση, παρουσιάστηκε στο

χρησιμοποιείτε γι αυτά και εξετάστε το ενδεχόμενο να προσαρμόσετε

Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών. Συνεργασίες τέτοιου είδους

ανάλογα τα email επικοινωνίας. Αποφεύγετε την ακούσια

ενισχύουν την απήχηση και τη σημασία του διαλόγου για την ισότιμη

προκατάληψη που διαιωνίζει τα στερεότυπα, όπως να αποκαλείτε

εκπροσώπηση.

τους έγχρωμους «επιθετικούς» ή τις γυναίκες «αυταρχικές» (ισχύει
το ίδιο και για τον τρόπο ένδυσης ή χτενίσματος). Εκπαιδεύστε τους
ανθρώπους προς αυτή την κατεύθυνση.
•

Αν δεν μπορείτε να προσλάβετε άτομα από συγκεκριμένες κοινότητες,

των εργαζομένων, υποβαθμίζοντας ή και δαιμονοποιώντας τα

εκπαιδευτικά προγράμματα επικοινωνίας που αναγνωρίζουν την

•

Συνεργαστείτε με agencies και δημιουργικούς που έχουν προσωπικό

για να εξαλείψει τις διακρίσεις στα job descriptions της και έλαβε

προγράμματα στην πραγματικότητα ενισχύουν τις προκαταλήψεις

•

Αξιολογήστε τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεστε και αυτό που

πρόσληψης. Οι αγγελίες και τα job descriptions πρέπει να μην έχουν
παραπέμπει σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως φύλο ή εθνότητα.

Επανεξετάζετε τακτικά τις πολιτικές ίσων ευκαιριών της εταιρείας σας
για να διασφαλίζετε ότι εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές.
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Ενώστε τις δυνάμεις σας με εταιρείες, ΜΚΟ και ομάδες επιρροής που

σας, αλλά και εσωτερικά στην εταιρεία:

στην εταιρεία1.

3

1

Thomas Hobbs, The Drum, 25/11/2019 - Stonewall’s Jan Gooding on why marketing needs more mentors; 2 Tim Halloran, Textio, 2018 - How Johnson & Johnson is adding 90,000 more women to their hiring pipeline;
Harvard Business Review, 2019 – Does Diversity Training Work the Way It’s Supposed To?; 4 Watch the WFA webinar Breaking Down Stereotypes Through Marketing - https://wfanet.org/knowledge/item/2019/10/01/Lets-talk-about-bias

•

Insights από brand leaders
Οδεύοντας προς
την ισότητα
Marc Pritchard,
Chief Brand Officer,
P&G

Είναι κοινή λογική ότι ο κόσμος μας πρέπει να είναι ισότιμος.
Ένας κόσμος όπου εκπροσωπούνται ισότιμα άνδρες και γυναίκες,
άνθρωποι όλων των φυλών, εθνοτήτων, σεξουαλικών προσανατολισμών, έμφυλων ταυτοτήτων, ικανοτήτων, γενεών και μορφών
πνευματικότητας και κουλτούρας. Που η φωνή τους ακούγεται
εξίσου, έχουν ίσους ρόλους, ίσες αμοιβές και χαίρουν ίσου σεβασμού. Δυστυχώς, όμως, δεν είναι έτσι και αυτό οφείλεται στις
προκαταλήψεις.
Οι προκαταλήψεις υπονομεύουν την ισότητα. Υπάρχουν συνειδητές προκαταλήψεις που οφείλονται σε πολιτισμικά στοιχεία και
οδηγούν στη δημιουργία στερεοτύπων, στην αντικειμενοποίηση,
στην απαξίωση, στον περιορισμό των ευκαιριών, ακόμα και στην
κακοποίηση. Υπάρχουν επίσης υποσυνείδητες προκαταλήψεις,
οι οποίες εκφράζονται με τη μορφή στάσεων και συμπεριφορών,
που μπορεί να μην είναι τόσο προφανείς, είναι όμως εξίσου
επιβλαβείς. Εμείς, ως η μεγαλύτερη διαφημιζόμενη εταιρεία παγκοσμίως που προσεγγίζουμε πέντε δισεκατομμύρια ανθρώπους
καθημερινά, έχουμε δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουμε την διείσδυσή μας και τη φωνή μας για να εξαλείψουμε τις προκαταλήψεις
και να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων και των ταυτοτήτων.
Η δέσμευση αυτή είναι πιο σημαντική από ποτέ, ωστόσο δεν
αρκεί. Για να σημειωθεί πρόοδος, απαιτείται δράση σε ευρύτερο
πλαίσιο. Φανταστείτε, λοιπόν, αν ΟΛΑ τα brands και οι εταιρείες
χρησιμοποιούσαν τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά τη φωνή
τους στη διαφήμιση για το καλό, για την εξάλειψη των προκαταλήψεων και την επίτευξη της ισότητας. Ο αντίκτυπος θα ήταν
τεράστιος!
Οι δεσμεύσεις της P&G:
1. Θα απεικονίζουμε με ακρίβεια τα φύλα στο 100% των διαφημίσεων, ως προς όλες τις πλευρές της διαθεματικότητας.
Σήμερα, οι διαφημίσεις μας επιτυγχάνουν το «χρυσό πρότυπο»
του μέτρου ισότητας φύλων #SeeHer σε ποσοστό πάνω από 90%.
Δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε μέχρι το ποσοστό να
φτάσει και να παραμείνει στο 100%.
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2. Θα επιτύχουμε ίση εκπροσώπηση σε όλη τη δημιουργική
αλυσίδα – στις ομάδες των brands, στα agencies και στους
σκηνοθέτες πίσω από τις κάμερες. Στους υπεύθυνους διαχείρισης των μαρκών μας και στα μεγαλύτερα agencies που συνεργαζόμαστε, υπάρχει αναλογία φύλων 50/50. Στη Βόρεια και
Λατινική Αμερική, οι διαφημίσεις μας σκηνοθετούνται από γυναίκες σε ποσοστό πάνω από 50%, όμως σε παγκόσμιο επίπεδο,
το ποσοστό αυτό είναι μόνο 25%. Δεν θα σταματήσουμε αν δεν
πετύχουμε και διατηρήσουμε ίση εκπροσώπηση παγκοσμίως.
3. Θα ενισχύσουμε τη διαφορετικότητα και την ισότιμη
ένταξη σε όλη την αλυσίδα των δημιουργών. Για να το πετύχουμε, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε συνεργασίες και πρωτοβουλίες όπως οι Katie Couric Media, The Queen Collective,
Thrive, McGee Media, Jellywolf, Fair Play, Hello Sunshine,
Together Live, Friends at Work, GLAAD και Seneca Women
Podcast Network. 400 εκατ. δολάρια των δαπανών μας στο
marketing κατευθύνονται σε εταιρείες που ανήκουν σε γυναίκες
και μειονότητες ή διευθύνονται από γυναίκες και μειονότητες.
Όμως αυτό δεν αρκεί και δεν θα σταματήσουμε αν δεν πετύχουμε πλήρη ισότητα.
4. Θα συνεργαστούμε και με άλλους για να σημειωθεί γρηγορότερα πρόοδος. Συνεργαζόμαστε με φορείς όπως η πρωτοβουλία #SeeHer για να προωθήσουμε την ακριβή απεικόνιση
των γυναικών και των κοριτσιών στη διαφήμιση και τα media.
Συνεργαζόμαστε με το πολυπολιτισμικό κίνημα #AIMM για να
προωθήσουμε την ακριβή απεικόνιση των φυλών, εθνοτήτων,
σεξουαλικής ταυτότητας και ταυτότητας φύλου, ικανοτήτων,
πνευματικών αξιών και ηλικιών. Και συνεργαζόμαστε με την
ομάδα FREE THE WORK για να φέρουμε πίσω από τις κάμερες
γυναίκες και δημιουργούς από υποεκπροσωπούμενες ομάδες.
Περισσότερα από 1.000 brands συνεργάζονται, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα.
Ενεργοποιηθείτε μεμονωμένα. Ενεργοποιηθείτε συλλογικά. Ο
καθένας μας ξεχωριστά και όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη να αποτελέσουμε μια ακόμα πιο ισχυρή δύναμη για να πετύχουμε ισότητα.

Insights από brand leaders
Η διαφορετικότητα στις
συμμαχίες δημιουργεί
πρωτοποριακές λύσεις
Jane Wakely, Lead CMO,
Mars Incorporated

Οι διεθνείς επιχειρήσεις όπως η Mars, που προτιμούν να ηγούνται παρά να ακολουθούν, να αναστατώνουν παρά να αναστατώνονται, χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό με ποικιλία ικανοτήτων
και αντιλήψεων και πολυφωνία απόψεων, για να μετασχηματιστούν, να αναπτυχθούν και να κυριαρχήσουν στον τομέα τους.
Στη Mars, πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα στη σκέψη και στον
τρόπο προσέγγισης και η κουλτούρα ισότιμης ένταξης και συνεργασίας, μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε τις επιχειρησιακές
προκλήσεις και να ανακαλύπτουμε νέες ευκαιρίες.
Γι’ αυτό και μέσα από τη συμμαχία Kinship –μέρος της Mars
Petcare– αξιοποιούμε πρωτοπόρα ταλέντα με διαφορετικότητα
και πάθος για την αγορά των κατοικίδιων, μέσω start-up και
εταιρειών τεχνολογίας, για να δημιουργήσουμε νέες ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες των
κατοικίδιων και των κηδεμόνων τους με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Αντί να εστιάζει σε μεμονωμένες δράσεις, η Kinship δημιουργεί συμμαχίες για τη δημιουργία ρηξικέλευθων λύσεων.
Οφείλουμε να αναλάβουμε δράση για να φέρουμε αλλαγή πέρα
από τα όρια της επιχείρησης και του κλάδου μας. Η συνεργασία
μας με κινήματα όπως η Unstereotype Alliance και το Free the
Bid δείχνουν ότι προσπαθούμε να φέρουμε την αλλαγή όχι μόνο
μπροστά και πίσω από τις κάμερες αλλά και στο περιεχόμενο
που δημιουργούμε.
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Στη Mars επιδιώκουμε με πάθος να πετύχουμε ουσιαστική και
μετρήσιμη διαφορά στον τομέα αυτό, γι’ αυτό και επιλέξαμε να
συνεργαστούμε με το Geena Davis Institute on Gender in Media
για να αξιολογήσουμε καλύτερα τη δουλειά μας και να κατανοήσουμε ΠΩΣ εκπροσωπούνται οι άντρες και οι γυναίκες στις διαφημίσεις μας.
Για να υπάρξει διαφορά, είναι κρίσιμο να ενισχύσουμε τις δεξιότητες των ομάδων μας και των συνεργαζόμενων agencies στη
συνειδητοποίηση των υποσυνείδητων προκαταλήψεων.
Ασφαλώς, η πραγματική διαφορετικότητα υπερβαίνει το φύλο.
Προσπαθούμε πολύ να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη των brands
μας για ένα marketing χωρίς αποκλεισμούς. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν η Skittles, που δωρίζει το “ουράνιο τόξο” της για
την υποστήριξη των κοινοτήτων ΛΟΑΤΚΙ+ και η καμπάνια “Lighter
Side of Life” της Maltesers, η οποία αύξησε τον αριθμό ατόμων με
αναπηρία που εκπροσωπούνται σε διαφημίσεις, χρησιμοποιώντας
το χιούμορ για να καταργήσει ταμπού και φραγμούς.
Είναι πολλά ακόμα αυτά που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαι ενθουσιασμένη από την ευκαιρία που έχουμε να χρησιμοποιήσουμε τη
δύναμη των brands μας και να συνεργαστούμε ως κλάδος για
να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του κόσμου που θέλουμε να
έχουμε, της διαφορετικότητας και της ισότιμης ένταξης όλων.

Insights από brand leaders
Δεν υπάρχει «μέσος
καταναλωτής»

Όπως είπε και η ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων Audre
Lorde: «Δεν υπάρχει αγώνας για ένα και μόνο ζήτημα, γιατί
δεν ζούμε μονοδιάστατες ζωές.» Η δήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη
σημασία για τους marketers και για όσους εργάζονται για τη διαφορετικότητα και την εξάλειψη των αποκλεισμών. Για πολύ καιρό
αντιμετωπίζαμε τους ανθρώπους μονοδιάστατα και άκαμπτα, και
δίναμε μια ελλιπή και περιοριστική εικόνα για το ποιοι είναι στην
πραγματικότητα

Το 2019 το ποσοστό των αναζητήσεων στις ΗΠΑ με τη χρήση
γενικής λατινοαμερικανικής ταυτότητας μετατοπίστηκε περισσότερο προς αναζητήσεις με διακριτή ένδειξη χώρας και διπλασιάστηκε σε σχέση με τις αναζητήσεις γενικού λατινοαμερικανικού
χαρακτήρα. Έδειξε, επίσης, ότι ο αριθμός των αναζητήσεων που
εστιάζουν στις «άγαμες μητέρες» ή τη «μονογονεϊκή οικογένεια»
αυξήθηκε κατά διψήφιο ποσοστό, καταδεικνύοντας συγκεκριμένες ανάγκες των άγαμων καταναλωτών.

Ο διάλογος γύρω από το φύλο έχει σημειώσει πρόοδο και όταν
εξετάζουμε παράγοντες πέρα από το φύλο, όπως τη φυλή, την
τάξη, τη μόρφωση, την ηλικία, την ικανότητα και τη σεξουαλικότητα, ερχόμαστε πιο κοντά στην πολυσχιδή φύση του ανθρώπου
και της ζωής του. Η έκθεση1 της Unstereotype Alliance επισημαίνει
πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να κατανοήσουμε την ταυτότητα πέρα από το φύλο. Ένα από τα πιο συνηθισμένα στερεότυπα
σχετίζεται με την οικογενειακή κατάσταση. Στην Ινδία, 53% των
γυναικών νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται με δίκαιο τρόπο στην
κοινωνία, ποσοστό το οποίο αυξάνεται σε 62% για τις άγαμες γυναίκες. Στη Βραζιλία, 79% των γυναικών νιώθει ότι υποεκπροσωπείται στην κοινωνία, ποσοστό που στις γυναίκες χωρίς σύντροφο
είναι ακόμα υψηλότερο (85%).

Τα ευρήματα αυτά φανερώνουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι marketers παγκοσμίως: δεν υπάρχει
μία λύση για όλες τις περιπτώσεις. Στο παρελθόν μιλούσαμε για
τη «μέση αγορά». Σήμερα δεν υπάρχει πλέον διακριτή πλειοψηφία καταναλωτών και το γεγονός αυτό αποτελεί για τους
marketers μια εξαιρετική ευκαιρία να εξελίξουν τους τρόπους με
τους οποίους προκαλούν το ενδιαφέρον, επηρεάζουν και υπηρετούν τους ανθρώπους με τα brands τους. Για να γίνει όμως αυτό,
πρέπει να αμφισβητήσουμε τα δόγματα του μαζικού marketing και
τις παραδοσιακές κατηγοριοποιήσεις καταναλωτών.

Μια άλλη έκθεση2 ανέδειξε τη διαθεματικότητα στις αναζητήσεις.

2

1

Unstereotype Alliance, 2018, Beyond Gender - https://www.unstereotypealliance.org/en/stories/beyond-gender---the-invisible-stereotypes-report
UN Women και Google για την Unstereotype Alliance ‘The Power of _FOR’ - https://www.unstereotypealliance.org/en/news-and--events/press-releases/sept-26-2019
Διαβάστε τα ευρήματα των δύο ερευνών που πραγματοποίησε η Unstereotype Alliance της UN Women εδώ: https://www.unstereotypealliance.org/en/resources/research

Aline Santos, Unilever EVP Global
Marketing and Chief Diversity & Inclusion
Officer
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Για να επικοινωνούμε με διαφορετικότητα και χωρίς αποκλεισμούς και στερεότυπα, πρέπει να δούμε τους ανθρώπους σφαιρικά και να υιοθετήσουμε μια ολιστική προσέγγιση όταν επιχειρούμε να κατανοήσουμε το κοινό μας.

Insights από brand leaders
Αναζητήστε καλούς
υποστηρικτές και
αναδείξτε τους
Jerry Daykin, Media Director,
GSK Consumer Healthcare

Το περιεχόμενό μας φτάνει καθημερινά σε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη διείσδυση για να
ανταποκριθούμε στις κοινωνικές προσδοκίες. Η διαφορετικότητα
δεν χρειάζεται να είναι το κύριο θέμα μιας διαφήμισης. Βελτιώνοντας απλώς την εκπροσώπηση διαφορετικών κοινοτήτων συμβάλλουμε στην αποδοχή τους και στην απεικόνιση του κόσμου
χωρίς ηθικό πρόσημο.
Σε κάθε εταιρεία υπάρχουν άτομα που εργάζονται με πάθος για
τα ζητήματα αυτά. Αναζητήστε αυτούς τους υποστηρικτές μεταξύ
των εργαζομένων σας, είτε εμπλέκονται προσωπικά σε κάποια
κοινότητα, είτε είναι ένθερμοι συμπαραστάτες. Ζητήστε τη συμβουλή τους για τη διαμόρφωση της πολιτικής ισότιμης ένταξης
και διαφορετικότητας της εταιρεία σας.
Ξεκινώντας από εκεί, υπάρχουν αναρίθμητοι τρόποι για να διαπεράσει η διαφορετικότητα τα στεγανά του marketing. Για παράδειγμα, η εμπλοκή των ανώτερων στελεχών στην προώθηση των
πρωτοβουλιών σας, θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων και θα
πυροδοτήσει ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας. Για όσους θέλουν να
δραστηριοποιηθούν περαιτέρω, έξω από τα όρια του εργασιακού
τους χώρου, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε μια από τις
πολυάριθμες ομάδες ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο, όπως είναι, μεταξύ άλλων στην Αγγλία, οι Outvertising,
Bloom και Conscious Advertising Network. Εάν δεν υπάρχουν στην
περιοχή σας ανάλογες ομάδες, τώρα είναι η πλέον κατάλληλη
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στιγμή να δημιουργήσετε τη δική σας.
Ως χρηματοδότες του ψηφιακού οικοσυστήματος, έχουμε επίσης
καθήκον να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρικές μας δράσεις δεν αποκλείουν ακούσια τις διαφορετικές φωνές. Όταν ανακαλύψαμε ότι
το διαδίκτυο έχει τον κίνδυνο να διαχέει τη ρητορική του μίσους
και ψευδείς ειδήσεις, η εύλογη αντανακλαστική αντίδραση ήταν
να ενισχύσουμε τα blocklists για να αποτρέψουμε την εμφάνιση
των brands μας δίπλα σε επιβλαβές περιεχόμενο.
Όμως, οι αλγόριθμοι δε μπορούν να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν τα συμφραζόμενα, με αποτέλεσμα να αποκλείουν διαφημίσεις ακόμα και δίπλα σε περιεχόμενο με απλή αναφορά λέξεων
όπως «λεσβία», «Μουσουλμάνος» ή «Ασιάτης».
Δεν θέλουμε οι ενέργειές μας για την ασφάλεια των brands να
καταπνίξουν άθελά μας τις φωνές των ανεξάρτητων Μέσων
ενημέρωσης ή εκείνων που γράφουν για τις κοινότητες τις οποίες
διατεινόμαστε ότι υποστηρίζουμε. Όπου είναι δυνατόν, αναζητήστε ευκαιρίες να συμπεριλάβετε ενεργά τέτοιες φωνές στα
media plans σας, μέσω συνεργασιών με εταιρείες όπως η Brand
Advance.
Να είστε προσεκτικοί, αλλά να μη φοβάστε να κάνετε λάθη σε
αυτό το καινούργιο ταξίδι της βιομηχανίας μας και της τεχνολογίας που υποστηρίζει την προβολή των μηνυμάτων μας, προς την
ισότιμη ένταξη.

Φυλή και εθνότητα

Case studies επιλεγμένα από την Contagious

Τα ζητήματα που άπτονται της εθνικής καταγωγής και της εκπροσώπησης χαρακτηρίζουν με μοναδικό τρόπο την κουλτούρα, τις εμπειρίες και
τις αξίες μιας κοινότητας. Οι στόχοι και οι πρωτοβουλίες μας πρέπει να προσαρμόζονται ώστε να υπηρετούν τα τοπικά δημογραφικά δεδομένα,
ενώ η διαφήμιση οφείλει να εκφράζει τους καταναλωτές σε τοπικό επίπεδο. Η συζήτηση για φυλετικά θέματα διαφέρει σημαντικά από χώρα σε
χώρα. Συνεπώς, οι εταιρείες θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ιστορικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες όταν απεικονίζουν τα μέλη
μιας εθνικής κοινότητας και να μην αφήνουν επιφανειακά χαρακτηριστικά να τα καθορίζουν.
Δυστυχώς, οι πληθυσμοί έγχρωμων φυλών εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται δραματικά, ακόμη και στις πιο πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
Και σε περιπτώσεις που η εκπροσώπηση είναι ευρεία, όπως στο Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών το 2018, όπου οι άνθρωποι έγχρωμων
φυλών αποτελούσαν το 43,1% στις διαφημίσεις, βρίθει στερεοτύπων: Τα άτομα λευκής φυλής, για παράδειγμα, ήταν πιθανότερο να είναι απασχολούμενα έναντι των ατόμων έγχρωμης φυλής (22,9% έναντι 17,9%)1.
Οι εταιρείες που παραβλέπουν τις απόψεις αυτών των κοινοτήτων όχι μόνον προβάλλουν μια απαρχαιωμένη φαντασιακή κοινωνία, αλλά και
απομακρύνουν ένα μεγάλο τμήμα του κοινού τους. Μόνο στις ΗΠΑ, η ετήσια αγοραστική δύναμη των μαύρων καταναλωτών αποτιμάται σε 1,3
τρις δολάρια2.

Coca-Cola / «The phonetic can»

2

1

Geena Davis Institute για το φύλο στα ΜΜΕ, 2018 – Bias and Inclusion in Advertising: An Analysis of 2018 Cannes Lions Craft Ads
Nielsen, Σεπτέμβριος 2019, It’s in the Bag: Black Consumers’ Path to Purchase

Η καμπάνια «Share a Coke» της Coca-Cola
είναι μία από τις πιο διάσημες καμπάνιες
του 21ου αιώνα. Επτά χρόνια μετά το λανσάρισμά της, η Coca-Cola προσάρμοσε τα
κουτάκια των αναψυκτικών της στην αγορά
της Νότιας Αφρικής, με φωνητική αναγραφή
τοπικών ονομάτων.
Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η εξάλειψη
των κοινωνικών φραγμών σε μια χώρα διαιρεμένη από 11 διαφορετικές γλώσσες και
ένα περίπλοκο πολιτικό ιστορικό.
Η διαφημιστική καμπάνια περιλάμβανε
βίντεο Νοτιοαφρικανών που συζητούσαν
για την ιστορική τους κληρονομιά και την
προφορά των ονομάτων τους. Τα βίντεο
απεικόνιζαν με ανάλαφρο τρόπο την απογοήτευση που ένιωθαν πολλοί Νοτιοαφρικανοί,
διότι το όνομά τους προφερόταν δύσκολα.
Η διαφημιστική καμπάνια «The Phonetic
Can» της FCB Joburg, έδωσε σάρκα και οστά
στην πεποίθηση της Coca-Cola ότι η ορθή
προφορά του ονόματος ενός ατόμου είναι
το πρώτο βήμα συμπόρευσης.
Η καμπάνια χρησιμοποίησε διαφορετικά
κανάλια επικοινωνίας όπως την τηλεόραση,
το ραδιόφωνο, τα social media, το outdoor,
τον κινηματογράφο και τα σημεία πώλησης.
Για παράδειγμα, στα social media, η CocaCola εστίασε στην εξοικείωση των ατόμων
με πιο ακατάληπτους ήχους αφρικανικών
διαλέκτων, όπως το γνωστό ηχομιμητικό
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«κλικ» της γλώσσας.
Στο ραδιόφωνο, ανασκεύασε πολλά γνωστά
τραγούδια, καθώς και ονόματα ραδιοφωνικών σταθμών, χρησιμοποιώντας πιο
ιδιαίτερα ονόματα. Τύπωσε τοπικά σε διαφημιστικές πινακίδες ονόματα με τα οποία
δεν ήταν εξοικειωμένοι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Καθηγητές χρησιμοποίησαν
το «Phonetic Can» ως εργαλείο διδασκαλίας
στα μαθήματά τους. Μάλιστα στο βίντεο της
καμπάνιας, ένας καθηγητής ανέφερε: «Εάν
δεν με ενδιαφέρει το πώς προφέρεται το
όνομά σου, που είναι ουσιαστικά η ταυτότητά σου, τότε δεν σε σέβομαι ως άνθρωπο».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / Σύμφωνα με την CocaCola, η καμπάνια «The Phonetic Can» αύξησε
την αγάπη για τη μάρκα κατά 158% και τις
πωλήσεις κατά 5,4%, σε μια χώρα όπου το
ποσοστό διείσδυσης ανέρχεται στο 90%.
Πρόκειται για ένα παράδειγμα διαφημιστικής καμπάνιας που σέβεται την κουλτούρα
του κοινού της. Η ευαίσθητη αυτή διασκευή
της καμπάνιας «Share a Coke» όχι μόνο
συνέβαλε στη διαφύλαξη του μεριδίου
αγοράς, αλλά εξακολουθεί να ενισχύει
το κύριο μήνυμα της μάρκας, δηλαδή τη
γενναιοδωρία, την ευγένεια και το ανοιχτό
πνεύμα.

Φυλή και εθνότητα

Case studies επιλεγμένα από την Contagious

Black & Abroad / «Go back to Africa»
Το ταξιδιωτικό brand «Black & Abroad», το
οποίο απευθύνεται στον σύγχρονο μαύρο
ταξιδιώτη, χρησιμοποίησε τη μειωτική
φράση «go back to Africa» αλλάζοντάς
της το πρόσημο για να συμβάλλει στην
αύξηση του τουρισμού σε 54 χώρες της
αφρικανικής ηπείρου.
Η καμπάνια, δημιουργία της FCB/SIX
Toronto, επιλέγει από το διαδίκτυο υβριστικά posts, τα οποία περιέχουν τη φράση
«go back to Africa» και τα ενθέτει σε υπέροχες φωτογραφίες από πλούσια τοπία
και ελκυστικές πόλεις της Αφρικής.
Μια ειδικά κατασκευασμένη πλατφόρμα
τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιεί την
εφαρμογή Google Vision για να συλλέξει
φωτογραφίες από ανθρώπους που ζουν ή
έχουν ταξιδέψει σε μια από τις χώρες της
ηπείρου. Η πλατφόρμα ταξινομεί τις φωτογραφίες με κριτήριο την τοποθεσία, το
θέμα, την ποιότητα και τη συνάφειά τους.
Λειτουργεί επίσης ως μηχανισμός real
time content marketing, συγκεντρώνοντας
σχετικές εικόνες για να τις αναρτήσει
στην ειδική ιστοστελίδα της καμπάνιας
και να τις διανείμει στη συνέχεια μέσω
των social media καναλιών του Black &
Abroad. Η δράση αυτή ενθαρρύνει τους
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Αφροαμερικανούς να αναρτήσουν δικές
τους φωτογραφίες και να αλληλεπιδράσουν μέσω του hashtag #GoBackToAfrica.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό πρακτορείο, η καμπάνια αύξησε
την αναγνωρισιμότητα του brand στα
social media κατά 315%. Μάλιστα, το 2019
απέσπασε Grand Prix στην κατηγορία
Creative Data στο Φεστιβάλ των Καννών.
INSIGHTS / Με την καμπάνια «Go Back to
Africa», η Black & Abroad αγγίζει πολλά

από τα προβλήματα που συναντάμε
στο ψηφιακό οικοσύστημα. Αφενός, η
καμπάνια, δίνοντας τη δυνατότητα στους
μαύρους ταξιδιώτες να αποκαταστήσουν τη φυλετική δυσφήμιση, πολεμά τη
ρητορική μίσους στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Ταυτόχρονα, αυξάνει την
εκπροσώπηση των μαύρων ανθρώπων
σε μια πλατφόρμα στην οποία συνήθως
κυριαρχούν εύποροι λευκοί τουρίστες και
προβάλλει τη φυσική ομορφιά της αφρικανικής ηπείρου, την οποία συχνά παραβλέπουν πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης.

Φυλή και εθνότητα

Case studies επιλεγμένα από την Contagious

Τροφή για σκέψη
•

Ενημερωθείτε για τα ευρέως διαδεδομένα φυλετικά
στερεότυπα και φροντίστε να μην ενισχύονται
μέσω των διαφημίσεών σας. Τα στερεότυπα αυτά
περιλαμβάνουν κλισέ όπως για παράδειγμα ότι οι
Ασιάτες είναι δουλευταράδες και άβουλοι, οι μαύρες
γυναίκες επιθετικές και οι Λατινοαμερικανοί «θερμοί»
ή φωνακλάδες.

•

Αναρωτηθήκατε ποτέ ποια είναι η πολιτιστική ιστορία
του κοινού σας;

•

Οργανώστε τακτικά στην εταιρεία σας συζητήσεις και
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διαφορετικότητα
και όχι μόνο σε περίπτωση αρνητικής δημοσιότητας.

•
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Προσλαμβάνετε συνήθως άτομα που ταιριάζουν
με την εταιρική κουλτούρα; Αντί να δημιουργείτε
ομάδες που σκέφτονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο,
προσπαθήστε να προσλαμβάνετε με κριτήριο
τον εμπλουτισμό της εταιρικής κουλτούρας,
αντιμετωπίζοντας τη διαφορετικότητα ως ατού για
την επιχείρησή σας.

•

Αποφύγετε ακούσιες προκαταλήψεις στο γραφείο.
Συχνά, φράσεις που μοιάζουν ανώδυνες σε
καθημερινές συζητήσεις στο χώρο εργασίας, μπορεί
να αποδειχθούν άκρως προσβλητικές και επιζήμιες.
Τέτοια παραδείγματα μπορεί να είναι το σχόλιο
προς μη αγγλόφωνο(η) συνάδελφο ότι «τα αγγλικά
(του/της) είναι πολύ καλά», η αδιαφορία κάποιου
να θυμηθεί ή να προφέρει σωστά το όνομα ενός
συναδέλφου, ο χαρακτηρισμός ενός φαγητού ως
«εξωτικού». Ανάλογες διακρίσεις μπορεί να υπάρξουν
σε βάρος εργαζομένων λόγω του χτενίσματός τους ή
του τρόπου που ντύνονται.

•

Όταν οργανώνετε ένα κοινωνικό event, σκεφτείτε
όσους έχουν διατροφικούς περιορισμούς ή δεν
καταναλώνουν αλκοόλ λόγω θρησκευτικών ή
πολιτισμικών πεποιθήσεων.

•

Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία σας νιώθουν ότι
εκτιμάται ισάξια η συμμετοχή τους στις εταιρικές
συναντήσεις; Αισθάνονται όλοι οι εργαζόμενοι ότι
μπορούν να είναι ο εαυτός τους στον χώρο εργασίας;
Η διαφορετικότητα των εργαζομένων σας επηρεάζει
τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνετε αποφάσεις;

Ικανότητα

Case studies επιλεγμένα από την Contagious

Η ενότητα αυτή δε φιλοδοξεί να συμπεριλάβει όλες τις μορφές αναπηρίας. Κάθε εταιρεία πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες των εργαζομένων της, ενώ οι εργοδότες δεν πρέπει να υποδεικνύουν ή να εικάζουν σχετικά με τις ανάγκες των εργαζομένων τους. Κατά τον ίδιο τρόπο, μια
διαφήμιση που απεικονίζει ένα άτομο με αναπηρία θα πρέπει να επιδεικνύει ευαισθησία και να μην το προσδιορίζει μόνο μέσα από αυτήν.
Σχεδόν 1,85 δις άνθρωποι, δηλαδή 25% του παγκόσμιου πληθυσμού, βιώνουν μια μορφή αναπηρίας, σύμφωνα με τον φορέα Return on Disability
Group. Συνολικά, η αγοραστική τους δύναμη παγκοσμίως υπερβαίνει τα 1,9 τρις δολάρια. Το ποσό αυτό ξεπερνά τα 13 τρις δολάρια εάν συνυπολογιστούν οι οικογένειες, οι γονείς και οι φροντιστές τους1. Συνεπώς, είναι προς όφελος των επιχειρήσεων και οικονομικά (πέρα από ηθικά και
δεοντολογικά) να προσαρμόσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ώστε να μην αποκλείουν κανέναν καταναλωτή.
Πολλοί εργοδότες είναι πλέον ανοιχτοί στις νέες προοπτικές και δεξιότητες που μπορεί να προσφέρουν εργαζόμενοι με νευροδιαφορετικότητα.
Σύμφωνα με έρευνα της Accenture, οι εταιρείες που θεωρούνται «Disability Champions» σημειώνουν 28% υψηλότερα έσοδα, διπλάσια καθαρά
κέρδη και 30% υψηλότερο περιθώριο κέρδους (έναντι των μη υποστηρικτών)2.

Ikea / «ThisAbles»
Η Ikea Israel ανέπτυξε μια σειρά πρόσθετων εξαρτημάτων, τα οποία, τα άτομα με
αναπηρία, μπορούν να προσαρμόσουν στα
έπιπλα Ikea που ήδη έχουν, για να τα κάνουν
περισσότερο λειτουργικά.
Οι κινητικές αναπηρίες αλλάζουν τον τρόπο
αλληλεπίδρασης των ατόμων με τα έπιπλα.
Για παράδειγμα, ένα άτομο με εγκεφαλική
παράλυση, ενδέχεται να δυσκολεύεται να
σηκωθεί από έναν χαμηλό καναπέ ή να
ανοίξει το πορτάκι ενός ντουλαπιού.
Έτσι, ο Σουηδικός κολοσσός επίπλων συνεργάστηκε στο Ισραήλ με τη Milbat και την
Access Israel, δύο ΜΚΟ οι οποίες ειδικεύονται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ατόμων με αναπηρία, καθώς και με
την McCann Tel Aviv με στόχο την εξεύρεση
λύσεων που θα καταστήσουν τα έπιπλά της
πιο φιλικά στα άτομα με αναπηρία.

Τα προϊόντα ThisAbles είναι διαθέσιμα για
δοκιμή στο κατάστημα Ikea του Tel Aviv
(σε νέο ειδικό «τμήμα πρόσβασης») ενώ τα
σχέδια των πρόσθετων εξαρτημάτων διατίθενται προς δωρεάν λήψη στην ιστοσελίδα
της καμπάνιας και μπορούν να εκτυπωθούν
με τη μέθοδο του 3D printing από το σπίτι ή
οποιονδήποτε άλλο χώρο.
Στην ιστοσελίδα, οι επισκέπτες μπορούν
επίσης να δουν βίντεο με την παρουσίαση κάθε προϊόντος (πώς λειτουργεί και τι

πρόβλημα επιλύει) και να προτείνουν νέα
σχέδια πρόσθετων εξαρτημάτων για να
γίνουν κι άλλα προϊόντα Ikea πιο χρηστικά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / Σύμφωνα με το case
study, καταναλωτές σε 127 χώρες κατέβασαν τα προϊόντα ThisAbles. Σημειώθηκε
37% αύξηση πωλήσεων προϊόντων σε σχέση
με το προηγούμενο έτος και 33% αύξηση
των εσόδων από τα προϊόντα με πρόσθετα
εξαρτήματα.
INSIGHTS / Εκτός από τη συνεργασία της με
τις δύο ΜΚΟ, η Ikea διοργάνωσε επίσης ένα
hackathon στο κατάστημά της στο Tel Aviv.
Στη διάρκεια αυτού, σχεδιαστές προϊόντων
συνεργάστηκαν με άτομα με διαφορετικές
μορφές αναπηρίας, σε μια προσπάθεια
προσαρμογής των προϊόντων, ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους.

Return On Disability, 2020 - Ετήσια Έκθεση 2020
Accenture, 2018 – Getting to Equal: the Disability Inclusion Advantage

Εκτός από την εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία στη διαδικασία σχεδιασμού, η Ikea
προβληματίστηκε επίσης για τη διανομή
των προϊόντων, προκειμένου να γίνει πιο
προσιτή και χωρίς αποκλεισμούς. Συχνά η
μετατροπή προϊόντων ή κτιρίων ώστε να
είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρίες
θεωρείται περιττή δαπάνη.
Με τη δυνατότητα εύκολου και δωρεάν
download των πρόσθετων εξαρτημάτων,
η Ikea επικοινωνεί ότι δεν αντιμετωπίζει
την κατασκευή τους ως οικονομικό βάρος,
αλλά ως αναγκαιότητα. Μια στάση, η οποία
συνάδει με την αποστολή του brand «να
δημιουργεί μια καλύτερη καθημερινότητα
για τους πολλούς».

2

1

Αντί να σχεδιάσει εκ νέου τα προϊόντα της
προσδοκώντας να τα ξαναγοράσουν τα
άτομα με αναπηρία, η Ikea δημιούργησε 13
πρόσθετα για τα πιο δημοφιλή κομμάτια
της, όπως μεγαλύτερα χερούλια για ντουλάπια και πόδια για την ανύψωση καναπέδων (ώστε να είναι πιο εύκολο να σηκωθεί
κανείς).

14

Ικανότητα

Case studies επιλεγμένα από την Contagious

Microsoft / «We all win»

Τροφή για σκέψη
• Ανατρέξτε στην εθνική νομοθεσία
για την προσβασιμότητα στο χώρο
εργασίας και βεβαιωθείτε ότι οι
εγκαταστάσεις σας πληρούν τις
σχετικές προδιαγραφές. Σκεφτείτε το
ενδεχόμενο εφαρμογής των 7 αρχών
του Universal Design.
• Η προσθήκη υπότιτλων είναι μια
από τις ευκολότερες λύσεις για την
αύξηση της προσβασιμότητας μιας
διαφήμισης, τόσα για τα άτομα με
προβλήματα ακοής, όσο και για όσους
περιηγούνται στα social media με
κλειστό ήχο.

1

MarketingWeek, Molly Fleming, 16/10/2019 Τα brands κινδυνεύουν να χάσουν δισεκατομμύρια, εάν δεν βελτιώσουν την online προσβασιμότητα

To Xbox της Microsoft δημιούργησε ένα τηλεχειριστήριο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες
των gamers με αναπηρία.
Το τηλεχειριστήριο Xbox Adaptive Controller,
το οποίο μπορεί να συνδεθεί με Xbox One
και Windows PC, είναι πολύ μεγαλύτερο από
τα κλασικά τηλεχειριστήρια και διαθέτει
σειρά χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την
πρόσβαση στο gaming.
Η συσκευή αυτή δεν απευθύνεται σε άτομα
με συγκεκριμένη αναπηρία, αλλά αποτελεί
τη βάση για πολλά πρόσθετα που μπορούν
να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ειδικών
αναγκών. Για παράδειγμα, το τηλεχειριστήριο
διαθέτει δύο μεγάλα κουμπιά που μπορούν
να προγραμματιστούν, αλλά και 19 υποδοχές
που μπορούν να συνδεθούν με πληθώρα
αξεσουάρ για τη δημιουργία του ιδανικού
προσωποποιημένου τηλεχειριστηρίου. Ακόμη
και η συσκευασία του είναι φτιαγμένη έτσι,
ώστε να μπορεί να ανοιχθεί από άτομα με
περιορισμένη κινητικότητα. Η Microsoft
ανέπτυξε το Xbox Adaptive Controller σε συνεργασία με φιλανθρωπικούς οργανισμούς,
όπως οι AbleGamers Charity, Cerebral Palsy
Foundation, SpecialEffect και Warfighter
Engaged.
Για να προωθήσει το νέο προϊόν, τονίζοντας
παράλληλα τη δέσμευσή της κατά των αποκλεισμών, η Microsoft λάνσαρε για το Xbox
μια δίλεπτη ταινία με τίτλο «We all Win»
όπου παρουσιάζει πώς το τηλεχειριστήριο
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βελτίωσε το παιχνίδι πολλών νέων gamers
με αναπηρία. Η ταινία, δημιουργία της
McCann New York, προβλήθηκε για πρώτη
φορά κατά τη διάρκεια του Super Bowl το
2019.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / Σύμφωνα με την McCann
New York, η καμπάνια «Changing the Game»
του Xbox παρήγαγε earned media αξίας 35
εκατ. δολαρίων και αύξησε το brand voice
στα social media κατά 246%. Στο case study
της εταιρείας αναφέρεται επίσης ότι ήταν
η «#1 σε αποτελεσματικότητα καμπάνια του
Super Bowl». Το 2019, στο Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών, απέσπασε το βραβείο
Grand Prix in Brand Experience & Activation.
INSIGHTS / Το φιλικό προς τα άτομα με
αναπηρία τηλεχειριστήριο του Xbox δεν είναι
μια συγκυριακή προσπάθεια της εταιρείας να
δείξει ότι νοιάζεται για τη διαφορετικότητα.
Είναι η τελευταία μιας σειράς δράσεων για
την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της
ένταξης μέσω της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, η εταιρεία ανέπτυξε στο παρελθόν
μια εφαρμογή για να βοηθήσει τυφλούς
συνανθρώπους μας να αντιληφθούν τον
κόσμο γύρω τους, εργαλεία υπαγόρευσης για
άτομα με δυσλεξία, καθώς και εκπαιδευτικό
υλικό για την εκμάθηση κωδικοποίησης σε
παιδιά με προβλήματα όρασης. Η συνεχής
προσπάθεια του brand για την καταπολέμηση των διακρίσεων είναι η απάντηση στις
κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί ως τέχνασμα
την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

• Βεβαιωθείτε ότι το site σας είναι
συμβατό με εφαρμογές text-to-speed.
Ακόμα και η προσαρμογή και
βελτιστοποίηση του site για
λειτουργία σε φορητές συσκευές
θα λειτουργήσει θετικά, δεδομένου
ότι μεγαλύτερου μεγέθους
γραμματοσειρές και απλούστερες
διαδικασίες περιήγησης, είναι η
επιλογή που προτιμούν άτομα με
προβλήματα όρασης.
• Σύμφωνα με τον Βρετανικό
φιλανθρωπικό οργανισμό Scope
που προασπίζεται τα δικαιώματα
ανθρώπων με αναπηρία, μεταξύ ενός
εκατομμυρίου homepages δημοφιλών
sites, ποσοστό 98% δεν πληρούσε,
στις αρχές του 2019, τα νόμιμα
πρότυπα προσβασιμότητας, γεγονός
που μπορεί να σημαίνει απώλεια
249 δις δολαρίων ετησίως για τους
διαφημιζόμενους1.
• Αξιολογήστε την κοινωνική κουλτούρα
της εταιρείας σας: οργανώστε
κοινωνικές εκδηλώσεις προσβάσιμες
σε όλους. Κάντε το γραφείο σας
φιλικό προς τα κατοικίδια, ώστε να
επιτρέπονται τα ζώα συντροφιάς.
Επιτρέψτε τα ευέλικτα ωράρια
έναρξης της εργασίας, την εξ
αποστάσεως εργασία και τα ευέλικτα
διαλείμματα.
• Δημιουργήστε προσβάσιμους
χώρους εργασίας και κοινόχρηστους
χώρους με ρυθμιζόμενα γραφεία
και καρέκλες, οθόνες, τηλέφωνα,
πληκτρολόγια και ακουστικά.

Σεξουαλικότητα

Case studies επιλεγμένα από την Contagious

Η παγκόσμια αγοραστική δύναμη των καταναλωτών ΛΟΑΤΚΙ+ εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 3,6 τρις δολάρια1, μέγεθος που θα ισοδυναμούσε με την
5η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο βάσει ΑΕΠ2. Το κοινό αυτό σύντομα θα πάψει να θεωρείται μειονότητα. Σύμφωνα με έρευνα της YouGov του
2018, 56% των Βρετανών ηλικίας 18-24 ετών δεν αυτοπροσδιορίζεται πλέον ως 100% ετεροφυλόφιλο3.
Η κοινότητα αυτή διακρίνει πλέον τις επίπλαστες προσεγγίσεις και τοποθετείται μέσω των αγοραστικών της επιλογών. Η αύξηση της συμμετοχής των brands σε παγκόσμια Pride events και στο storytelling της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας έχει αποδειχθεί θετική, ωστόσο οι διαφημιζόμενοι πρέπει
να αποφεύγουν να παριστάνουν κάτι που δεν είναι (pinkwashing). Αν δεν είστε σίγουροι για τη σωστή ισορροπία, δοκιμάστε τις ιδέες σας πρώτα
σε μια ομάδα εντός της εταιρείας σας ή συμβουλευτείτε μια οργάνωση του κλάδου, όπως η Outvertising.

3

1

LGBT Capital, 2018 - Estimated LGBT Purchasing Power: LGBT-GDP; 2 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 2019 – World Economic Outlook Database, October 2019;
Waldersee, Victoria, YouGov, 2019 - One in five young people identify as gay, lesbian or bisexual; 4 Cheq, 2019, The Economic Cost of Keyword Blacklists

Οι στάσεις απέναντι στις σχέσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ποικίλλουν σημαντικά ανά τον κόσμο. Τα brands έχουν τη μοναδική ευκαιρία να καταρρίψουν τα
στερεότυπα και να προωθήσουν τη διαφορετικότητα σε αγορές όπου τέτοιες φωνές σπανίζουν. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι
δημιουργικές προσεγγίσεις τους δεν αντιβαίνουν τα εγχώρια νομικά πλαίσια, θέτοντας σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους. Ένας καλός τρόπος
να ξεκινήσετε είναι το casting.
Επιπλέον, το programmatic καθιστά -άθελά του- πιο δύσκολη για τους διαφημιζόμενους την υποστήριξη εξειδικευμένων ποιοτικών εκδοτών.
Στην πρώτη μελέτη του είδους, η ομάδα data science της εταιρείας CHEQ , που ασχολείται με tech transparency, κατέγραψε ότι σχεδόν τα τρία
τέταρτα (73%) των διαδικτυακών ειδήσεων με ουδέτερη ή θετική στάση απέναντι σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ επισημαίνονται κατά λάθος ως «προς
αποφυγή» λόγω της χρήσης blocklists. Αυτές οι λίστες αποκλεισμού περιλαμβάνουν λέξεις όπως «θάνατος», «ρατσισμός», «σεξ» και «τραυματισμός», αλλά και ευρύτερους όρους όπως «λεσβίες», «bisexual» και «drag queens». Σύμφωνα με μια ανάλυση οι διαφημίσεις που προβάλλονται
σε ποιοτικά ειδησεογραφικά περιβάλλοντα είναι για τους διαφημιζόμενους 42% πιο αποτελεσματικές βάσει engagement, viewability και dwell
time4, και ως εκ τούτου, είναι σε όφελος των marketers να υπερασπιστούν την ακεραιότητα τέτοιων sites.

ANZ Bank / «Τράπεζα στο όνομα της αγάπης»
Για περισσότερα από σαράντα χρόνια,
χιλιάδες ΛΟΑΤΚΙ+ και υποστηρικτές τους συγκεντρώνονται στην Oxford Street του Σίδνεϊ
για το ετήσιο Gay and Lesbian Mardi Gras.
Κι όμως, το 84% των ΛΟΑΤΚΙ+ δηλώνουν ότι
σε κάποια σημεία της Αυστραλίας δεν είναι
ασφαλές να είναι ο εαυτός τους.
Η ANZ Bank είναι ο κύριος συνεργάτης των
εκδηλώσεων του φεστιβάλ και χορηγός από
το 2007. Η εταιρεία ήθελε να διαδώσει την
υποστήριξή της προς το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ+ σε
ολόκληρη τη χώρα και να φτάσει σε όσους
δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν κι ένιωθαν
απομονωμένοι στις κοινότητές τους.

ανθρώπους να είναι ο «υπέροχος, αυθεντικός εαυτός τους».
Η ANZ συνεργάστηκε επίσης με την Google
Streetview και τη GIPHY για να μπορούν οι
άνθρωποι να προσθέσουν σηματοδότηση
του φεστιβάλ στην περιοχή τους και τους ενθάρρυνε να μοιραστούν GIFs με το hashtag
#equalfuture.
Σύμφωνα με το agency, η καμπάνια πέτυχε
239 εκατομμύρια organic impressions και 10
εκατομμύρια GIF views σημάτων που δημιούργησαν οι χρήστες.
Η ενεργοποίηση οδήγησε σε 78% αύξηση

Σε συνεργασία με την TBWA\Melbourne, η
ANZ έφερε το Mardi Gras κοντά τους μέσα
από την ανέγερση επτά Σημάτων Αγάπης
(ένα σε κάθε πολιτεία), για να γιορτάσουν το
φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ+.
Κάθε σήμα σχεδιάστηκε για να τιμήσει την
κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ και τους αγώνες της.
Για παράδειγμα, ένα από αυτά αναπαριστά
έναν μονόκερο που αναδύεται από τη γη,
συμβολίζοντας τη δυσκολία να αποκαλύψει
κανείς την σεξουαλικότητά του σε φίλους
και συγγενείς. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα
του brand, σκοπός ήταν να ενθαρρύνει τους
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του βαθμού γνώσης για τη χορηγία της ANZ
εκτός Σίδνεϊ και 50% αύξηση εν γένει.
Ταυτόχρονα, σημειώθηκε αύξηση 25% στην
πεποίθηση ότι η ANZ στηρίζει τη διαφορετικότητα και την ισότιμη ένταξη.
INSIGHTS / Σε μια εποχή που εκατοντάδες
brands αποφασίζουν να ακολουθήσουν το
ρεύμα ΛΟΑΤΚΙ+, η αυθεντικότητα μετράει.
Η ANZ δεν περιορίζεται στο να κυματίζει
απλώς τη σημαία του «ουράνιου τόξου»
στην πρωτεύουσα. Αντιθέτως, εισέρχεται
ενεργά στις κοινότητες όπου η εχθρική
προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στάση παραμένει,
για να κάνει τη διαφορά και να εκφράσει τη
στήριξή της.

Σεξουαλικότητα

Case studies επιλεγμένα από την Contagious

AB InBev / «All love is love»
Για να γιορτάσει το κινέζικο φεστιβάλ Qixi
2019 στις 25 Αυγούστου (αντίστοιχο της
ημέρας του Αγ. Βαλεντίνου), το in-house
agency της AB InBev’s, draftLine, κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο διάφορα
ζευγάρια μιλούν για τη σχέση τους - ένα εκ
των οποίων με διαφορά ηλικίας 15 χρόνια.
Τα σποτάκια δε δείχνουν ξεκάθαρα ζευγάρια
του ίδιου φύλου - στην Κίνα απαγορεύεται η
προβολή ομοφυλoφιλικών σχέσεων - αλλά
το μήνυμα είναι ότι η αγάπη θα πρέπει να
γιορτάζεται σε όλες τις μορφές της.
Ταυτόχρονα, η Budweiser κυκλοφόρησε
μια σειρά φιαλών που φέρουν την υπογραφή του Νορβηγού σχεδιαστή Magnus Voll
Mathiassen και αναπαριστούν είτε έναν
άνδρα, είτε μια γυναίκα. Τοποθετώντας δύο
φιάλες σε ένα τραπέζι και περιστρέφοντάς
τες ελαφρώς ώστε τα πρόσωπά τους να
«αγγίζονται», οι δύο φιγούρες φαίνεται
να φιλιούνται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι
καταναλωτές μπορούσαν να δημιουργήσουν
αναπαραστάσεις ανδρών και γυναικών, ή
δύο γυναικών ή δύο ανδρών που φιλιούνται. Το brand δηλώνει ότι αυτές οι φιάλες
επιτρέπουν στους Κινέζους καταναλωτές να
γιορτάσουν όλες τις μορφές αγάπης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / Η καμπάνια συγκέντρωσε
183 νέα clippings και πάνω από 2,16 δισεκατομμύρια impressions συνολικά, το οποίο
μεταφράζεται σε διαφημιστική αξία 21,06
δις γουάν. Η καμπάνια κέρδισε την υποστήριξη του κοινού και μάλιστα ένα άρθρο της
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Southern Weekly απέσπασε μέσα στο πρώτο
μόνο εικοσιτετράωρο πάνω από 100.000
views στην πλατφόρμα WeChat.
Η Budweiser χρηματοδότησε επίσης ένα
ΛΟΑΤΚΙ+ Qixi event στη Σανγκάη. Το event
προσέλκυσε μεγάλη μερίδα του τύπου και
εκατοντάδες επισκέπτες, πολλοί από τους
οποίους κοινοποίησαν φωτογραφίες, αλλά
και τις σκέψεις τους για το θέμα μέσω
Weibo.
INSIGHTS / Η Budweiser έδωσε στο κοινό
της τα εργαλεία για να δημιουργήσουν περιεχόμενο όπου απεικονίζονται διαφορετικές
σεξουαλικές προτιμήσεις (χωρίς να χρειαστεί να το κάνει το ίδιο το brand), διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι η κοινότητα
ΛΟΑΤΚΙ+ της Κίνας θα ένιωθε μέρος αυτής
της γιορτής που θεωρητικά απευθύνεται σε
ετερόφυλους.
Ταυτόχρονα, η ανάρτηση τέτοιων εικόνων
στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
όπως το Weibo και το WeChat, ήταν κάτι
εντελώς καινούργιο.
Σύμφωνα με πληθώρα στοιχείων, η ομοφυλοφιλική κοινότητα της Κίνας φαίνεται
να αποτελεί για τα brands μια μοναδική
ευκαιρία. Το Bloomberg πρόσφατα ανέφερε
ότι, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά Μέσα,
το κομμάτι της εθνικής οικονομίας που
σχετίζεται με το «ουράνιο τόξο» έχει ετήσια
αξία 300 δις δολάρια (το τρίτο μεγαλύτερο
μετά την Ευρώπη και τις ΗΠΑ).

Σεξουαλικότητα

Case studies επιλεγμένα από την Contagious

Τροφή για σκέψη
•

Αν σκοπεύετε να προβάλλετε στη διαφήμισή σας μια
σχέση μεταξύ ΛΟΑΤΚΙ+, μην το κάνετε με ασαφή τρόπο
προκειμένου να αποφύγετε να θίξετε το θέμα.

•

Ομοίως, αποφύγετε τα ξεπερασμένα στερεότυπα περί
θηλυπρεπών ομοφυλόφιλων ανδρών, ανδροπρεπών
γυναικών ή «υποκριτών» αμφιφυλόφιλων.
Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε χιούμορ που
ειρωνεύεται ή χλευάζει.

•

Ενεργοποιήστε το brand σας να αντιταχθεί σε νόμους
που στρέφονται κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ τις τοπικές
κοινότητες όπου δραστηριοποιείστε.

•

Μην κάνετε υποθέσεις σχετικά με τον σεξουαλικό
προσανατολισμό ή την οικογενειακή κατάσταση των
συναδέλφων σας.

1

Human Rights Campaign, 2019 – A Workplace Divided: Understanding the Climate for LGBTQ Workers Nationwide

•

18

Δώστε προσοχή στην γλώσσα που χρησιμοποιείτε
καθημερινά στη δουλειά σας και στα συμπεράσματα
που ενδεχομένως αυτή αφήνει να αιωρούνται. Σε μια
μελέτη που εκπόνησε το 2019 ο οργανισμός Human

Rights Campaign που υπερασπίζεται τα δικαιώματα
των ΛΟΑΤΚΙ+ στις ΗΠΑ1, 53% των εργαζομένων
ανέφεραν ότι «κάθε τόσο» ακούνε ανέκδοτα για τα
άτομα ΛΟΑΤΚΙ+.
•

Συνηθισμένα θέματα συζήτησης όπως τα παιδιά,
οι σύντροφοι και το σεξ, ενδέχεται να φέρουν σε
δύσκολη θέση άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, όταν υπονοείται η
διάσταση της ετεροφυλοφιλίας. Ταυτόχρονα, το
59% των μη ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων έχουν αναφέρει ότι
είναι «αντιεπαγγελματικό» να θίγονται στη δουλειά
ζητήματα όπως η ταυτότητα φύλου ή ο σεξουαλικός
προσανατολισμός. Αυτά τα δύο ζητήματα επιφέρουν
μείωση της παραγωγικότητας στο γραφείο και
μειωμένη συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα.

•

Μην υποστηρίζετε ότι οι συνάδελφοί σας θα πρέπει
να ντύνονται με συγκεκριμένο τρόπο, προκειμένου να
«φαίνονται πιο αρρενωποί/θηλυκοί».

•

Υπερασπιστείτε τους συναδέλφους σας σε περίπτωση
ανάρμοστων αστεϊσμών που τους προσβάλλουν.

Ταυτότητα φύλου

Case studies επιλεγμένα από την Contagious

Σύμφωνα με μελέτη της J. Walter Thompson Intelligence, το 74% των Αμερικανών πιστεύει ότι η απεικόνιση transgender και gendernonconforming ατόμων στη διαφήμιση αντικατοπτρίζει ορθά τη σύγχρονη κοινωνία. Επιπλέον, 65% των ερωτώμενων συμφώνησαν ότι «τα
brands που δείχνουν στις διαφημίσεις τους διεμφυλικά άτομα είναι θαρραλέα»1.
Τούτου λεχθέντος, πολύ μεγάλη μερίδα του παγκόσμιου πληθυσμού (70%) πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να πράξουν περισσότερα για να
προστατεύσουν τα διεμφυλικά άτομα από τις διακρίσεις2. Η διαφήμιση είναι σε θέση και μπορεί να βοηθήσει στην ένταξη των trans στην κοινωνία εν γένει αλλά και στον εργασιακό χώρο.
Η έλλειψη ανεκτικότητας και κατανόησης το μόνο που θα καταφέρει, είναι να οδηγήσει σε μείωση πωλήσεων, παραγωγικότητας και διακράτησης εργαζομένων.

Mattel / «Creatable World»
Η Mattel κυκλοφόρησε μια σειρά από
κούκλες χωρίς «ταμπέλες» φύλου, για
να επιτρέψει στα παιδιά να εκφραστούν
ελεύθερα.

Για τη δημιουργία της σειράς, η Mattel
συνεργάστηκε με εξειδικευμένη ομάδα από
εμπειρογνώμονες, γονείς, γιατρούς και
παιδιά. Η σειρά αποτελείται από έξι διαφορετικές κούκλες, με σωματότυπο ουδέτερο
ως προς το φύλο και διατίθεται σε ποικίλες
αποχρώσεις δέρματος.
Το πρώτο διαφημιστικό spot της Mattel για

3

2

1

J. Walter Thompson Intelligence, 2016 – Understanding Transgender Inclusivity in Advertising
Ipsos, 2018 – Global Attitudes Towards Transgender People
Williams Institute School of Law, UCLA, 2017 – Characteristics and Mental Health of Gender Non-Conforming Adolescents in California

Η σειρά Creatable World κυκλοφορεί με αμέτρητους συνδυασμούς από ρούχα, αξεσουάρ
και μαλλιά, ώστε τα παιδιά να μπορούν
να κάνουν τις κούκλες τους genderless και
gender non-conforming.
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το προϊόν που κόστιζε 29,99 δολάρια, απεικόνιζε παιδιά που χρησιμοποιούν διαφορετικές
αντωνυμίες - αυτός, αυτή, αυτοί - και έκλεινε
με το σλόγκαν: «Μια σειρά από κούκλες που
αφήνει έξω τις «ταμπέλες» και προσκαλεί
όλους στο παιχνίδι.»
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ Η ανταπόκριση στη νέα
σειρά ήταν κατά 90% θετική/ουδέτερη
σύμφωνα με μια έρευνα brand perception.
Το λανσάρισμα προκάλεσε 46 εκατ. social
impressions.

προσαρμόζοντας πολλά προϊόντα, ώστε να
αντανακλούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά
των καταναλωτών, με την Barbie να ασπάζεται τη γυναικεία ενδυνάμωση και την έννοια
της διαφορετικότητας. Η σειρά Creatable
World αποτελεί τη συνέχιση και ενίσχυση
του ήθους που η Mattel έχει επιδείξει σε
ολόκληρη την πορεία της.

INSIGHTS / Δεν είναι η πρώτη φορά που
η εταιρεία ακολουθεί πιο προοδευτική
προσέγγιση.

Η γενιά Alpha - η πρώτη γενιά που γεννήθηκε εξ ολοκλήρου τον 21ο αιώνα - θα παραμερίσει τις τρέχουσες κοσμοθεωρίες μας.
Σύμφωνα με έρευνα του Williams Institute
of Law του πανεπιστημίου UCLA, 27% των
εφήβων στην Καλιφόρνια αυτοπροσδιορίζεται ως gender-nonconforming3, που σημαίνει

Ο κατασκευαστής παιχνιδιών με την 75ετή
ιστορία έχει κάνει μεγάλα βήματα προς
αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια,

ότι δεν προσδιορίζονται με βάση το φύλο,
μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί όσο
αυτοί οι νεότεροι άνθρωποι θα έρχονται στο
προσκήνιο.

Ταυτότητα φύλου

Case studies επιλεγμένα από την Contagious

Gillette / «First shave»

Τροφή για σκέψη
•

Προσαρμόστε τις πολιτικές σας
ίσων ευκαιριών κατά τέτοιον τρόπο,
ώστε να χρησιμοποιείτε γλώσσα που
δεν αποκλείει άτομα που δεν είναι
cisgender φύλου - να μην αποκλείει
δηλαδή άτομα που δεν νιώθουν οικεία
και αυθεντικά με το φύλο που τους
αποδόθηκε κατά τη γέννηση.

•

Υιοθετήστε πολιτική μηδενικής ανοχής
προς τη σεξουαλική, τη σωματική ή τη
λεκτική παρενόχληση και τα εγκλήματα
μίσους κατά των εργαζομένων.

•

Προσαρμόστε τυχόν ασφαλιστικές
παροχές υγείας, έτσι ώστε να ισχύουν
για όλους τους εργαζομένους σας.

•

Σκεφτείτε την πιθανότητα να
επιτρέψετε στους διεμφυλικούς
εργαζόμενους να χρησιμοποιούν τις
υποδομές που επιθυμούν. Σκεφτείτε
το ενδεχόμενο να μετατρέψετε τις
τουαλέτες σας σε τουαλέτες ουδέτερες
ως προς το φύλο. Είναι βέλτιστη

Μετά το 2019, όταν τοποθετήθηκε ενάντια
στην τοξική αρρενωπότητα, η Gillette επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την εξάλειψη
επιζήμιων στερεοτύπων σχετικών με το
φύλο, λανσάροντας μια συγκινητική διαφήμιση. Στο σποτ αυτό, ο διεμφυλικός έφηβος
και υπερασπιστής των δικαιωμάτων των
trans ατόμων Samson Bonkeabantu Brown,
ξυρίζεται για πρώτη φορά με τον πατέρα
του και μιλάει για τη φυλομετάβασή του.
Το πρώτο ξύρισμα του Samson είναι σημαντικό για εκείνον, καθώς αποτελεί ορόσημο
στην αλλαγή του και αντιπροσωπεύει
«το σημείο εκείνο στην πορεία (του) στον
ανδρισμό όπου αισθάνεται πραγματικά
(ευτυχισμένος) με το ποιος είναι». Στην άκρη
του πλάνου, ο πατέρας του Samson λέει
χαρακτηριστικά ότι «για το ξύρισμα χρειάζεται αυτοπεποίθηση» και επιδοκιμάζει
την πορεία του γιου του. Πρόκειται για μια
έντονη στιγμή που συνέλαβε ο φακός και
είχε μεγάλη απήχηση στην τρανς κοινότητα.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / Η διαφήμιση πέτυχε 6,8
δις social media impressions και 4 εκατ.
views. Ταυτόχρονα, αναγνωρίστηκε ευρέως
από τον κλάδο, αφού της απονεμήθηκε το
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πρακτική να συμβουλεύεστε -εάν

Glass Lion στις Κάννες και το Inclusive and
Creative Award από το Campaign.

υπάρχει- κάποιον εργαζόμενο σε φάση
φυλομετάβασης ως προς το πότε θα

INSIGHTS / Παρά το γεγονός ότι υπήρξε
μποϊκοτάζ των προϊόντων της σε συνέχεια
της καμπάνιας «The Best Men Can Be»,
η Gillette όχι μόνο δεν πτοήθηκε, αλλά
επιμένει ακόμη περισσότερο στην ανάγκη
επανεξέτασης των κοινωνικά κατασκευασμένων απόψεων σχετικά με την έννοια του
φύλου και την πίεση που αυτή ασκεί στους
ανθρώπους. Το brand συνεργάστηκε με την
The 519, κρατική φιλανθρωπική υπηρεσία
με έδρα στο Τορόντο, με σκοπό να στηρίξει
τα προγράμματά του υπέρ των διεμφυλικών
ατόμων.

ήθελε να έχει πρόσβαση σε ποιες
υποδομές.
•

Εξετάστε το ενδεχόμενο να
υιοθετήσετε ουδέτερο ως προς
το φύλο dress code. Αν πρέπει
οπωσδήποτε να υπάρξει διάκριση
μεταξύ ανδρών/γυναικών, δώστε
στους τρανς εργαζομένους σας τη
δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των
δύο.

•

Ρωτήστε τους συναδέλφους σας
ποια αντωνυμία χρησιμοποιούν και

Αυτή η καμπάνια, καθώς επίσης και το
γεγονός ότι η P&G είναι ένα από τα 12
ιδρυτικά μέλη της Human Rights Campaign,
ιδρυτικός εταίρος του προγράμματος Global
Diversity Champions της Stonewall και περήφανος χορηγός στο World Pride 2019 και στο
Stonewall 50, ισχυροποιούν την ευρύτερη
δέσμευση της εταιρείας να επιτρέπει στους
ανθρώπους να είναι ο καλύτερος εαυτός
τους με αυτοπεποίθηση.

σεβαστείτε το. Εξετάστε το ενδεχόμενο
να συμπεριλάβετε τις αντωνυμίες
αυτές στις υπογραφές των email.
•

Αναρωτηθείτε αν είναι πραγματικά
απαραίτητο να προσφωνείτε έναν
εργαζόμενο με το επίσημο όνομά του
αντί εκείνου που ενδεχομένως προτιμά.

Ηλικία

Case studies επιλεγμένα από την Contagious

Μια ομάδα που συχνά παραμελείται στις πρωτοβουλίες υπέρ της διαφορετικότητας είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Το 2019, η AARP, η
μεγαλύτερη μη κερδοσκοπική οργάνωση των ΗΠΑ για την ευημερία των ατόμων άνω των 50, σε συνεργασία με την τράπεζα φωτογραφικού
υλικού Getty Images, διαπίστωσε ότι, ενώ 46% του ενήλικου πληθυσμού των ΗΠΑ είναι ηλικίας άνω των 50 ετών, μόνο 15% των φωτογραφιών
που απεικονίζουν ενήλικες περιλαμβάνουν ανθρώπους αυτής της ηλικιακής ομάδας1.
Οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και διασκεδάζουν περισσότερο από ποτέ. Ωστόσο, οι διαφημιζόμενοι συχνά παραλείπουν να προβάλλουν με
θετικό τρόπο μια ομάδα με τόσο ισχυρή αγοραστική δύναμη. Η ίδια έρευνα της AARP διαπίστωσε επίσης ότι, στο 28% των περιπτώσεων, ο
τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται στη διαφήμιση τα άτομα ηλικίας άνω των 50 είναι αρνητικός, έναντι του 4% που ισχύει για τις ηλικίες κάτω
των 50.
Το 2018, η J. Walter Thompson Intelligence ανέφερε ότι για πρώτη φορά το 2015 οι Βρετανοί ηλικίας άνω των 50 ξόδεψαν περισσότερα από τους
νεότερούς τους. Εντούτοις, 67% της ομάδας αυτής δήλωσε ότι οι διαφημιζόμενοι ενδιαφέρονται μόνο για τους νέους2. Είναι απορίας άξιο το
γεγονός ότι η διαφήμιση συχνά παραμελεί αυτή την ηλικιακή ομάδα.

2

1

AARP and Getty Images, 2019 – Media Image Landscape: Age Representation in Online Images
J. Walter Thompson Intelligence, 2018 – Elastic Generation: The Female Edit

L’Oréal / «The Non-Issue»

Στις αρχές του 2019, η L’Oréal Paris συνεργάστηκε με τη βρετανική Vogue, αμφισβητώντας την απουσία μεγαλύτερων σε ηλικία
ανθρώπων στα Μέσα.
Στην έκδοση πρωταγωνιστούσαν η Helen
Mirren, η Jane Fonda, η Christiane Amanpour
και η Jennifer Saunders. Ταυτόχρονα, όλες
οι στυλίστριες, αρθρογράφοι, φωτογράφοι
και make-up artists που εργάστηκαν για το
τεύχος ήταν γυναίκες άνω των 50 ετών.
Προϊόν συνεργασίας των McCann Paris και
London, τα άρθρα, οι φωτογραφίες και το
περιεχόμενο του τεύχους δημιουργήθηκαν
για να καταρρίψουν τα ηλικιακά στερεότυ-
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πα. Πηγή έμπνευσης στάθηκε το γεγονός ότι
40% του συνόλου των γυναικών είναι άνω
των 50 ετών. Κι όμως, μόνο 15% των γυναικών που παρουσιάζονται στα Μέσα προέρχεται από την εν λόγω ηλικιακή ομάδα,
σύμφωνα με το σχετικό διαφημιστικό σποτ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / Σύμφωνα με το agency,
το τεύχος Non-Issue προσέλκυσε περίπου
40.000 νέες αναγνώστριες σε μόλις δύο
εβδομάδες, καθώς και 19 εκατ. organic
impressions. Παράλληλα, είχε μεγαλύτερη
προβολή στα Μέσα από το πιο επιτυχημένο
τεύχος της Vogue, εκείνο του Σεπτεμβρίου
που είχε αποτελέσει έκδοση σταθμό στη
βιομηχανία της μόδας.

INSIGHTS / Οι γυναίκες μεγαλύτερης
ηλικίας είναι ο μεγάλος απών από τις
εικόνες που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες
της μόδας και της ομορφιάς, αλλά και
τα μέσα επικοινωνίας. Το κοινό στο οποίο
απευθύνεται η L’Oréal Paris με τα προϊόντα
ομορφιάς της είναι γυναίκες όλων των
ηλικιών. Συνεπώς, η αμφισβήτηση των
στερεοτύπων με σκοπό τη διαμόρφωση
θετικότερης αντίληψης για την ηλικία, είναι
κάτι που ταιριάζει στο brand. Ταυτόχρονα, η
συνεργασία με τη βρετανική Vogue δείχνει
ότι η L’Oréal Paris δίνει ένα ηχηρό παράδειγμα στο δημόσιο λόγο για το πώς πρέπει
να αντιμετωπίζεται το θέμα των ηλικιακών
διακρίσεων.

Ηλικία

Case studies επιλεγμένα από την Contagious

Unilever / «The Will»
Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των
Καννών 2019, η Unilever συνεργάστηκε με
την 97χρονη fashion icon και επιχειρηματία
Iris Apfel, με σκοπό να εμπνεύσει τους ανθρώπους να παραμένουν πιστοί σε ό,τι τους
ευχαριστεί, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό.
Η διαφήμιση, σε σκηνοθεσία Martin Werner,
δείχνει την Iris να μιλάει για τη ζωή της
και για το πώς πάντα επεδίωκε ό,τι την
ευχαριστούσε, παραμένοντας ο αληθινός
εαυτός της. Η σύνταξη της διαθήκης της (το
σποτ ονομάζεται «The Will»), δεν σημαίνει
καθόλου ότι σταματά. Στους επικριτές της
«αφήνει» την αίσθηση του χιούμορ της,
στους ζωγράφους τα ζωντανά της χρώματα
και στους νέους την εσωτερική της δύναμη
και τη δίψα για ζωή. Πρόκειται, με άλλα
λόγια, για μια απίστευτα θετική εικόνα
κάποιου που μεγαλώνει και διατηρεί την
αυτοδιάθεσή του.

1

AARP and Getty Images, 2019 – Media Image Landscape: Age Representation in Online Images

Ακριβώς όπως έκαναν και άλλοι πρέσβεις
του Magnum πριν από αυτή, η Iris εμφανίστηκε στις Κάννες για να σχεδιάσει το δικό
της Magnum.
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Ο Tomás Ostiglia, executive creative director
της LOLA MullenLowe, δήλωσε: «είναι τόσο
μοναδικό να βλέπεις έναν άνθρωπο 97
ετών να απευθύνεται τόσο εύγλωττα στις
νεότερες γενιές, λέγοντάς τους, ουσιαστικά, πως ό,τι αφήσει πίσω του δεν θα είναι
υλικό, αλλά πνευματικό. Και να το λέει με το
κύρος και την εντιμότητα ενός ανθρώπου
που έζησε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και
αυθεντική ζωή».
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ Σύμφωνα με τη LOLA
MullenLowe, το «The Will» πέτυχε την υψηλότερη PR κάλυψη από όλες τις καμπάνιες του
Magnum με χρήση celebrity και είχε 30% χαμηλότερο CPM συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Δημιούργησε 44,3 εκατ. impressions,
σημειώνοντας αύξηση 53% σε σχέση με
το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με έρευνα
πελατών, 12% περισσότεροι άνθρωποι
συμφώνησαν με τη δήλωση ότι «το Magnum
είναι ένα brand που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να νιώθουν πιο ελεύθεροι να είναι ο
εαυτός τους», ενώ 16% περισσότεροι άνθρωποι ένιωσαν ότι «το Magnum είναι ένα brand
που αξίζει τον κόπο να συζητιέται».

Ηλικία

Case studies επιλεγμένα από την Contagious

Τροφή για σκέψη
•

•
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Αποφύγετε να πέσετε στη παγίδα των ηλικιακών
στερεοτύπων, κυρίως εκείνων που απεικονίζουν τα
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ως εύθραυστα, παθητικά,
μοναχικά ή ανίκανα να χειριστούν την τεχνολογία.
Σύμφωνα με το report της AARP, άτομα ηλικίας
άνω των 50 ετών παρουσιάζονται ως εξαρτημένα
και απομονωμένα. Επτά στις δέκα φωτογραφίες
απεικονίζουν τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας
μόνους, με συνοδό ή με έναν επαγγελματία υγείας.
Τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών θα ξοδέψουν ως
το 2030 περισσότερα από 84 δις δολάρια σε προϊόντα
τεχνολογίας. Εντούτοις, μόνο στο 5% των εικόνων
αυτής της ηλικιακής ομάδας παρουσιάζονται σε
θέματα συναφή με την τεχνολογία. Παρόλο που ένας
στους τρεις εργαζομένους στις ΗΠΑ είναι άνω των 50
ετών, μόνο 13% των εικόνων απεικονίζουν ανθρώπους
μέσης ή τρίτης ηλικίας σε εργασιακό περιβάλλον.
Αντίθετα, στο 55% των εικόνων ανθρώπων ηλικίας
κάτω των 50, αυτοί παρουσιάζονται στην εργασία
τους1.

•

Μην απορρίπτετε λόγω της ηλικίας τους ανθρώπους
μεγαλύτερης ηλικίας, όταν προκύπτουν ευκαιρίες
για συνέδρια, προγράμματα επιμόρφωσης και
προαγωγές. Προσφέρετε δυνατότητα «επιστροφής
στην εργασία» σε συνταξιοδοτημένους εργαζόμενους
που το επιθυμούν. Επιτρέψτε ευέλικτα ωράρια
εργασίας, προσβασιμότητα ανάγνωσης και
τηλε-εργασία.

•

Στηρίξτε δημόσιες πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως
είναι η ενίσχυση της νομοθεσίας κατά των ηλικιακών
διακρίσεων, που επί του παρόντος δεν έχει την
απαιτούμενη βαρύτητα, η ενίσχυση της κατάρτισης
και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την αύξηση της
απασχολησιμότητας. Προσφέρετε φορολογικά και
συνταξιοδοτικά κίνητρα και εφαρμόστε στρατηγικές
που αποθαρρύνουν την πρόωρη συνταξιοδότηση και
ενθαρρύνουν εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας να
παραμείνουν στην εργασία τους, δώστε ευκαιρίες
επανένταξης σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.

Μην πιστεύετε το μύθο που θέλει τους νέους
εργαζόμενους να «κοστίζουν φθηνότερα» από
εκείνους που διαθέτουν εμπειρία και γνώση.
Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν
ενδιαφέροντες και ουσιαστικούς ρόλους, μπορούν να
συνεχίσουν να εργάζονται αποτελεσματικά πολύ μετά
τα 60 τους.

•

Ενθαρρύνετε την αλληλοκαθοδήγηση και
αλληλοστήριξη μεταξύ των εργαζομένων
μεγαλύτερης και νεότερης ηλικίας.

•

Πραγματοποιήστε συζητήσεις με τους εργαζομένους
σας μέσης ηλικίας για το μέλλον τους και την πορεία
τους προς τη σύνταξη.

Η πραγματική ισότητα είναι μια διαρκής προσπάθεια

Είμαστε άνθρωποι της επικοινωνίας και των ιδεών. Είναι στη
φύση μας και προς το συμφέρον όλων μας να είμαστε ανοιχτοί σε νέες απόψεις και να τις προβάλλουμε με τον σωστό
τρόπο. Ως κλάδος, έχουμε καθήκον να αντιπροσωπεύουμε
και να αντικατοπτρίζουμε τις ζωές όλων των ανθρώπων με
τους οποίους θέλουμε να βρισκόμαστε σε διάλογο. Αν τους
αγνοήσουμε, θα μας αγνοήσουν κι εκείνοι κι αυτό έρχεται
σε πλήρη αντίθεση με τον σκοπό της δουλειάς που κάνουμε.
Δουλειά μας είναι να συζητάμε, να γεφυρώνουμε, να ενώνουμε.
Μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα τον σκοπό μας, όταν αναγνωρίζουμε τις ανάγκες των ανθρώπων και ανταποκρινόμαστε σε αυτές έμπρακτα. Στον σημερινό κόσμο, αυτό σημαίνει
ότι τιμάμε ειλικρινά τη διαφορετικότητα και κάνουμε τα
πάντα για να υπάρχει purpose στο marketing. Οι άνθρωποι θέλουν οι μάρκες να παίρνουν θέση μέσα στο χαοτικό
παγκοσμιοποιημένο οικοσύστημα. Είναι ευθύνη μας να
αντικατοπτρίζουμε τις επιθυμίες, τις ανάγκες και, βεβαίως,
τις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Στον οδηγό αυτό επικοινωνήθηκαν με θάρρος τολμηρές
ιδέες και συνδυάστηκε η ενσυναίσθηση με τη δημιουργικότητα, για να μπορέσει το αποτέλεσμα να απηχεί πραγματικά
το κοινό μας.
Οι εταιρείες, οι μάρκες μας έχουν τη δύναμη να αποτελέσουν
παράδειγμα για όλους. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι
κάθε απόφαση, κάθε πρόσληψη και κάθε συνεργασία μας
διαπνέεται από την απόφασή μας να στηρίξουμε τη διαφορετικότητα. Είναι γνωστό ότι μπορεί να απευθυνθεί καλύτερα σε
μια συγκεκριμένη κοινότητα κάποιος που ταυτίζεται με αυτή
την κοινότητα. Αυτό ισχύει για κάθε τομέα μιας εταιρείας.
Μπορούμε να δημιουργήσουμε προασπιστές της διαφορετικότητας και της ισότιμης ένταξης, ενισχύοντας ανθρώπους,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διδαχθούν από διαφορετικές
αντιλήψεις και επιτρέποντάς τους να μπολιάσουν τη δουλειά
τους με σκοπούς που αγγίζουν την καρδιά τους.
Για τους καταναλωτές, αυτό είναι πολλά παραπάνω από
εταιρική κοινωνική ευθύνη, από σωστή επικοινωνία ή από
την προάσπιση ενός σκοπού (purpose). Είναι ο τρόπος για να
δουν τον κόσμο τους και τις εμπειρίες τους να αναγνωρίζονται, να επικυρώνονται και να προβάλλονται μέσα από τα
brands. Δημιουργώντας προασπιστές της διαφορετικότητας
στον χώρο μας, γινόμαστε ταυτόχρονα προασπιστές πολλών
περισσότερων ανθρώπων, οι οποίοι απαιτούν αναγνώριση και
μετουσίωση αυτής της αναγνώρισης σε έργα.
Εμείς οι marketers κατέχουμε θέση-κλειδί για να αποτελούμε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των καταναλωτών και των
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εργαζομένων και για να οικοδομούμε στενές και σταθερές
σχέσεις με τους CEO, το Διοικητικό Συμβούλιο, το HR αλλά
και όλους τους εξωτερικούς μας stakeholders. Η purposeful
φιλοσοφία ενός brand δημιουργεί θετική αλληλεπίδραση:
Δείχνοντας εμπιστοσύνη στους εργαζομένους, τα agencies
και τους συνεργάτες σας και δίνοντάς τους την ευκαιρία να
συνεισφέρουν στην αλλαγή, βελτιώνετε την εικόνα του brand
τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Αυτό με τη σειρά του
κάνει πιο εύκολη την προσέλκυση και τη διατήρηση στελεχών
με ταλέντο και διαφορετικότητα, κάτι που οδηγεί σε αυθεντικότερο marketing και ούτωs καθεξής.
Η αυθεντικότητα στο marketing είναι πολύ σημαντική, όμως
εξίσου σημαντικό είναι να προβάλλετε το έργο σας με
μετριοφροσύνη. Αν σπεύσετε να ανακοινώσετε την επόμενη
πρωτοβουλία σας, διατρέχετε τον κίνδυνο να κατηγορηθείτε
ότι προσπαθείτε να φανείτε ενάρετοι. Όταν κάνετε κάτι που
έχει πραγματική αξία για την κοινωνία, είναι κρίμα να θεωρηθεί ότι το κάνατε για τα impressions, για να διαφημιστείτε ή
για να επωφεληθείτε οικονομικά. Και φυσικά, δεν πρέπει να
είναι αυτό το κίνητρό σας. Αν το κάνετε σωστά, το κέρδος θα
έρθει από μόνο του. Το marketing είναι ένας κλάδος με ισχύ
και εμείς οι marketers έχουμε την υποχρέωση να αντανακλούμε τις ανάγκες των καταναλωτών. Υπηρετώντας έναν σκοπό,
μπορούμε να ταυτιστούμε περισσότερο και να διαμορφώσουμε βαθύτερες σχέσεις, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερα
αποτελέσματα για τα brands.
Υποστηρίξτε με πυγμή τον σκοπό σας και μην φοβηθείτε να
ζητήσετε τη συμβουλή τρίτων. Τα brands που έχουν σκοπό,
αγγίζουν το συναίσθημα του καταναλωτή. Μην ξεχνάτε να
διαχειρίζεστε και τα δικά σας συναισθήματα όταν προασπίζεστε ευαίσθητα θέματα.
Η επίτευξη πραγματικής ισότητας απαιτεί διαρκή προσπάθεια. Εμείς, για να την πετύχουμε, καλούμαστε να ακολουθούμε τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες της κοινωνίας. Σας
προσκαλούμε να μοιραστείτε μαζί μας τα σχόλια και τις
προτάσεις σας για τους μελλοντικούς οδηγούς και τις πιθανές
πηγές πληροφόρησης.
Raja Rajamannar,
Πρόεδρος της WFA και
Chief Marketing and
Communications Officer
της Mastercard

Πέντε βήματα που μπορείτε να κάνετε άμεσα

1

Στόχευση

Προσδιορίστε
τον σκοπό σας
και χρησιμοποιήστε
τον ως αφετηρία για
όλα όσα κάνετε. Μην
προσπαθείτε να κάνετε
απ’ όλα. Διατηρήστε
συνάφεια με το brand
σας. Είναι προτιμότερο
να κάνετε ένα πράγμα
καλά, παρά πολλά και
μέτρια.
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2

Άνθρωποι

Ελέγξτε τις
διαδικασίες
προσλήψεων και
ανθρώπινου δυναμικού
στην εταιρεία σας και
εξετάστε το ενδεχόμενο
να διευρύνετε τις
πηγές από όπου
προσλαμβάνετε.
Καθοδηγήστε τους
νέους εργαζομένους και
επενδύστε στην εξέλιξή
τους. Αμφισβητήστε
το status quo και
διαφοροποιήστε την
προσέγγισή σας.

3

Περιεχόμενο

Βεβαιωθείτε ότι
το δημιουργικό
σας -από το brief
μέχρι το art directionδιαπνέεται στο
σύνολό του από τη
διαφορετικότητα και
την ποικίλη διαθεματική
της φύση. Επιβεβαιώστε
με έρευνες ότι το
υπάρχον περιεχόμενο
και οι συνεργασίες σας
ευθυγραμμίζονται με
το μήνυμα που έχετε
επιλέξει να πρεσβεύει το
brand σας.

4

Media

Να έχετε
γνώση για τον
τρόπο με τον οποίο
οι δραστηριότητες
της εταιρείας σας
επηρεάζουν το ευρύτερο
ψηφιακό οικοσύστημα
και να βεβαιώνεστε
ότι υποστηρίζετε τα
κατάλληλα Μέσα.

5

Στάση

Να είστε έντιμοι
και αξιοπρεπείς.
Ειλικρινά, το καλύτερο
που μπορούμε να
κάνουμε, είναι να
ενθαρρύνουμε τους
συνεργάτες μας να
σκέφτονται χωρίς
προκαταλήψεις,
να μοιράζονται τις
σκέψεις τους, να
αντιμετωπίζουν τους
γύρω τους ως σύνθετες
προσωπικότητες,
αφουγκραζόμενοι τις
ανησυχίες τους.
Υιοθετήστε τη στάση
αυτή σε κάθε τι που
κάνει η εταιρεία σας.
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