08.12.21

#5608

1

ΗΜΕΡΗΣΙΟ NEWSLETTER MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 24 ος ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

DIRECTION BUSINESS NETWORK

#5608

IAS
ΑSTΕΙEΤR
Ο ΙΔΡΥΜΑ

ΣΤΗΡΙΖ ΟΚΟΣ
ΘΕΟΤ

Διπλές αναγνώσεις…
Κογιότ

Κάθε πλευρά καταλήγει στα δικά της συμπεράσματα… Ως συνήθως…

IKEA και Kωτσόβολος υποστηρίζουν το Planet Pledge
ArGOODaki: Ενισχύει 4 ειδικούς φορείς
Ανακάμπτει δυναμικά η παγκόσμια διαφημιστική δαπάνη
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΔΕ: Τι επισημαίνει
για τα φοροκίνητρα
Για τα φοροκίνητρα για τη δαπάνη
μίλησε στο τεύχος του adbusiness
που κυκλοφορεί ο πρόεδρος του
ΣΔΕ, Γρηγόρης Αντωνιάδης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην
«προσπάθεια σύνδεσης της προσαυξημένης έκπτωσης με τα πιστωτικά
τζίρου, που τελικά αποφεύχθηκε για
το 2020, καθώς και το πρόβλημα που
εντοπίστηκε αναφορικά
με την ημερομηνία εγγραφής του κάθε μέσου
στο Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης», τονίζοντας πως
ο ΣΔΕ έκανε «επί σειρά μηνών ό,τι ήταν
δυνατόν για την επίλυση των θεμάτων
αυτών, από την παρέμβασή μας τον
Δεκέμβριο 2020 στη διαβούλευση του
σχεδίου νόμου για τα ΜΜΕ, ο οποίος
περιείχε τη σύνδεση με τα πιστωτικά
τζίρου, μέχρι την επικοινωνία με τους
αρμόδιους φορείς, την ΑΑΔΕ, που εξέδωσε σχετική οδηγία τον Φεβρουάριο
του 2021, και τη Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης Επικοινωνίας, όπου υπάγεται το Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων

Ενημέρωσης». Για τη φετινή χρονιά
εκτίμησε πως το μέτρο θα αφορά
μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών, υπό
την έννοια ότι το 2021 υπήρξε (κατά
τις εκτιμήσεις της αγοράς) αύξηση της διαφημιστικής επένδυσης
και υπογράμμισε το εξής: «Καθώς
δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο της
επικοινωνίας, ο οποίος βρίθει νόμων
και διατάξεων, αυτό που
από την πλευρά μας θα
θέλαμε να επισημάνουμε στις διαφημιζόμενες
εταιρείες που σκοπεύουν να διεκδικήσουν
την προσαυξημένη έκπτωση για το
έτος 2021, είναι να διασφαλίσουν ότι
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του
Ν. 4764/2020 για την αναγνώριση της
διαφημιστικής δαπάνης. Έχουμε ήδη
ενημερώσει τα μέλη μας για την υποχρέωση ύπαρξης εντολών αγοράς προς τα
MME, καθώς και αποστολής τιμολογίων
από τα ΜΜΕ στους διαφημιζόμενους, η
απουσία των οποίων δύναται να επιφέρει
απόρριψη της διαφημιστικής δαπάνης
από τις φορολογικές αρχές».

Creating value
through data

Turning data

to actionable insights

Analysing insights
to improve your strategy
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Imagination
creates reality.
RICHARD WAGNER

Composer

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Ανατολή ήλιου: 07:28
Δύση ήλιου: 17:05
Σελήνη 4.7 ημερών
Οσίου Παταπίου εν Λουτρακίω.
Πατάπιος.

Μ. ΑΣΙΑΣ 43, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τ. 210 77.12.400 F. 210 77.13.343
info@direction.gr
EΚΔΟΤΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
tsoukalas@direction.gr
ADVERTISING BUSINESS
UNIT MANAGER
ΑΓΑΘΗ ΖΟΡΜΠΑ
zorba@direction.gr
ΥΠΕYΘΥΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
imakariou@direction.gr
MARKETING EXECUTIVE
ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΥ
tsonou@direction.gr
EΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 450€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
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TI ANAΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ

Το Media Analysis μέσα από τη
ματιά ανθρώπων της Clip News
Μέχρι τώρα είχαμε φιλοξενήσει σε άρθρα μας
τις απόψεις στελεχών
της αγοράς που λαμβάνουν υπηρεσίες Media
Analysis της Clip News, σχετικά με
το πώς τις χρησιμοποιούν. Η σημασία της χρηστικής εμπειρίας είναι
πρωταρχικής βαρύτητας. Ωστόσο,
τη δική της σημαντικότητα αποκτά
και η φωνή ανθρώπων της Clip News
που εξηγούν γιατί το Media Analysis
και οι τάσεις οδηγούν σε data-driven
αποφάσεις που μόνο όφελος μπορούν
να αποφέρουν.
Θεόφιλος Αργυριάδης, CEO
«Monitor. Analyse. Predict. Τρεις λέξεις με
μεγάλη δύναμη που το 2021 έχουν μπει με
έμφαση στο εταιρικό μας DNA. Κάνουμε
τεράστιες επενδύσεις σε έρευνα, σε αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και Machine
Learning τεχνολογία, ώστε να παρέχουμε
στην ελληνική και διεθνή αγορά καινοτόμες
υπηρεσίες με μεγάλη προστιθέμενη αξία».
Κατερίνα Κεχαγιά, VP Media
Intelligence & Marketing
«Μέσα από την επικοινωνιακή μας στρατηγική και τα εκπαιδευτικά Webinars που
διοργανώνουμε, θα συνεχίσουμε να "εκπαιδεύουμε" το κοινό πάνω στο τρίπτυχο
Monitor.Analyse.Predict., που αποτελεί
τον μόνο δρόμο για μια επιτυχημένη DataDriven Marketing πολιτική».
Δήμητρα Φουρκαλίδου,
HR & Operations Director
«Πίσω από κάθε είδους ευφυία κρύβεται
ένα σύνολο παραγόντων που την βοηθούν
να δημιουργηθεί, να πλαστεί, να ανθίσει
και να πάει ένα ή περισσότερα βήματα
παρακάτω. Στο Media Intelligence οι παράγοντες αυτοί είναι οι άνθρωποι, όλοι οι
Experts και οι Media Analysts που πιάνουν
στα χέρια τους την πληροφορία».
Άννα Πλωμαρίτου,
Reporting & Analysis Manager
«Τα Media Analysis reports της Clip News
σας βοηθούν να εντοπίσετε όποιον... "ψύλλο στα άχυρα" σας ενδιαφέρει. Με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων, η εταιρεία μας

παρέχει μια νέα εμπειρία
στην αξιολόγηση τόσο των
δικών σας δημοσιευμάτων,
όσο και του ανταγωνισμού
σας, μέσα από αξιόπιστα
reports και αναλύσεις που βασίζονται σε
δεδομένα».
Γιώργος Μπολάνης, Senior Analyst
«Στοίχημα και αποστολή της Clip News
είναι να παρακολουθεί τα δεδομένα δημοσιότητας οποιασδήποτε πηγής και προέλευσης. Πάνω στο αδόμητο "χάος" της
δεξαμενής αυτής, χτίζει ένα δομημένο
αφήγημα. Η αγορά αποδεικνύει καθημερινά ότι η συγκεκριμένη κατάθεση (γνώσης, τεκμηρίωσης και ψυχής) αποτελεί
πλέον απαραίτητο στοιχείο για τη σύνθεση
στρατηγικής των οντοτήτων που μας εμπιστεύονται».
Κωνσταντίνα Σταυροπούλου,
Media Analyst
«Στο σύγχρονο digital περιβάλλον, όπου η
πληροφορία μεταβάλλεται με γρήγορους
ρυθμούς, οι υπηρεσίες Media Analysis
παρέχουν τη δυνατότητα στα brands να
έχουν μια άμεση αποτύπωση της γνώμης
του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες τους».
Στάθης Πέττας, Media Analyst
«Βασιζόμενοι στην ατάκα του Jeff Bezos
“Your brand is what other people say
about you when you're not in the room”,
μπορούμε να συμπεράνουμε πως στη
σημερινή εποχή είναι απαραίτητη η χρήση του Digital Listening και του Media
Analysis, ώστε να ξέρεις πραγματικά ποιο
είναι το brand σου».
Νίκη Αξιώτη, Communications &
Content Manager
«Το περιεχόμενο πρέπει να διαμορφωθεί
με τέτοιον τρόπο, ώστε να βρει το κοινό
του στο σωστό Μέσο. Κάπως έτσι η καταναλωτική εμπειρία ξεκινά. Είναι πλέον ζωτικής σημασίας για ένα brand που
θέλει να εφαρμόζει σύγχρονες τακτικές
marketing, να στηρίζεται σε δεδομένα που
να αποτυπώνουν ένα χρήσιμο σύνολο της
παρουσίας του».
Διαβάστε περισσότερα στο advertising.gr.
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ΟΙ ΠΡΏΤΕΣ ΕΤΑΙΡEΊΕΣ-ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΣΔΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

IΚΕΑ και Κωτσόβολος
στηρίζουν το Planet Pledge
Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων
Ελλάδος με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τις δύο πρώτες εταιρείες-μέλη του, ΙΚΕΑ και Κωτσόβολος-Dixons South East Europe,
που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία Planet Pledge στην Ελλάδα.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να
γίνουν το marketing και η επικοινωνία κινητήρια δύναμη για την
αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών θεμάτων που απειλούν τον πλανήτη. Η πρωτοβουλία
WFA Planet Pledge, που «γεννήθηκε» μέσα από την παγκόσμια
έρευνα της WFA “Sustainability
and Marketing”, στην οποία πήραν
μέρος μέσω του ΣΔΕ και οι Έλλη-

νες marketers, απέκτησε σάρκα
και οστά στις αρχές του έτους. Ο
ΣΔΕ ένωσε επίσημα τις δυνάμεις
του τον περασμένο Σεπτέμβριο με
17 μεγάλα brands και 22 εθνικούς
Συνδέσμους σε όλο τον κόσμο
και ως partner, δεσμεύτηκε να
προωθήσει ενεργά το πλάνο στις
εγχώριες επιχειρήσεις και να μοιραστεί την παγκόσμια γνώση με
τους marketers που επιθυμούν
να οδηγήσουν τις εξελίξεις σε θέματα βιωσιμότητας. Η αρχή στη
χώρα μας γίνεται με δύο μεγάλες
εταιρείες από το χώρο του λιανεμπορίου που είναι γνωστές και για
τις περιβαλλοντικές τους πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ TÜV HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ AUTOGRILL
Τα καταστήματα εστίασης του ομίλου Autogrill που βρίσκονται στο
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, πιστοποίησε η TÜV Hellas (TÜV Nord). Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε
με βάση το πρότυπο ISO 22000:2018 που αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, ενώ οι σχετικές
επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν διεξοδικά στους χώρους των καταστημάτων της
εταιρείας στο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά
και στις Εθνικές Οδούς Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Αθηνών-Πατρών και
Αθηνών-Τριπόλεως. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρότυπο ISO 22000
βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης HACCP
και στο Codex Alimentarius. Έτσι, οι εταιρείες που έχουν ελεγχθεί
και πιστοποιηθεί με βάση αυτό, επιβεβαιώνεται πως συμμορφώνονται στις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την
ασφάλεια τροφίμων.
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MAINSYS: ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ
ΔΥΟ ΝΕA WEBSITES
Η MainSys ανέλαβε το redesign και
την υλοποίηση των δύο websites
για το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (EIEΠ), του κεντρικού site ΕΙΕΠ και των Customer
Service Awards, χαρίζοντάς τους
σύγχρονη εμφάνιση και αναβαθμίζοντάς τα τεχνικά και εικαστικά.
Ο ρόλος του ΕΙΕΠ είναι κομβικός
και αφορά αδιάλειπτη προσφορά
έργου, που με πολλαπλούς τρόπους εκσυγχρονίζει την ελληνική
επιχείρηση. Aυτός ήταν και ο κύριος
στόχος κατά τον επανασχεδιασμό
της ιστοσελίδας, να προβληθούν
όλες αυτές οι δράσεις που διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα:
ημερίδες, συνέδρια, webinars και
workshops, executive programs,
CEO events και πολλές ακόμη εκδηλώσεις και επιμορφώσεις, με στόχο
την ανάδειξη της εξυπηρέτησης
πελατών στην Ελλάδα. Η ομάδα
εργασίας που συστάθηκε ειδικά για
το συγκεκριμένο έργο εντυπωσίασε, παρουσιάζοντας ένα website
με custom-made εικαστικό, ειδική
λειτουργία για τη συμμετοχή σε
events του ΕΙΕΠ και ένα διαδραστικό ημερολόγιο για τις προσεχείς εκδηλώσεις. Παράλληλα, ανανεώθηκε
και ο ιστοχώρος των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών. Το
νέο website των Customer Service
Awards απέκτησε μια premium εικαστική προσέγγιση. Το online κοινό μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με
τις κατηγορίες των βραβείων, τους
όρους συμμετοχής, τους χορηγούς
και τις βραβεύσεις των προηγούμενων ετών.
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ΠΡΏΤΕΣ ΎΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗN ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Η Asterias στηρίζει
το Ίδρυμα Θεοτόκος
H Asterias Creative Design, στο
πνεύμα της προσφοράς και της αγάπης, προχώρησε και φέτος σε δωρεά
στο Ίδρυμα Θεοτόκος. Το κοινωφελές Ίδρυμα Θεοτόκος, ανάμεσα
σε άλλα, παρέχει επαγγελματική
κατάρτιση και εργασιακή αποκατάσταση
σε ενήλικες νέους/ες
από 20-35 ετών, προετοιμάζοντάς τους
για την καθημερινή
ζωή. Μέσω της εργασίας, οι ωφελούμενοι
νιώθουν ότι ανήκουν
στην κοινότητα, αναγνωρίζεται η
αξία τους και έχουν κίνητρο να δημιουργήσουν και να προσφέρουν
στην κοινωνία. Η Asterias, αναγνωρίζοντας την αξία της εργασίας στην
κοινωνική ένταξη των νέων με νοη-

τικές αναπτυξιακές διαταραχές και
διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, δώρισε στο τμήμα ραπτικής του
ιδρύματος, σε άριστη συνεργασία με
την Αρωνιάδα Χριστίνα, υπεύθυνη του εργαστηρίου, πρώτες ύλες
για την κατασκευή
εορταστικών προϊόντων του ιδρύματος
που θα διατεθούν εν
είδει δωρεών σε εταιρικούς υποστηρικτές
του. Η Asterias, ως
δημιουργικό γραφείο, γνωρίζει τη
χαρά της δημιουργίας και της προσφοράς και μας καλεί -φέτος ακόμα
περισσότερο λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών που όλοι βιώνουμε- να
συμβάλουμε όλοι στη δημιουργία
ίσων ευκαιριών για όλους.

COSMOTE: NEEΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
H Cosmote μπαίνει στην τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα δωρεάν προσφορών για τους συνδρομητές της. Αυτή την εβδομάδα, όλοι οι συνδρομητές
Cosmote μπορούν να ενεργοποιήσουν δωρεάν Cosmote TV για ένα μήνα,
δωρεάν χρόνο ομιλίας από το κινητό για μία εβδομάδα και να πάρουν δώρο
τρεις καφέδες μέσω του BOX, έως τις 12 Δεκεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, όσοι
ενεργοποιήσουν το Entertainment Pack από το My Cosmote App, θα έχουν
ελεύθερη πρόσβαση για έναν ολόκληρο μήνα στην Cosmote TV, σε όλα τα
κανάλια με ταινίες και σειρές, στο Cosmote
History HD, αλλά και στον πλούσιο on demand
κατάλογο με ταινίες και σειρές εντελώς δωρεάν. Οι συνδρομητές, μετά την ενεργοποίηση
της υπηρεσίας, μπορούν να κατεβάσουν την
εφαρμογή της Cosmote TV και να συνδεθούν με τα στοιχεία που συνδέονται στο My
Cosmote Αpp. Επίσης, όλοι οι συνδρομητές
κινητής, συμβολαίου και καρτοκινητής -οικιακοί και εταιρικοί- Cosmote και
What's Up έχουν στη διάθεσή τους δωρεάν 1.500 λεπτά ομιλίας, για κλήσεις
προς όλα τα εθνικά δίκτυα, για επτά ημέρες από τη στιγμή ενεργοποίησης
του πακέτου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, έως και τις 12 Δεκεμβρίου, μέσω του
My Cosmote App και του What's Up App. Επιπλέον, η Cosmote κερνάει
καφέ όλους τους συνδρομητές σταθερής και κινητής, μέσω του ΒΟΧ food
delivery App. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, οι συνδρομητές μπορούν να παραγγείλουν δωρεάν μέχρι και τρεις καφέδες, καταχωρίζοντας κατά
την παραγγελία τους τον κωδικό Treats στο ΒΟΧ App.
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H&M: ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΠΟ ΑΕΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ
Παρουσιάστηκε η σειρά Innovation
Circular Design Story της H&M,
φτιαγμένη από αειφόρα υλικά. Πρόκειται για μια γιορτή της μόδας, που
φέρνει τη βιομηχανία πιο κοντά σε
ένα πιο κυκλικό μέλλον, αφού είναι φτιαγμένη από
καινοτόμα υφάσματα και πρωτοποριακά υλικά και
έχει σχεδιαστεί για
να φορεθεί, να μεταποιηθεί και να
ανακυκλωθεί. Η
συλλογή θα είναι
διαθέσιμη online στο hm.com στις
9 Δεκεμβρίου αλλά και στο flagship
κατάστημα της H&M στην Ερμού 54,
Αθήνα. Προκειμένου να γιορτάσει
το επικείμενο λανσάρισμα της νέας
συλλογής, η H&M συνεργάστηκε
με πέντε αγαπημένες Ελληνίδες
ηθοποιούς -Τόνια Σωτηροπούλου,
Τζένη Θεωνά, Ευγενία Σαμαρά,
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και Δανάη
Μιχαλάκη- οι οποίες συμμετείχαν
σε μια fashionable φωτογράφηση,
φορώντας key looks της συλλογής.

ΒΡΑΒΕΙΟ SUPERBRAND
ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗ
Μία από τις Κορυφαίες Εταιρικές
Επωνυμίες στην κατηγορία «Αλκοολούχα Ποτά» αναδείχθηκε και
πάλι η Μπουτάρη από το θεσμό
Superbrands. Πρόκειται για την
τέταρτη φορά που η οινοποιία διακρίνεται από τον συγκεκριμένο
οργανισμό, πιστοποιώντας έτσι την
αναγνωρισιμότητα, τη μακρόχρονη
συνέπεια και την ιστορικότητά της.
Η επιλογή της οινοποιίας Μπουτάρη
ως μιας από τις Κορυφαίες Εταιρικές
Επωνυμίες στην Ελλάδα για το 20212022 είναι το αποτέλεσμα σχετικής
ψηφοφορίας τόσο από μια κριτική
επιτροπή εμπειρογνωμόνων, όσο
και από το καταναλωτικό κοινό, που
βαθμολόγησε κατά τη διενέργεια
Έρευνας Κοινής Γνώμης, η οποία
διεξήχθη από την εταιρεία Marc.
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ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ArGOODaki: Ενισχύει
4 ειδικούς φορείς
Το ArGOODaki των Goody’s
Burger House, ο μακροβιότερος
θεσμός κοινωνικής προσφοράς
στην Ελλάδα, γιορτάζει φέτος 20
χρόνια δράσης και στηρίζει 4 ειδικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει
τους αθλητικούς
συλλόγους ΑμεΑ
«Ιωνάς» Αθήνας,
«Αετοί Θεσσαλ ο ν ί κ η ς » και
«Πύρρος» Ιωαννίνων και το
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΚΗΦΑΜΕΑ» Χανίων, προσφέροντας
εξοπλισμό για παιδιά και νέους με
κινητικές και νοητικές δυσκολίες
που ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Το ArGOODaki είναι ένας θεσμός
αλληλεγγύης και υποστήριξης παιδιών και νέων, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των
Goody’s Burger House, που κατέχουν ηγετική θέση στο χώρο της
εστίασης με ένα
δίκτυο πλέον των
120 καταστημάτων. Από το 2002,
το ArGOODaki
έχει υποστηρίξει
περισσότερα από
25.000 παιδιά και νέους, διαθέτοντας 4.000.000 ευρώ για την
ολοκλήρωση 19 έργων στους τομείς
της ιατρικής φροντίδας, της σίτισης
και της εκπαίδευσης.

Η ΔΡΑΣΗ «ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ» ΣΤΟΝ ΑΪ ΣΤΡΑΤΗ
Από τον ακριτικό Άι Στράτη, το Finish σε συνεργασία με το Global Water
Partnership - Mediterranean (GWP-Med) ξεκίνησε το 2020 την πρωτοβουλία «Το νερό είναι στα χέρια μας» και έβαλε στόχο την εξοικονόμηση έως
και 500.000 λίτρων νερού, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ένα χρόνο
μετά, με την υλοποίηση ενός καλοσχεδιασμένου πλάνου δράσεων παρέμβασης σε κάθε νοικοκυριό και σωστής ενημέρωσης των κατοίκων του νησιού, τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε
προσδοκία. Οι 268 μόνιμοι κάτοικοι του
νησιού και αρωγοί του προγράμματος
κατάφεραν όχι απλώς να πιάσουν, αλλά
να ξεπεράσουν τον αρχικό στόχο, φτάνοντας να εξοικονομήσουν 621.000 λίτρα
νερό για τα νοικοκυριά τους, σε ένα έτος.
Σε μια χρονιά που σηματοδοτήθηκε παγκοσμίως από αύξηση της κατανάλωσης
νερού, οι κάτοικοι του Άι Στράτη αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή και συμμετείχαν με θέληση και προσήλωση στην πρωτοβουλία του Finish, αποδεικνύοντας ότι με μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούμε
να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα στην εξοικονόμηση νερού. Για την υλοποίηση
του στόχου της ενέργειας, το Finish μαζί με το Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) επισκέφθηκαν το νησί για να εξοπλίσουν κάθε
νοικοκυριό και τουριστικό κατάλυμα με συσκευές εξοικονόμησης νερού. Το
2021, η πρωτοβουλία «Το νερό είναι στα χέρια μας» συνέχισε την πορεία της
στον δεύτερο προορισμό, τις Οινούσσες. Σε συνεργασία με τους κατοίκους
και τους τοπικούς φορείς, έθεσε διπλάσιο στόχο εξοικονόμησης νερού τα
1.000.000 λίτρα σε διάστημα ενός έτους.
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ΟΛΥΜΠΟΣ: ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ SUPERBRAND
Η Όλυμπος αναδείχθηκε για ακόμη
μία φορά η κορυφαία εταιρική επωνυμία στην Ελλάδα στον κλάδο της,
πιστοποιώντας την αμέριστη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της. Η απονομή των βραβείων
Business Superbrands Greece
2021-2022
πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 1 η
Δεκεμβρίου
2021, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
και το βραβείο για την Όλυμπος
παρέλαβε ο εμπορικός διευθυντής
Μιχάλης Βεδεράκης. Η διάκριση
της Όλυμπος προέκυψε ύστερα
από ψηφοφορία κριτικής επιτροπής
εμπειρογνωμόνων αλλά και καταναλωτικού κοινού, μέσω έρευνας
της κοινής γνώμης από την εταιρεία
Marc.

ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ: ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΣΤΑ SUPERBRANDS
Η Ευρωχαρτική διακρίθηκε για
δεύτερη συνεχόμενη φορά ως Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία για το 20212022 στο θεσμό των Superbrands
στην κατηγορία Οικιακή Καθαριότητα-Χαρτικά. Στην τελετή Απονομής των Βραβείων Business
Superbrands Greece 2021-2022 η
Ευρωχαρτική αναδείχθηκε μία από
τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμίες
στην Ελλάδα. «Μετρώντας 36 χρόνια
επιτυχημένης πορείας στην ελληνική
αγορά, συνεχίζουμε να παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εξυπηρετώντας
τις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις της
αγοράς. Επενδύουμε στην Καινοτομία
και την Πράσινη Επιχειρηματικότητα,
με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σε συνεχή τροχιά ανάπτυξης, κερδίζοντας
ολοένα και περισσότερο την προτίμηση
του καταναλωτικού κοινού», δήλωσε
ο Γιώργος Τρακάκης, διευθύνων
σύμβουλος της Ευρωχαρτικής.
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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΑΒ: Δωρεά 500.000
στον «Ευαγγελισµό»
Σε μια περίοδο κρίσιμη για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της
πανδημίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος
συμβάλλει στην αναβάθμιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των
περιστατικών Covid-19 με την παράδοση ιατρικού
εξοπλισμού νέας
γενιάς, αξίας μισού
εκατομμυρίου ευρώ, ο οποίος έχει
ήδη τοποθετηθεί και
βρίσκεται σε πλήρη
λειτουργία στη νέα
υπερσύγχρονη πτέρυγα του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες για περισσότερες από 30 κλίνες ΜΕΘ του
νοσοκομείου. Ειδικότερα, το «πακέτο» εξοπλισμού αξιοποιεί ιατρικές
τεχνολογίες αιχμής και περιλαμβάνει ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης δεδομένων με: 30 monitors

υψηλής τεχνολογίας για ΜΕΘ, 3
κεντρικούς σταθμούς διαχείρισης/
παρακολούθησης Monitors, 1 ψηφιακό φορητό ακτινολογικό μηχάνημα νέας γενιάς με τεχνητή νοημοσύνη, 2 υπερσύγχρονα φορητά
συστήματα υπερηχοτομογραφίας,
10 καρδιογράφους νέας γενιάς, λογισμικό διασύνδεσης
και διαχείρισης καρδιολογικών δεδομένων. Ο προηγμένος
εξοπλισμός χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής, όπως τεχνητή
νοημοσύνη, και δίνει
νέες, πρωτοποριακές δυνατότητες
στις ΜΕΘ. Ακόμα, με το λογισμικό
διαχείρισης καρδιολογικών ιατρικών
δεδομένων, ένα από τα πρώτα που
έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα,
οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»
συγκεντρώνουν και αναλύουν ψηφιακά τα καρδιολογικά δεδομένα.

EVERYONE.CONNECTED ΑΠΟ VODAFONE-ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS
Φέτος τα Χριστούγεννα η Vodafone προσφέρει το δώρο της συνδεσιμότητας σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη και σε συνεργασία με τα Παιδικά
Χωριά SOS, καλεί όλους να συμμετάσχουν σε αυτή την προσφορά αγάπης.
Η δράση everyone.connected αποτελεί μια έμπρακτη επιβεβαίωση της
στρατηγικής τοποθέτησης της Vodafone:Together We Can, ότι η συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας μπορεί δώσει απαντήσεις σε σημαντικά
ερωτήματα, δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον, σε
μια βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία, με ίσες ευκαιρίες για
όλους. Με στόχο να βοηθηθούν ακόμα περισσότεροι
συνάνθρωποί μας και η πρόσβαση στο Internet να γίνει ισότιμη για όλους, η Vodafone καλεί όσους έχουν
smartphone που δεν χρησιμοποιούν πια, να το φέρουν σε ένα κατάστημα Vodafone. Η εταιρεία θα αναλάβει την επισκευή της συσκευής και μαζί με μία κάρτα sim με απεριόριστα
Data για ένα χρόνο, σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS, θα το χαρίσει
σε μια οικογένεια που έχει ανάγκη. Κάθε οικογένεια θα λαμβάνει δωρεάν ένα
Smartphone μαζί με μια νέα σύνδεση καρτοκινητής, η οποία θα προσφέρει
απεριόριστα Data κάθε μήνα για ένα χρόνο. Η συσκευή που θα δίνεται, θα
ελέγχεται από την υπηρεσία Check & Go σχετικά με την ορθή λειτουργία της
και στη συνέχεια θα επισκευάζεται, μέσω της υπηρεσίας Vodafone Express
Repair, όπου κρίνεται απαραίτητο.
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SOLGAR: ΞΑΝΑ «ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ»
Την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου, στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η
Solgar αναδείχτηκε για ακόμη
μία φορά «Κορυφαία Εταιρική
Επωνυμία» στην Ελλάδα, σε μια
ξεχωριστή βραδιά που διοργάνωσαν για έβδομη χρονιά τα διεθνούς σημασίας και κύρους
βραβεία Superbrands 2021-2022.
Ο Γεώργιος Κωτσιόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Isoplus-Solgar, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η τιμητική αυτή
διάκριση για δεύτερη συνεχόμενη
φορά της Solgar, σε ένα θεσμό διεθνούς κύρους και απήχησης όπως
είναι τα Superbrands, είναι ιδιαίτερα
σημαντική για εμάς, καθώς επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά όχι μόνο
την ηγετική της θέση στην αγορά
των συμπληρωμάτων διατροφής,
αλλά κυρίως γιατί αναγνωρίζεται η
διαχρονικότητα, η αξιοπιστία, καθώς
και η προτίμηση και η εμπιστοσύνη
του καταναλωτικού κοινού στο brand
όλα αυτά τα χρόνια».

CORPORATE SUPERBRAND
H GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Για μία ακόμη χρονιά, η
Groupama Ασφαλιστική αναδείχθηκε μια από τις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες της χώρας για την περίοδο 2021-2022,
στο πλαίσιο του θεσμού των
«Corporate Superbrands». O γενικός διευθυντής της Groupama
Ασφαλιστικής, Χρήστος Κάτσιος,
σχολίασε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για
όλους εμάς στην Groupama Ασφαλιστική η εκ νέου βράβευσή μας ως
ένα από τα Corporate Superbrands
της χώρας. Η ιστορική μας διαδρομή
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά,
σε συνδυασμό με την προσήλωσή
μας στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας και τη
σταθερή επένδυση στην καινοτομία,
αποτελούν τους κινητήριους άξονες
της εξέλιξής μας».
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Ανακάμπτει δυναμικά
η διαφημιστική επένδυση
Aύξηση της παγκόσμιας διαφημιστικής επένδυσης στα Μέσα κατά
+22% ,φτάνοντας στα 710 δισ. δολάρια συνολικά το 2021, προβλέπει
η Magna στο τελευταίο της report,
που δημοσιεύτηκε στις 6 Δεκεμβρίου. H παγκόσμια αγορά προβλέπεται ότι είναι 19% μεγαλύτερη σε σχέση με τα προ Covid επίπεδα και θα
συνεχίσει να αυξάνεται σταθερά το
2022 (+12%). Η ενίσχυση της αγοράς
είναι αποτέλεσμα της
οικονομικής ανάκαμψης (Παγκόσμιο ΑΕΠ
+5,9%). Αναλυτικότερα, προβλέπεται αύξηση του Digital ad spend κατά 31%
(442 δισ. δολάρια) και επανάκαμψη
των υπόλοιπων ΜΜΕ (Τηλεόραση,
Ραδιόφωνο, Εξωτερική Διαφήμιση, Έντυπα και Κινηματογράφος),
όπου καταγράφεται αύξηση το
2021 +9% (268 δισ. δολάρια) μετά
από μια μείωση το 2020 κατά -17%.
Τα digital media είναι αυτά που
καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το
report, προβλέπεται εκτόξευση του
e-commerce, το οποίο ήταν απόρ-

ροια ταυτόχρονα δύο παραγόντων
- της αύξησης της δραστηριότητας
των μεγάλων brands και της υιοθέτησης digital marketing λύσεων
από τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις.
Επίσης, προβλέπεται αύξηση 33%
στο Search, 34% στα social media,
37% στα video ads και 7% στα λοιπά
digital formats. Η επένδυση στην
Τηλεόραση (linear TV) εκτιμάται
ότι θα αυξηθεί κατά +9%, στο Ραδιόφωνο +16%, στο
OOH +12%, στα Έντυπα +0,4% και στον Κινηματογράφο +30%.
Σε επίπεδο regions, να
σημειωθεί ότι το 2021 προβλέπεται
ότι θα έχουν αύξηση APAC 17%,
ΕΜΕΑ 23%, LATAM 26%, NA 25%.
Τέλος, το 2022 προβλέπεται πως
θα συνεχιστεί η αυξητική πορεία
της Παγκόσμιας Διαφημιστικής
Επένδυσης (+12%), η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη (Παγκόσμιο ΑΕΠ
+4,9%), θα σημειωθεί επανάκαμψη
κυρίως σε κλάδους που είχαν πληγεί
(Ταξίδια, Ψυχαγωγία), ενώ το Digital
marketing θα συνεχίζει να αυξάνεται οργανικά.

Η online καμπάνια της ημέρας
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 ALFANET

 AMARETTO DISARONNO ORIGINALE

 ATHENS VIDEO DANCE PROJECT

ΩΣ SENIOR VP OF GLOBAL MARKETING AND COMMUNICATION

H Maureen Morrison
στην Essence Global
Η Essence Global τοποθέτησε τη Maureen Morrison ως Senior VP of
Global Marketing and Communication για την επίβλεψη του marketing της
επικοινωνίας και του editorial περιεχομένου στα 23 γραφεία του agency του
ομίλου GroupM, σε 14 χώρες. Η Morrison διαδέχεται τον Sam Weston,
ο οποίος τοποθετήθηκε νωρίτερα αυτό το έτος σε νέο ρόλο μαζί με την
ομάδα marketing και επικοινωνίας της GroupM. «Η Morrison θα εργαστεί στο
global leadership και παράλληλα στην επιχειρηματική ανάπτυξη, με τις ομάδες
ταλέντων και τους περιφερειακούς leaders, για να προωθήσουν την ανάπτυξη
στους πελάτες, τις προσλήψεις και την ενδυνάμωση των σχέσεων με τη
βιομηχανία», ανακοίνωσε η Essence σε σχετικό δελτίο Τύπου. Ο ρόλος της θα περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία με τους data και
media πελάτες του WPP, συμπεριλαμβανομένων των Google,
NBCUniversal και Target.

 COSMOTE TV - THE GREAT

 EVERY DAY SENSITIVE WITH COTTON

 FREZYDERM DIAMOND VELVET

Get informed.. get adbank

Tηλ.: 210-6899758
Κατερίνα Κωμιώτη

