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Background
• Επετειακό δείγμα NIVEA CREME
• Στόχος: Συναισθηματική προσέγγιση νέων μητέρων
• Στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη
• Ημερομηνία: Γιορτή της Μητέρας

Το ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ σχεδίασε:

• Προσέγγιση των μητέρων μέσω των παιδιών. 
• Επικοινωνιακό υλικό με συναισθηματική ένταση 

μέσω event promotion σε νηπιαγωγεία και
παιδικούς σταθμούς και event σε S/Ms. 

Το ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ προχώρησε σε:

• Αναζήτηση του Ιστορικού της Γιορτής της Μητέρας 
για να χρησιμοποιηθεί από τους παιδαγωγούς 
ως εργαλείο εκπαίδευσης. 

• Επιλογή του ποιήματος «Η ΜΑΝΑ» από το αναγνωστικό 
«Κρινολούλουδα» της β’ δημοτικού 1947, 
για να συνοδεύσει το επετειακό δείγμα.

• Δημιουργία εορταστικών-branded σελίδων ζωγραφικής μαζί με 
ειδική θήκη-κορνίζα για να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά 
για τις δικές τους ευχές στις μητέρες τους, ζωγραφιές με αφιερώσεις 
συνοδευόμενες από σετ μαρκαδόρους.

• Branding εισόδων επιλεγμένων super-markets 
(stands, μπαλόνια, ειδική εμφάνιση).

Οργάνωση - Υλοποίηση
• Συμφωνία με επιλεγμένα νηπιαγωγεία (database 

του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) και S/Ms. 
• Ενημέρωση παιδιών και νηπιαγωγών για την Ημέρα της Μητέρας.
• Επίδοση επικοινωνιακού υλικού ιδιαίτερης 

συναισθηματικής αξίας και επετειακών δειγμάτων NIVEA. 
• Δημιουργία αυθόρμητων ζωγραφιών από τα παιδιά για τις μητέρες τους.

• Αποτύπωση ευχάριστων στιγμών από φωτογραφικό φακό και video. 

Αποτελέσματα
• 30.000 παιδιά και γονείς έλαβαν 

το υλικό επικοινωνίας NIVEA.  

• Σημαντικός αριθμός νηπιαγωγών με μεγάλο 
ενθουσιασμό αγκάλιασε και πάλι την ιδέα. 

• Το όνομα NIVEA έδειξε στους γονείς 
ευαισθησία, κουλτούρα, γνώση και φροντίδα. 

• Η NIVEA συντήρησε τη σύνδεση 
του ονόματός της με μια θεσμοθετημένη 
γιορτή, τη Γιορτή της Μητέρας.
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JACOBS STREET EVENTS

Street  Events για τον καφέ JACOBS FRAPPE
σε εμπορικές πλατείες, πεζό δρο  μους και κε -
ντρι  κά ση μεία. Σε συνεργα σία με ραδιο φω -
νικούς  στα θ μούς, οργα   νώ σεις μη κερδο-
  σκο     πι κού χαρακτήρα κλπ. πραγματο ποιή-
θηκαν πάρ τι, με παιχνίδια, happenings και
έγιναν γευ στικές δοκιμές του JACOBS
FRAPPE και ενημέρωση για τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του. 

Τα events υλοποιήθηκαν από ομάδα promo -
ters οι οποίες προετοίμαζαν τον κα φέ στο
ειδικά σχεδια σμένο ξύλ ινο bar JACOBS.

ΙΝΤΕRNATIONAL LIFE
«ΟΧΙ ΧΥΜΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ»

Event promotion σε οργανωμένες πλαζ αλλά και ελεύ -
θερες παραλίες στα πλαίσια εκστρατείας της INTER-
NATIONAL LIFE με σύνθημα «Όχι χύμα στο κύμα». 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ οργάνωσε
τις ειδικές εκδηλώσεις σε ειδικά διαμορφωμένους και
branded χώρους (Gazepo – ομπρέλες – σημαίες κ.α). 

Στη διάρκεια των events με τη συνεργασία της ΕΝΑΚ
(Ελλη νική Ναυαγοσωστική Ακαδη μία) έγιναν ενημε -
ρώσεις για τους κινδύνους που διατρέχουν οι λουό-
μενοι και επιδείξεις τεχνικής ναυαγοσωστικής. 

Οι λουόμενοι  που παρακολούθησαν τις επιδείξεις
έλαβαν δωρεάν πρό γραμμα ασφάλισης προσωπικού
ατυχήματος από την INTERNATIONAL LIFE, καθώς
και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
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Ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα 
των μικρών μαθητών 
στη νέα σχολική χρονιά διοργανώθηκε 
στο HONDOS CENTER της Ομόνοιας, 
όπου συμμετείχαν με έντονο ενθουσιασμό 
οι εταιρείες ELBISCO, PERFETTI VAN MELLE, 
KRAFT και 3E.

Οι εταιρείες μοίρασαν προϊόντα 
(ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕΓΑΛΑ, AMITA FUN, FRUITELLA,
BIG BABOL, KISS) στα παιδάκια, οι «ήρωες» των brands
έπαιξαν μαζί τους, φωτογραφήθηκαν 
και μοίρασαν αναμνηστικά δώρα.

Το party έμεινε αξέχαστο στα παιδιά, 
οι γονείς χαλάρωσαν απολαμβάνοντας 
τα παιδιά τους να παίζουν και τα προϊόντα 
προσέγγισαν το target group 
με ιδιαίτερα συναισθηματικό τρόπο.

στο HONDOS CENTER
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