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και είναι σαν να ξεκινάμε σήμερα!
ανανεωμένοι - έμπειροι - δυνατοί - δημιουργικοί

και όπως πάντα αποτελεσματικοί
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30 χρόνια προώθησης πωλήσεων

30 χρόνια πρωτιάς και προσπάθειας

30 χρόνια εξέλιξης και δημιουργίας

30 χρόνια εμπιστοσύνης και συνεργασίας

30 χρόνια έντονης παρουσίας στην ελληνική αγορά

30 χρόνια πορείας δύσκολης αλλά και απολαυστικής

30 χρόνια business pleasure

Eνημερωτικό Περιοδικό Έντυπο
 KENTPOY ΠPOΩΘHΣEΩΣ ΠΩΛHΣEΩN A.E.,

ΣΩΣTPATOY 21-23, 117 43 AΘHNA
Tηλ. κέντρο: 210 9249180, Fax: 210 9232308

 e-mail: info@spc.com.gr, www.spc.com.gr
Eπιμέλεια: Tμήμα Eξυπηρέτησης Πελατών
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30 χρόνια business pleasure

δημιουργικότητα συνεργασία εμπιστοσύνη εξέλιξη



Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(Ε.Ε.Α.Α.)
Το έργο που έχουμε αναλάβει είναι να μετα-δώσουμε στον κόσμο το μήνυμα της ανακύκλωσης «Τίποτα 
δεν πάει χαμένο». Για το σκοπό αυτό μοιράσαμε τσάντες ανακύκλωσης σε νοικοκυριά στην Αθήνα 
(door-to-door) αλλά και στην επαρχία, στήσαμε παιχνίδια Luna Park που περνούν το μήνυμα της 
ανακύκλωσης σε σχολικές εκδηλώσεις και παίξαμε με τα παιδιά, κολλήσαμε αυτοκόλλητα με το μήνυμα 
της ανακύκλωσης τις ημέρες της αποκριάς, με το μήνυμα «Ας κάνουμε αυτήν την Kαθαρή Δευτέρα 
καθαρότερη από ποτέ», ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την 5η Ιουνίου (Παγκόσμια ημέρα 
Περιβάλλοντος). Τα αποτελέσματα της Ε.Ε.Α.Α. δείχνουν ότι το μήνυμα περνάει παντού με επιτυχία 
καθώς το ανακυκλώσιμο υλικό έχει αυξηθεί σημαντικά. 

ΑΜΙΤΑ ΜΟΤΙΟΝ ENERGY BARS
Υποστήριξη λανσαρίσματος AMITA MOTION - ENERGY BARS με 
δραστηριότητες που απαιτούν  ενέργεια και απευθύνονται σε νεανικό 
κοινό. Promoters με mountain bikes και skateboards, γέμισαν με 
ενέργεια τους δρόμους της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πά-
τρας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου. 

CHUPA CHUPS
Συμμετοχή του CHUPA CHUPS στη 2η Kid & Fun ΔΕΘ τον Απρίλιο 
του 2008. Συμφωνίες, δημιουργικό, οργάνωση υλοποίηση από το sales 
promotion center.  

Συναισθηματική προ
των καταναλωτών απ
7.500 πρωινοί πελάτες φούρνων 
τυρο. Δοκίμασαν φρέσκο ψωμί σε 
και το υπέροχο άρωμα του So Rea
του προϊόντος και γύρισαν σπίτι μ
και κουπόνι επόμενης αγοράς.

Η συναισθηματική αυτή προσέγγισ
αύξησε το awareness και πρόσθε
προϊόν της ΜΙΝΕΡΒΑ.

Το sales promotion center συνέλα
μα, δημιούργησε το υλικό, έκλεισε
υλοποίησε με επιτυχία τον στόχο τη

ΜΙΝΙ ΦΡΥΓΑΝΑΚΙΑ 
Ένα νέο υπέροχο προϊόν, σε δύο υ
ρίγανη, γεννήθηκε κάτω από το br
νσαρίσματος υποστηρίχθηκε έντονα
έως 29/03/2008. Προσφέρθηκε κα
όλες τις καθημερινές στιγμές του
πανεπιστήμια, Hondos Center κ.α). 
που εντυπωσίασε (ιδέα και δημιου
ξεπεράστηκε η διανομή της ολόκλη
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Συναισθηματική προσέγγιση
των καταναλωτών από το SO REAL
7.500 πρωινοί πελάτες φούρνων απόλαυσαν ζεστό ψωμί με βού-
τυρο. Δοκίμασαν φρέσκο ψωμί σε συνδυασμό με την πλούσια γεύση 
και το υπέροχο άρωμα του So Real soft. Ενημερώθηκαν για το USP 
του προϊόντος και γύρισαν σπίτι με δείγματα, ενημερωτικό έντυπο 
και κουπόνι επόμενης αγοράς.

Η συναισθηματική αυτή προσέγγιση ενθουσίασε τους καταναλωτές, 
αύξησε το awareness και πρόσθεσε γευστικά χαμόγελα στο νέο 
προϊόν της ΜΙΝΕΡΒΑ.

Το sales promotion center συνέλαβε την ιδέα, σχεδίασε το πρόγραμ-
μα, δημιούργησε το υλικό, έκλεισε τις συμφωνίες με τα σημεία και 
υλοποίησε με επιτυχία τον στόχο της ενέργειας.

ΜΙΝΙ ΦΡΥΓΑΝΑΚΙΑ ELITE
Ένα νέο υπέροχο προϊόν, σε δύο υπέροχες γεύσεις, σουσάμι και ελιά - 
ρίγανη, γεννήθηκε κάτω από το brand name Elite. Η περίοδος λα-
νσαρίσματος υποστηρίχθηκε έντονα με ενέργειες διανομής από 15/02 
έως 29/03/2008. Προσφέρθηκε κατά χιλιάδες στους καταναλωτές σε 
όλες τις καθημερινές στιγμές τους (street events, super markets, 
πανεπιστήμια, Hondos Center κ.α). Με πρωτότυπη ειδική συσκευασία 
που εντυπωσίασε (ιδέα και δημιουργία του sales promotion center, 
ξεπεράστηκε η διανομή της ολόκληρης συσκευασίας του προϊόντος. 

NIVEA FOR MEN
Ξάφνιασε το “after” night sampling NIVEA FOR 
MEN κρέμα ματιών Q10 για τους άνδρες στα 
μπαράκια της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Επειδή και οι άντρες πρέπει να περιποιούνται 
το πρόσωπό τους, ειδικά μετά από μία νύχτα 
γεμάτη ένταση, η πληρέστερη σειρά ανδρικής 
περιποίησης οφείλει να τους δείξει τον τρόπο... 
εύστοχα, έξυπνα, τη σωστή στιγμή και 
...με ελκυστικό τρόπο!

Hard Selling Πρόγραμμα
DANNEMANN MOODS
Hard selling πρόγραμμα για τα πουράκια 
DANNEMANN MOODS. Έντονο 
πρόγραμμα πωλήσεων συνδυασμένο με 
ενημέρωση του κοινού στόχος και γευστική 
δοκιμή, σε επιλεγμένα σημεία πώλησης, 
περίπτερα και mini markets πρατηρίων 
βενζίνης. Η πρωτότυπη προσέγγιση και ο 
ευχάριστος αιφνιδιασμός των καταναλωτών 
απέφεραν εξαιρετικά αποτελέσματα.




