
Iστορικά, η αρχέγονη επικοινωνία, η προσωπική επαφή χρησιμοποιήθηκε
τόσο στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, σε μεγάλο βαθμό
και πριν ακόμη συμβεί το clutter. Τη δεκαετία του ’70 οι μεγάλες εται-
ρείες λειτουργώντας τα προωθητικά προγράμματά τους στη χώρα μας,
ήρθαν άπειρες φορές πρόσωπο με πρόσωπο με τον καταναλωτή, ανα-
γνωρίζοντας την αξία αυτή και εκμεταλλευόμενες πλήρως τα οφέλη που
προσέφερε.
Η Pepsi Cola έκανε trial σε χώρους εργασίας (εργοστάσια, γραφεία μεγά-
λων εταιρειών, 1972). Η JTI (τότε Reynolds) ήταν η πρώτη εταιρεία τσιγά-
ρων στην Ελλάδα που ξεκίνησε τα βραδινά samplings με το Camel σε
καφέ και bar (1978). Ο Παπαστράτος τολμώντας έκανε την πρώτη δια-
νομή τσιγάρων (Άσσος) door-to-door το 1972. Ακόμη στη δεκαετία του
’90 η Citibank ήταν η πρώτη τράπεζα που κυριολεκτικά μετέφερε τις λει-
τουργίες της στο δρόμο με stands για την πώληση πιστωτικών καρτών
(1992) για πολλά χρόνια.

Η face-to-face 
επικοινωνία
στην υπηρεσία
του promotion

One-to-one. Person-to-person.  Τετ-α-τετ.
Όπως και να την έχουν ορίσει τόσα χρόνια,
η αλήθεια είναι ότι η ζωντανή επικοινωνία, αυτή που
γίνεται κοιτώντας τον καταναλωτή στα μάτια από
ένα χαμογελαστό πρόσωπο, είναι πάντα αποδοτική.

Στην εποχή της μαζικοποίησης, που τα μέσα
(τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, outdoor),
βομβαρδίζουν τον καταναλωτή, η μοναδικότητα της
face-to-face επικοινωνίας προσφέρει λύσεις 
αποτελεσματικές, αλλά και καίριες.
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Απόλυτα επιβεβλημένη επιλογή
Το Κέντρο Προωθήσεως Πωλήσεων σχεδιάζοντας προ-
ωθητικά προγράμματα για τους πελάτες του πιστεύει στη
χρήση της face-to-face επικοινωνίας σαν επιλογή από-
λυτα επιβεβλημένη. Η Ελλάδα, σαν μεσογειακή χώρα, ζει
κυριολεκτικά έξω από το σπίτι τουλάχιστον 6 μήνες το
χρόνο, χωρίς οι υπόλοιποι να μας κλείνουν οπωσδήποτε
μέσα. Ακόμα θεωρούμε εύκολο το άνοιγμα της πόρτας, ιδι-
αίτερα στην εκτός πρωτευούσης Ελλάδα.

Η προσωπική επαφή, που επιτυγχάνεται και λειτουργεί σε
οποιαδήποτε στιγμή της καθημερινής ζωής και συναντά τον
καταναλωτή στο δρόμο, στη δουλειά, στο γραφείο, στο
σχολείο, στη διασκέδαση, στο σταθμό, στο μετρό, είναι το
ιδανικό impactful contact. Η ζωντανή αυτή επικοινωνία
είναι μια αδιαφιλονίκητη συναισθηματική προσέγγιση του
καταναλωτή, την αξία της οποίας ουδείς μπορεί να αμφι-
σβητήσει. Αυτή η ανάγκη γίνεται ιδιαίτερα απαιτητική στο
σημερινό, έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον με πολλά και
ομοειδή στη χρήση προϊόντα. Έτσι, η πρόταση για οποια-
δήποτε στρατηγική επικοινωνιακή επιλογή πρέπει να περι-
λαμβάνει τη face-to-face επικοινωνία η οποία και απαραί-
τητη είναι και σίγουρα αποτελεσματική. Οι εναλλακτικές λύ-
σεις οι οποίες εξαρτώνται από το target group και κυρίως
από το στόχο του προωθητικού προγράμματος είναι πολ-
λές. Η ίδια η πώληση είναι face-to-face επικοινωνία από πω-
λητή ή προωθήτρια σε in store πρόγραμμα. Στη face-to-face
επικοινωνία στοχεύουν και οι άλλες επιλογές που ο
marketer έχει στα χέρια του: events, samplings, trade
promotions, εκθέσεις.

Τα πλεονεκτήματα της επιλογής αυτής
Τα πλεονεκτήματα αυτής της σημαντικής επιλογής είναι
πολλά.

1. Η άμεση και σωστή επιλογή του target group
2. Συναισθηματική προσέγγιση
3. Interactive επικοινωνία. Λαμβάνεις άμεσα και

ζωντανά την ανταπόκριση, την κριτική, τα σχόλια
του καταναλωτή.

4. Το timing. Η συνάντηση με τον καταναλωτή γίνεται 
συνήθως όταν εκείνος είναι στην κατάλληλη διάθεση.

5. Επιλογή συγκεκριμένου χώρου αναλόγως του target 
group και του timing.

6. Δυνατότητα να ζωντανεύει όλη τη μέχρι στιγμής
επικοινωνία του προϊόντος. Διαφήμιση, concept.

7. Απόλυτη σύνδεση του concept με το προϊόν ή την
υπηρεσία.

Όπως αποδεικνύεται από όσα αναφέρονται, αλλά και από
την καθημερινή πρακτική, η επιλογή προωθητικής στρατηγι-
κής, αλλά και αποτελεσματικότητας και λειτουργίας της
προώθησης είναι μια διαδικασία του marketing. 
Μεταφέροντας το θέμα στη face-to-face επικοινωνία θα
δούμε πόσο σημαντική είναι η λειτουργία του marketing
στην επιλογή αυτή, αλλά και η γνώση και η εμπειρία των
εταιρειών promotion. 

Ο σχεδιασμός μιας προωθητικής καμπάνιας με προσανατο-
λισμό στη face-to-face επικοινωνία, χρειάζεται κυρίως
πλήρη γνώση και άνετο χειρισμό των πλεονεκτημάτων που
αναφέρονται πιο πάνω. Χρειάζεται ακόμη σύγχρονη α-
ντίληψη των πραγμάτων, παρακολούθηση των τάσεων
και της μόδας σε όλα τα επίπεδα κοινωνικά και πολιτι-
στικά, αλλά και του life style.

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων, των ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών και γενικά της τεχνολογίας είναι επίσης απαραί-
τητη για σχεδιασμό πρωτότυπων, αλλά κυρίως αποτελε-
σματικών προωθητικών ενεργειών. Τα trendy υλικά και POP
material, τα κοστούμια και οι στολές είναι απαραίτητα για
ένα επιτυχημένο πρόγραμμα που θα ξεχωρίσει και θα εντυ-
πωσιάσει. Το memorability είναι το πιο δυνατό ζητούμενο.
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Η υλοποίηση το ίδιο σημαντική
με το σχεδιασμό  

Η τέχνη να σχεδιάζεις όμως είναι το ίδιο σημαντική με την τέχνη του να
ξέρεις να υλοποιείς ένα πρόγραμμα. Άψογα σχεδιασμένα προγράμματα
μπορεί να οδηγηθούν σε αποτυχίες από έλλειψη σωστής, λειτουργικής και
οργανωμένης υλοποίησης.
Βασικά, υλοποίηση και επιτυχία στα προγράμματα face-to-face επικοινω-
νίας σημαίνει σωστή προσωπική επαφή.
Η υλοποίηση επίσης περιλαμβάνει και μια μεγάλη γκάμα ενεργειών, επιλο-
γών και αποφάσεων που επηρεάζουν καθοριστικά την αποτελεσματικότη-
τα αλλά και την αμεσότητα της απόδοσης που αναμένεται.
Η face-to-face επικοινωνία, και αυτό είναι το σοβαρότερο εργαλείο
για την επιτυχία, απαιτεί σωστά επιλεγμένο προσωπικό. Με ικανότη-
τες επικοινωνίας και μεταδοτικότητας, σωστή εμφάνιση, ταίριασμα με το
αντικείμενο αλλά και με σωστή προετοιμασία και εκπαίδευση. Χρειάζεται
ακόμα και πολύ back up προσωπικό γιατί όταν το πρόγραμμα είναι "στον
αέρα" δεν επιτρέπονται αναβολές και ακυρώσεις.
Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και η επιλογή των κατάλληλων χώρων, η
διοίκηση του προγράμματος (project management) και το
supervising. Η καθοδήγηση των προωθητών σε ένα πρόγραμμα επικοινω-
νίας απαιτεί μεγάλη εμπειρία και ειδική γνώση. Τα προγράμματα αυτά λει-
τουργούν με ομάδες κρούσης προωθητών οι οποίοι εκπαιδεύονται για το
λόγο αυτό και καλύπτουν ανάγκες που δεν μπορεί να καλύψει μια εταιρεία
περιστασιακά.
Στο Κέντρο Προωθήσεως Πωλήσεων έχουμε αναγάγει και αυτή την υ-
πηρεσία, όπως και όλες τις άλλες που επί δεκαετίες διαρκώς προσφέρου-
με, σε ένα ποιοτικό εργαλείο και πεδίο γνώσεων στην υπηρεσία των πελα-
τών μας, για τη δική τους εξυπηρέτηση και κυρίως για τη δική τους επιτυ-
χία, αλλά και τη δική μας. 
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