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Το καλοκαίρι ο Jacobs Freddo 
…πάγωσε το σενάριο 

Το καλοκαίρι ο Jacobs Espresso επικοινώνησε δυνατά 
το concept «Ο Jacobs σου φτιάχνει την ημέρα» με ένα 
μοναδικό standup comedy event προσφέροντας 
στους καταναλωτές μοναδική εμπειρία. 

Σε επιλεγμένα café σε 15 μεγάλες πόλεις σε όλη 
την Ελλάδα και σε συνεργασία με τη γνωστή τηλεοπτική 
παρέα του «Κάψε το Σενάριο», η απόλαυση ενός 
JACOBS FREDDO συνδυάστηκε με το standup comedy 
event κάνοντας την ημέρα των θαμώνων n…ice.   

Hostesses ενημέρωναν τους θαμώνες για το standup 
comedy event που ακολουθούσε με πολύ γέλιο 
και απρόοπτα, με πρωταγωνιστή τον JACOBS και 
τη συμμετοχή όλων, ενώ βοηθούσαν τους θαμώνες 
να συμμετέχουν, με ένα πρωτότυπο Facebook application 
κάνοντας like στη σελίδα του Jacobs και ρίχνοντας 
τα …παγωμένα ζάρια Jacobs, σε διαγωνισμό ώστε να 
κερδίσουν πολλά πρωτότυπα δώρα. 

AB BEER FESTIVAL

Με κυρίαρχο στόχο την ανάδειξη και προβολή  της μεγάλης ποικιλίας σε μπίρες με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, ελληνικές και εισαγωγής, που διαθέτουν τα καταστήματα ΑΒ, 
διοργανώθηκε festival μπύρας στην Ελλάδα.
Το σκεπτικό της δημιουργίας ενός ετήσιου θεσμού, μια γιορτή μπίρας που θα συγκεντρώνει 
το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά και των εταιρειών, ενώ δέθηκε με την πλήρη επιτυχία αυτής 
της πρώτης προσπάθειας. 

Η επιλογή της χρονικής στιγμής έγινε, ώστε το festival να συνδυαστεί με το διάσημο σε όλους 
October fest του Μονάχου. 

To sales promotion center, συνέβαλε στο σχεδιασμό και υλοποίηση της ιδέας από την αρχή 
της σύλληψής της.

• Επιμελήθηκε εξ ολοκλήρου το σκηνικό παρουσίας στα καταστήματα
• Πρότεινε και υλοποίησε το μηχανισμό της ενέργειας
• Έδωσε ένα ξεχωριστό ενδυματολογικό στίγμα που εντυπωσίασε
• Φρόντισε τη στελέχωση του festival με το κατάλληλο προσωπικό 

Στο festival συμμετείχαν: 
• Τα 23 μεγαλύτερα καταστήματα 
 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ πανελλαδικά
• Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο 
 της ζυθοποιίας
• 50 premium brands μπίρας

Το γεγονός επικοινωνήθηκε έντονα και 
διαδόθηκε σύντομα. Για ένα 15νθήμερο η 
μπίρα έρρεε άφθονη, η συνολική εικόνα 
τραβούσε σαν μαγνήτης και οι πωλήσεις της 
κατηγορίας εκτοξεύτηκαν. 

50.000 περίπου καταναλωτές είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν νέες μάρκες, να 
μάθουν τα μυστικά και τις ιδιαιτερότητές τους, 
να απολαύσουν όσες μπίρες ήθελαν και να 
περάσουν όμορφα και χαλαρά ψωνίζοντας 
στο αγαπημένο τους super market.  

Βιωματική εμπειρία καταναλωτώνεμπειρία καταναλωτών

Συναισθηματική προσέγγιση

Δημιουργία δεσμώνγία δεσμών
Διαδραστικότητα

Πρωτοτυπία ΔημιουργικότηταΑμεσότηταμ
Σωστή στόχευση / Targeting Ελκυστική ανθρώπινη παρουσία

Ψυχολογημένη προσέγγιση
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LACTA “LOVE IN THE END” PREMIERE

Το sales promotion center οργάνωσε και επιμελήθηκε 
την πρεμιέρα της ταινίας που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο 
ODEON Cosmopolis με πολλούς καλεσμένους από το χώρο 
του θεάματος, πρωταγωνιστές & συντελεστές της ταινίας, στελέχη 
διαφημιστικών εταιρειών, καθώς και 150 τυχερά ζευγάρια που 
κέρδισαν σε διαγωνισμό μέσα από το Facebook.
  
• Hostessing  
• Ευρηματικός μηχανισμός sampling με μηχανή 
 pop corn και χάρτινα μπολ  
• Επιμέλεια branding-Styling  

Η πρεμιέρα της ταινίας κορυφώθηκε με ένα ξεχωριστό party που 
πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στο Club Gotham City Stage.

ΝΟΥΝΟΥ GOUDA  
“Δεν θες άλλο, θες κι άλλο!!!”

Το sales promotion center σχεδίασε και υλοποίησε μεγάλη 
Below-the-line καμπάνια συνδυάζοντας το προϊόν με διαφορετικούς χώρους 
και σε εναλλακτικές χρονικές στιγμές. Έτσι έχτισε και υλοποίησε σε βάθος 
χρόνου ένα συνολικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εμφανίσεων με στόχο 
να γίνει το ΝΟΥΝΟΥ GOUDA αγαπημένη συνήθεια.

Το ΝΟΥΝΟΥ GOUDA ήταν παρόν   
 •  Τα Χριστούγεννα 
 •  Τις Απόκριες 
 •  Την 25η Μαρτίου
 •  Το Πάσχα
 •  Σε event τέχνης
 •  Σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και bazaar
 •  Στις αγαπημένες καλοκαιρινές ασχολίες και τέλος 
 •  Στην “επιστροφή στα θρανία”

Επικοινώνησε με 120.000 καταναλωτές, οι οποίοι απόλαυσαν 
το ΝΟΥΝΟΥ GOUDA μέσα σε ένα ζεστό, λαχταριστό «τοστάκι», 
ενημερώθηκαν και κέρδισαν επίκαιρα δώρα. 
          
Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το sales promotion center 
στοχεύοντας και στη συναισθηματική προσέγγιση των καταναλωτών σχεδίασε 
και οργάνωσε 2 πανελλαδικά προγράμματα σε παιδικούς σταθμούς και 
νηπιαγωγεία με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας και την Παγκόσμια Ημέρα 
Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Εμπνεύστηκε και δημιούργησε όλο το επικοινωνιακό υλικό και υλοποίησε 
το project μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.
20.000 παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να εκφραστούν 
δημιουργικά χάρη στο ΝΟΥΝΟΥ GOUDA, μεταφέροντας τα δημιουργήματά 
τους με τη σφραγίδα του προϊόντος στην υπόλοιπη οικογένεια.

END” PREMIERE
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Χαμόγελο
που κερδίζει

Ρεκόρ συμμετοχών σημειώθηκε στο διαγωνισμό 
Colgate Max White One Fashion Shoot που διοργάνωσε 
η Colgate - Palmolive. Ένα ταξίδι στο Μιλάνο για ατέλειωτο shopping 
ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο για τους καταναλωτές.

Το sales promotion center δημιούργησε ένα εντυπωσιακό σκηνικό 
φωτογράφησης σε μεγάλα εμπορικά κέντρα (THE MALL ATHENS, 
GOLDEN HALL, ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ) προσκαλώντας τους καταναλωτές 
να φωτογραφηθούν επιτόπου μέσω tablet PC, χαρίζοντάς μας το πιο 
λαμπερό τους χαμόγελο. Παράλληλα ενημερώνονταν για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος παίρνοντας έντυπο με εκπτωτικό κουπόνι, 
καθώς και δείγμα.

Η ενέργεια επικοινωνήθηκε και σε αλυσίδες S/MS, όπου στα μεγαλύτερα 
καταστήματα, πέραν της ενημέρωσης, στήθηκε αντίστοιχα ένα ανάλογο 
σκηνικό φωτογράφησης και οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα 
να πάρουν επιτόπου μέρος στο διαγωνισμό.

Awareness - visibility - exposure
& ολοκληρωμένη καταναλωτική 
εμπειρία για την 
COLGATE SENSITIVE PRO RELIEF

Με στόχο την ολοκληρωμένη εμπειρία των καταναλωτών 
σχεδιάστηκε - οργανώθηκε και υλοποιήθηκε 
από το sales promotion center ένα εντυπωσιακό 
πρόγραμμα experiential marketing στο Athens Metro Mall 
και στο Golden Hall. 

Ειδικά σχεδιασμένο σκηνικό, ένα μέρος του οποίου 
παρέπεμπε σε «σπιτικό» νιπτήρα μπάνιου, έδινε την ευκαιρία 
στους καταναλωτές να βουρτσίζουν τα δόντια τους με τη νέα 
Colgate Sensitive Pro Relief και να δουν άμεσα 
αποτελέσματα. Επίσης, οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα 
να ενημερωθούν face-to-face, να πάρουν ενημερωτικό 
έντυπο με κουπόνι προσφοράς και δείγμα του προϊόντος. 

Η εμπειρία ολοκληρωνόταν με συμμετοχή σε άμεση 
κλήρωση δώρων μέσω του Facebook με μηχανισμό που 
συνδέονταν με τη δοκιμή των προϊόντων. 
55 τυχεροί κέρδισαν συστήματα προστασίας Sensitive Pro 
Relief και μηχανές Tassimo Joy.

ρρρροστασίας Sensitive Pro 

ει

CHRISTMAS HOUSE 
ΧΟΒΟΛΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
@ GOLDEN HALL 

Οι λάτρεις του Ελληνικού καφέ γνώρισαν από κοντά 
τη Χόβολη Θεόφιλος και απόλαυσαν τον αγαπημένο τους 
καφέ φτιαγμένο με μεράκι όπως παλιά! 
Tαυτόχρονα με face-to-face επικοινωνία είχαν τη δυνατότητα 
να εκπαιδευτούν στη χρήση της συσκευής και 
να ενημερωθούν με λεπτομέρειες για τη λειτουργία και 
τα πλεονεκτήματά της. 

Branded stands και banners πλαισίωναν το στολισμένο 
Χριστουγεννιάτικο σπιτάκι στο Golden Hall που μεταλλάχτηκε 
σε παραδοσιακό καφενείο όπου γινόταν και το κέρασμα. 

Πάνω από ~ 12.000 καταναλωτές είχαν την εμπειρία 
να δοκιμάσουν παραδοσιακό ελληνικό καφέ από τα χεράκια 
της …Χόβολης Θεόφιλος. 

Ένα ακόμη εορταστικό event στο Golden Hall 
σχεδιασμένο - οργανωμένο και υλοποιημένο από 
το sales promotion center. 

Relief και μηχανές Tassimo Joy.
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CHRISTMAS HOUSE 
ΧΟΒΟΛΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
@ GOLDEN HALL 

Οι λάτρεις του Ελληνικού καφέ γνώρισαν από κοντά 
τη Χόβολη Θεόφιλος και απόλαυσαν τον αγαπημένο τους 
καφέ φτιαγμένο με μεράκι όπως παλιά! 
Tαυτόχρονα με face-to-face επικοινωνία είχαν τη δυνατότητα 
να εκπαιδευτούν στη χρήση της συσκευής και 
να ενημερωθούν με λεπτομέρειες για τη λειτουργία και 
τα πλεονεκτήματά της. 

Branded stands και banners πλαισίωναν το στολισμένο 
Χριστουγεννιάτικο σπιτάκι στο Golden Hall που μεταλλάχτηκε 
σε παραδοσιακό καφενείο όπου γινόταν και το κέρασμα. 

Πάνω από ~ 12.000 καταναλωτές είχαν την εμπειρία 
να δοκιμάσουν παραδοσιακό ελληνικό καφέ από τα χεράκια 
της …Χόβολης Θεόφιλος. 
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Relief και μηχανές Tassimo Joy.
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Kellogg’s Special K:
Η δική σου αλλαγή
προς το καλύτερο

Για το λανσάρισμα της νέας γευστικής 
συνταγής των Kellogg’s Special K 
το sales promotion center σχεδίασε 
ολοκληρωμένη καμπάνια 
experiential marketing. 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία του concept 
«Αλλαγή προς το καλύτερο» πρότεινε, 
δημιούργησε και υλοποίησε μια σειρά ενεργειών 
που δημιουργούσαν εμπειρίες για το brand 
με διάφορους τρόπους και λειτουργούσαν 
διαδραστικά με τους καταναλωτές. 

Αξιοποιώντας το βασικό στοιχείο 
της αλλαγής - μεταμόρφωσης της συσκευασίας 
του προϊόντος σε γερανό και πεταλούδα με 
την τέχνη του Origami, οι καταναλωτές 
καλούνταν να μάθουν τη νέα γευστική συνταγή 
της Kellogg’s Special K με το να φτιάξουν 
το δικό τους γερανό - origami που συμβολίζει 
και την καλή τύχη.

Η καμπάνια περιελάμβανε:
 
 • Δημιουργία Art & Life style event 
  @ The Mall Athens (sampling,  
  ενημέρωση, παιχνίδι, φωτογράφηση 
  και χρήση των social media, 
  ώστε να είναι πλήρης η εμπειρία και 
  η γνώση του προϊόντος) 
 • In-store promotion με εντυπωσιακές 
  προβολές 
 • Sampling σε σταθμούς ΜΕΤΡΟ 
  πρωινές ώρες 
 • Δημιουργία press kit 
•  Δημιουργία ένθετου Special K 
  γερανός - Origami σε επιλεγμένα 
  γυναικεία περιοδικά. 
 

Cosmopolitan Hot Summer Party 
με το HAWAIIAN TROPIC

Ένας χώρος 70 τετραγωνικών μέτρων μεταμορφώθηκε 
σε παράδεισο Hawaiian Tropic. 
Ήλιος, θάλασσα και τα τροπικά αρώματα των αντηλιακών 
μάς μετέφεραν σε μέρη εξωτικά.

Η νεολαία χαλάρωσε με μασάζ με αντηλιακό λάδι Hawaiian 
Tropic από επαγγελματίες μασέρ και έπαιξε Limbo dance 
που ξετρέλανε τους περισσότερους κερδίζοντας διάφορα δώρα, 
ενώ όλοι οι λουόμενοι χρησιμοποίησαν άμεσα τα δείγματα 
του προϊόντος. 

Concept - branding - μηχανισμός 

Μια ευχάριστη, διασκεδαστική εμπειρία κάτω από 
τον καλοκαιρινό ήλιο με μεγάλο exposure. 
Τι θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικό για το αντηλιακό 
HAWAIIAN TROPIC!!!
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Με concept 
“αφεθείτε στο άγγιγμα 
της Μεσογείου” 

Αρώματα Μεσογείου  με το αφρόλουτρο 
“Palmolive Mediterranean Moments”  
Αιγαίο, Μαρόκο, Ιταλία οι στιγμές του ταξιδιού 
με treatment  από κάθε περιοχή. 

Εντυπωσιακή κατασκευή με τους τρεις διαφορετικούς 
προορισμούς φιλοξενούσε τις καταναλώτριες - 
τις ταξίδευε στις αναφερόμενες περιοχές 
και τους πρόσφερε διαφορετικά, ανά προορισμό, 
treatments. 

• Στο Μαρόκο μασάζ χεριών με το ίδιο το αφρόλουτρο 
 & tattoo xena. 
• Στην Ιταλία προσφορά καταπληκτικού gelato (παγωτό) 
• Στο Αιγαίο κέρασμα λουκουμιού τριαντάφυλλο 

Όλες οι καταναλώτριες ενημερώνονταν για τα τρία προϊόντα 
και έπαιρναν ενημερωτικό έντυπο και εκπτωτικό κουπόνι, 
αλλά και δείγματα των προϊόντων, ενώ είχαν τη δυνατότητα 
συμμετοχής σε κλήρωση πολλών δώρων (αφρόλουτρα 
μιας ολόκληρης χρονιάς). 

Το event promotion έγινε στο ΑΒ Εθνικής, 
ενώ ακολούθησε πρόγραμμα in-store promotion 
σε καταστήματα ΑΒ & ΜΑΣΟΥΤΗΣ. 

FONZIES EVENT 

Launching των αλμυρών snacks πραγματοποιήθηκε με ένα 
internal event στο Club Dream City με περισσότερους από 
500 καλεσμένους από όλη την Ελλάδα !!!
 
• Hostessing (30 models) 
• Ευρηματικός μηχανισμός πριν την παρουσίαση 
 των προϊόντων βασισμένος στο moto 
 «Η μισή απόλαυση είναι στο γλείψιμο» προκαλούσε 
 τους προσκεκλημένους
• Σχεδιασμός επικοινωνίας - μηχανισμός sampling 
• Branding που χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής 
 (κουρτίνα καπνoύ - κεφαλή φωτισμού 
 με διαφορετικά logο), αλλά και εντυπωσιακά 
 παραδοσιακά μέσα. 

Θεαματικές ενέργειες σχεδιάστηκαν στη συνέχεια για 
την υποστήριξη - επικοινωνία του νέου προϊόντος. 

Σε συνεργασία με τους Playment πραγματοποιήσαμε 
τα “LICK IT PARTIES” σε διάφορα επώνυμα clubs 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τα οποία κορυφώθηκαν 
με ένα big event στη Μύκονο 

Δημιουργία μηχανισμού ενδυναμώνει την digital καμπάνια 
(facebook) και προτρέπει τους θαμώνες σε συμμετοχή. 

.

(facebook) και προτρέπει τους θαμώνες σε συμμετοχή.
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