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 Είναι σίγουρο ότι κάθε
marketer μπορεί να φανταστεί
περισσότερες από μία

Emergency
Management

εφαρμογές του ΒΑSELINE για
τη μάρκα του.

ΣΕΛΙΔΑ 2

Είχαμε πρόσφατα στην Ελλάδα την επίσκεψη του Professor Claudio Conti, προσκεκλημένου
από το οικονομικό κανάλι sbc και φυσικά τη MEDIARISK, της οποίας είναι συνεργάτης, ο

 Kαθώς αυτό το γενικής
χρήσης εργαλείο διαδίδεται
ευρύτατα, νέοι τρόποι χρήσης
του απο την επιχειρηματική
κοινότητα προκύπτουν

οποίος μίλησε σε έναν κύκλο επιχειρηματιών και top managers για την τρέχουσα οικονομική
συγκυρία και το πώς μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις το λεγόμενο Emergency Management.
Η κυρίαρχη ιδέα πίσω από τον όρο: Οι «εισαγόμενες» δυσκολίες ΠΡΕΠΕΙ (δεν μπορεί απλά να
κάθεται κανείς και να περιμένει να δει τι θα γίνει…) και ΜΠΟΡΟΥΝ να αντιμετωπισθούν.
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 Γιατί οι Άνθρωποι αντιγράφουν ο
Ένας τον Άλλο On-line και τί μπορούμε
να μάθουμε απο αυτό;
Φαίνεται πως οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να
χορεύουν στους σταθμούς των τραίνων, σε
ολόκληρη την Ευρώπη...
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ΣΕΛΙΔΑ 2

 Υπάρχει Συλλογική Νοημοσύνη;
Στη συλλογική νοημοσύνη κατά κάποιο
τρόπο οφείλει την τεράστια επιτυχία της η
Google, αφού η λογική της είναι να ανιχνεύει
τη δημοφιλία των sites και να τα κατατάσσει
με βάση αυτήν.
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Aρχετυπικές
Επιχειρηματικές
Στρατηγικές του

twitter

SOCIAL MEDIA

Του John Caddell
Το Twitter συνεχίζει να
συναρπάζει. Οι NY TIMES
έγραψαν πάλι γι’ αυτό στις
5 Ιουνίου. Και το ΤΙΜΕ της
15.6.09, κυκλοφόρησε με το
εξής εξώφυλλο:
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ΒΑSELINΕ: Μια έννοια απλή, αλλά με εξαιρετικές
δυνατότητες στρατηγικης εφαρμογησ στο

marketing

MARKETING SCIENCE

Όταν καταφέρνουμε να δίνουμε μαθηματική έκφραση στις πωλήσεις (ή τα μερίδια αγοράς), η συνάρτηση
που προκύπτει μπορεί πια να μελετηθεί. Η συνάρτηση αυτή θα είναι της μορφής,
Συνολ. Πωλ. S (Eu,#) = Baseline Πωλ. (Eu, #) + Incremental Πωλ. (Eu, #) Marketing
όπου,
Incremental Πωλ. (Eu, #) Marketing = Incremental Πωλ. (Eu, #) Διαφήμιση
+ Incremental Πωλ. (Eu, #) Προωθητικές Εμπόριο
+ Incremental Πωλ. (Eu, #) Προωθ. Καταναλωτή
Για να θυμηθούμε τις έννοιες από τα μαθηματικά, ανατρέχουμε στην Wikipedia, στα πολυώνυμα πρώτου
βαθμού και βρίσκουμε το παρακάτω διάγραμμα:
Όμως η πράσινη γραμμή έχει πολύ μεγαλύτερη
κλίση, δηλαδή αποτυπώνει πολύ μεγαλύτερη
αποδοτικότητα των incremental πωλήσεων.
Για καλύτερη σύγκριση μεταξύ προϊόντων,
προτιμούμε να εκφράζουμε το BASELINE σαν
ποσοστό επί του συνόλου των πωλήσεων που
καταγράφει η πρώτη εξίσωση που γράψαμε.
Πρακτικές εφαρμογές/ συνέπειες?

Καθώς αυτό το γενικής
χρήσης εργαλείο διδίδεται
ευρύτατα, νέοι τρόποι χρήσης
του από την επιχειρηματική
κοινότητα προκύπτουν. Όσες
επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν,
ακολουθούν κάποιο
συνδυασμό αυτών των πέντε
αρχετυπικών στρατηγικών:

1.
2.
3.
4.
5.

Promote
Sell
Care
Converse
Expose

Original Post:
The Five Archetypal Business
Twitter Strategies

Καταγράφουμε μερικές:
Έστω μία πολύ γνωστή μάρκα, για την οποία
βρίσκουμε ότι το BASELINE της είναι 70%.
Τι σημαίνει αυτό?
Εάν θεωρήσουμε y την έκφραση των πωλήσεων,
βλέπουμε ότι στο διάγραμμα η κόκκινη και μπλέ
γραμμή είναι παράλληλες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι

Πρώτον ότι η διαφήμιση και λοιπές ενέργειες

οι πωλήσεις στα παραδείγματα της κόκκινης και

marketing δουλεύουν για τις incremental

μπλε γραμμής ανεβαίνουν παράλληλα με τον ίδιο

πωλήσεις, που είναι μόνον το 30% του συνόλου.

ρυθμό, αλλά όταν μηδενίζονται οι incremental

Δεύτερον, ότι μεσο-μακροπρόθεσμα, ακόμα και

πωλήσεις που φέρνει το marketing, οι δύο γραμμές

με μηδενική υποστήριξη marketing, το 70% των

τέμνουν σε διαφορετικό ύψος τον άξονα y. Το

πωλήσεων θα πραγματοποιηθεί (Εδώ δεν θα

σημείο τομής, είναι το κατώτερο σημείο που

ασχοληθούμε με το επιβεβαιωμένο συμπέρασμα

μπορούν να φθάσουν οι πωλήσεις, δηλαδή το

ότι χωρίς υποστήριξη και με τον συνήθως

BASELINE (συγχωρέστε που στο διάγραμμα

υπάρχοντα ανταγωνισμό, δύο χρόνια αργότερα το

της Wikipedia η μπλε γραμμή τέμνει σε αρνητικό

BASELINE της μάρκας θα είναι πολύ χαμηλότερο

πρόσημο τον άξονα y).

και πολύ δαπανηρότερο να επανέλθει στα αρχικά

Στο άλλο ζευγάρι γραμμών, η κόκκινη και πράσινη

επίπεδα).

τέμνονται στο ίδιο σημείο στον άξονα των y.
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Τρίτον, ότι πρόκειται για μάρκα που ικανοποιεί. Άρα, το BASELINE

Με δεδομένη την αντοχή του αρχικούπροϊόντος και την έμμεση προβολή

μας προσδιορίζει τον πρωτεύοντα στόχο marketing: Προσέλκυση νέων

(ίδιο όνομα) από τη διαφήμιση του light, εδώ προκύπτει αβίαστα ότι ο

καταναλωτών (trial).

επιμερισμός του budget θα πρέπει να είναι βαρύτερος για το light. Πόσο

Λογικά αναμένουμε ότι η πλειοψηφία όσων δοκιμάσουν κάποιες

ακριβώς? Θα χρειαστούν κάποια παραπάνω βήματα: Τα ειδικότερα

φορές, θα παραμείνουν στη μάρκα. Άρα ο εμπορικός σχεδιασμός θα

στοιχεία της κατηγορίας και ιδιαίτερα ένα elasticity test. Να δούμε

περιλαμβάνει τουλάχιστον διαφήμιση + προωθητικές ενέργειες (με τη

δηλαδή, πάλι με μαθηματική επεξεργασία, χωρίς να απαιτείται έρευνα,

δειγματοδιανομή, έστω και ακριβή, να γίνεται εδώ κεντρικός μοχλός).
Τι σημαίνει για το media planning?

ποιος από τους παράγοντες του marketing mix

...το BASELINE, μας
προσδιορίζει τον πρωτεύοντα
στόχο marketing: Προσέλκυση
νέων καταναλωτών (trial).

Ότι η μάρκα αντέχει σχετικά μεγαλύτερα
διαστήματα αποχής από τη διαφημιστική
σκηνή. Πολύ δυνατά bursts είναι
προτιμότερα από περισσότερα αλλά
λιγότερα δυνατά.

Άλλες εφαρμογές?
Είναι σίγουρο ότι κάθε marketer μπορεί να
φανταστεί περισσότερες από μία για τη μάρκα
του. Η απλούστερη είναι το media planning,

Τι σημαίνει για τη διαχείριση του brand portfolio?

όπου συνήθως για να προδιαγράψουμε τις εβδομαδιαίες πιέσεις που

Μα εάν δεν είναι γνωστό το BASELINE για κάθε variant της μάρκας

χρειαζόμαστε, κοιτάμε τι κάνει η κατηγορία. Αυτό όμως είναι σχετικά

η οποία μοιράζεται το umbrella name, πως μπορεί να γίνει ένας

χονδρική προσέγγιση.Κάθε μάρκα έχει εντονότερες ανταλλαγές με

ορθολογικός καταμερισμός του marketing budget?

συγκεκριμένες μάρκες της κατηγορίας. Μπορεί λοιπόν να εξετάσει

Θεωρήσαμε στην αρχή των εφαρμογών ότι η μάρκα έχει BASELINE

ποιες από αυτές τις για παράδειγμα τρείς μάρκες, έχει το χαμηλότερο

70%. Μία συνηθισμένη περίπτωση είναι η light έκδοση του ιδίου

BASELINE και να επιτεθεί ακριβώς σε αυτήν(αρκεί η συγκεκριμένη να

προϊόντος να έχει BASELINE 40%, ακόμα και αν σαν κατηγορία,

έχει μία επαρκή βάση μεριδίου αγοράς). Ή εάν διαπιστώσει ότι η αντίπαλη

τα lights είναι στα ίδια επίπεδα συνολικά, ή και μεγαλύτερα από τα

μάρκα έχει ισχυρότατο BASELINE, να πάει με niche marketing, είτε με

κανονικά.

ελαφρά παραλλαγμένη εκδοχή της μάρκας (QUANTO στα μαλακτικά,

Γιατί

οι

Ανθρωποι

Αντιγράφουν
και τι

Του Matt Rhodes

ο

Μπορούμε

Φαίνεται πως οι άνθρωποι
έχουν αρχίσει να χορεύουν
στους σταθμούς των τραίνων,
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από
ένα “spontaneous dancing”
στην Αγγλία, σε μία πλήρους
ανάπτυξης εκτέλεση του
Do-Re-Mi από τη Μελωδία
της Ευτυχίας στην Antwerp
στο Βέλγιο. Φυσικά, καμία από
αυτές δεν ήταν spontaneous.
Ήταν καλοσχεδιασμένες και
καλοεκτελεσμένες χορογραφίες.
Στην Αγγλία ήταν αυτό που
λέμε advert και αφορούσε
την T-mobile. Και στο Βέλγιο
επρόκειτο για προώθηση ενός
τηλεοπτικού σόου.
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αποδίδει τα περισσότερα.

Ενας

να

τον

Άλλο Οnline

Μάθουμε

απο

Εννοείται ότι τα κλιπάκια έγιναν
“seeded” κατά την ορολογία
των blogs και αντιγράφηκαν
εκατομμύρια φορές.
Το ενδιαφέρον όμως είναι αλλού.
Εκατοντάδες ανάλογα κλιπάκια
ανέβηκαν στο You Tube, όπου
απλοί άνθρωποι έκαναν ακριβώς
τα ίδια πράγματα! Άρα, τι
μπορούμε να μάθουμε από αυτό?
Τρία πράγματα έρχονται στο
νου:

1.

2.
3.

Αυτό?

ADVERT

Οι άνθρωποι αντιγράφουν
online συμπεριφορές.
Αξιοποιήστε το προς
όφελός σας.
Μπορείς να κάνεις
πράγματα με μικρά groups
και να έχεις μεγάλο impact.
Στον κόσμο αρέσουν
πράγματα που τον κάνουν
να χαμογελά.

Continue reading “Why People
Copy Each Other Online and What
We Can Learn” »
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Είχαμε πρόσφατα στην Ελλάδα την επίσκεψη του Professor Claudio Conti, προσκεκλημένου από το οικονομικό κανάλι sbc και φυσικά τη
MEDIARISK, της οποίας είναι συνεργάτης, ο οποίος μίλησε σε έναν κύκλο επιχειρηματιών και top managers για την τρέχουσα οικονομική
συγκυρία και το πώς μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις το λεγόμενο Emergency Management.
Η κυρίαρχη ιδέα πίσω από τον όρο: Οι «εισαγόμενες» δυσκολίες ΠΡΕΠΕΙ (δεν μπορεί
απλά να κάθεται κανείς και να περιμένει να δει τι θα γίνει…) και ΜΠΟΡΟΥΝ να
αντιμετωπισθούν.
Πως?
•

Με μία ουσιαστική αλλαγή «στάσης» του management.

•

Με περισσότερο δημιουργική προσέγγιση των ζητημάτων και λιγότερο παθητική
στάση.

•

Με την αναζήτηση και καλλιέργεια των επαγγελματικών δεξιοτήτων

•

Με τη χρήση τεχνολογιών.

Όλα ξεκινούν από το αν μπορούμε να δώσουμε θετική απάντηση σε τέσσερα τουλάχιστον ή και στα πέντε από τα παρακάτω ερωτήματα.
•

D1. Είμαστε πραγματικά σε θέση να εντοπίζουμε & να καταλαβαίνουμε “περιβαντολογικές” αλλαγές όταν ακόμα έχουμε χρόνο να
αντιδράσουμε?

•
•

D2. Είμαστε δυνατοί στις προβλέψεις? Δεν έχουμε την πολυτέλεια της δεύτερης ευκαιρίας ...
D3. Κάνουμε πραγματικά την καλύτερη χρήση των “αξιών” και “ιδιαιτεροτήτων” μας? Περιλαμβανομένων των “ποιοτικών” και όχι μόνο
των “ποσοτικών” ...

•

D4. Έχουμε συστήματα παρακολούθησης των επιδόσεών μας, ώστε κρίσιμα επιμέρους ζητήματα να εντοπίζονται άμεσα?
D5. Υιοθετούμε τα σωστά benchmarks? Είναι οι στόχοι μας συνεπείς με το μεταβαλλόμενο “περιβάλλον”?

Αυτά θα τα ονομάζαμε και διαστάσεις (Dimensions).
Λίγα λόγια για την Τρίτη διάσταση, με τη βοήθεια ενός παραδείγματος: Η FIAT,
όπως και ολόκληρη η αυτοκινητοβιομηχανία, έχει σοβαρά προβλήματα. Πριν μερικά
χρόνια ολοκλήρωσε μία συμφωνία με τον CEO της GM, τον Rick Wagoner,
να της βάλει στο τραπέζι 1.55 Δις Ευ, απλά για να μην αγοράσει
τη FIAT. Τώρα είναι στα πρόθυρα να πάρει 35% μερίδιο στη διψασμένη
για μετρητά Chrysler, χωρίς ούτε ένα Ευρώ, σε αντιστάθμισμα τεχνολογικού
know how στην κατασκευή μικρών αυτοκινήτων, κερδίζοντας ταυτόχρονα από τις

Το EMERGENCY Management
αναδεικνύει την ανάγκη να
αναγνωρίζεις τις αλληλοεξαρτήσεις.
Και μαζί, την αναπόφευκτη
πολυπλοκότητα (COMPLEXITY).

συνέργειες στα δίκτυα διανομής της Chrysler και από την κρατική Αμερικανική χρηματοδότηση.
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι παρά τη δυστοκία των αριθμών, η “διαπραγματευτική ικανότητα” είναι μία ιδιαιτερότητα/ ικανότητα στη FIAT.
(INTERDEPENDENCE).
Αυτή είναι και η βασική συνέπεια της παγκοσμιοποίησης. Η αυτοκινητοβιομηχανία για παράδειγμα, δεν συνδέεται μόνο με τα συμβαίνοντα στο
χώρο της ενέργειας, αλλά και με αυτά στο χώρο της οικολογίας, της νομοθεσίας, της πληροφορικής, των τραπεζών, των χρηματιστηρίων κλπ.
Η λίστα είναι σχεδόν ανεξάντλητη. Παρ’ όλα αυτά, η τάση μας είναι να είμαστε “τομεακοί”: Οι “αυτοκινητάδες” εστιάζουν στους αγοραστές
αυτοκινήτων, οι τραπεζίτες στους δανειολήπτες, κλπ Αλλά αυτό πια δεν λειτουργεί.
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Το EMERGENCY Management αναδεικνύει την ανάγκη να
αναγνωρίζεις τις αλληλοεξαρτήσεις. Και μαζί, την αναπόφευκτη
πολυπλοκότητα (COMPLEXITY).
Μερικοί τείνουν να είναι καυστικοί, όταν πρόκειται για προβλέψεις
“δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον σε ταραγμένους καιρούς” είναι
το μόνιμο leitmotiv τους.
Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη αλήθεια. Από τον Ιούνιο του 2007,
παραδίδουμε στην Ιταλική Ένωση της Βιομηχανίας Μοτοσυκλετών,
προβλέψεις πωλήσεων. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2008, ήταν μία
σταθερά κυμαινόμενη εποχιακά αγορά.

Mα πώς;
Κανένας δεν έχει την κρυστάλλινη σφαίρα που προβλέπει το μέλλον. Αλλά
πηγαίνοντας στις περίφημες αλληλεξαρτήσεις, θα μπορούσε όπως εμείς να
εντοπίσει τους τομείς της οικονομίας (πωλήσεις αυτοκινήτων, τράπεζες κλπ)
που προδιαγράφουν τις πωλήσεις των μοτοσυκλετών, με κάποια αναμενόμενη
διαφορά φάσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για να γίνουν τα παραπάνω, τα βήματα είναι τα εξής:
•

Συλλογή των δεδομένων της επιχείρησης, σε όποια μορφή
αυτή τα αποθηκεύει.

•

Συλλογή των “περιβαλλοντικών” στοιχείων που έχει η
επιχείρηση ή που εύκολα βρίσκονται στις πηγές.

•

Ομογενοποίηση, ένα από τα πιο δυνατά “χαρτιά” του
καθηγητή Conti και της MEDIARISK. Να καθαριστούν
δηλαδή τα στοιχεία, να έρθουν σε κοινή μετρική βάση και
να μελετηθούν οι συσχετισμοί τους.

Μετά από τα βήματα αυτά, που συνήθως δεν διαρκούν πάνω από 2
εβδομάδες, προχωρούμε στην τελική ανάλυση και είμαστε έτοιμοι
για επικοινωνία:
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ΥΠΑΡΧΕΙ
Συλλογικη Νοημοσύνη;
BED READING! |

Μια μέρα το φθινόπωρο του 1906, ένας Βρετανός
επιστήμονας που είχε ήδη γίνει αρκετά γνωστός
για τις δημοσιεύσεις του στη στατιστική και την
κληρονομικότητα, ξεκίνησε για το πανηγύρι που
γινόταν στο Πλύμουθ, στη Δυτική Αγγλία.
Ένα πανηγύρι, που οι αγρότες της περιφέρειας
μαζεύονταν για να προβάλλουν και να καμαρώσουν
για την ποιότητα των ζώων που εξέτρεφαν. Ήταν ο
Φράνσις Γκάλτον, ήδη 85 ετών.
Δύο πράγματα συγκινούσαν τον Γκάλτον πάνω απ’
όλα. Η μέτρηση φυσικών και ψυχικών ποιοτήτων και
η ανατροφή/εκτροφή. Γι’ αυτό το τελευταίο, πίστευε
ότι πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν τα απαραίτητα εφόδια
, έτσι ώστε να διατηρούνται οι κοινωνίες υγιείς .
Άλλωστε το 1884, στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου,
είχε στήσει ένα «ανθρωπομετρικό εργαστήριο»,
όπου χρησιμοποιώντας όργανα δικής του έμπνευσης
και κατασκευής, εξέταζε τους επισκέπτες για τις
ακουστικές τους ικανότητες, την όραση, το χρόνο
αντίδρασης κλπ. Η εμπειρία, τον άφησε με πολύ
κλονισμένη πίστη για τις ικανότητες και την εξυπνάδα
του «μέσου ανθρώπου». «Μόνον εάν η δύναμη
και ο έλεγχος παρέμενε στα χέρια των εκλεκτών
καλοαναθρεμμένων λίγων, η κοινωνία θα μπορούσε να

Η τελευταία εφαρμογή της παραπάνω προσέγγισης είναι σε εξέλιξη τον
Μάιο του 2009 στη Mumbai της Ινδίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει
η τοπική (και τεράστια) βιομηχανία παραγωγής μοτοσυκλετών, μία
εντεινόμενη και επικίνδυνη απειλή: Τους Κινέζους! Με μέση τιμή για
μηχανές στα δημοφιλή 100cc τις 40.000 ρουπίες, οι Κινέζοι μπαίνουν
με τιμή 10.000. Για όσους θέλουν να κάνουν την ανατριχιαστική για τα
Ευρωπαϊκά δεδομένα μετατροπή: 100Ru=1.5 Eu.
Έχοντας πρόσφατα επισκεφθεί τη Mumbai, την πόλη που κατοπτρίζει
τις τεράστιες αντιφάσεις ολόκληρης της Ινδίας, κοντά στην αθλιότητα
του 60% του πληθυσμού που ζεί στις παραγκουπόλεις (Slumdog
millionaire?) είδα και τη ζέση του κόσμου των επιχειρήσεων να
κερδίσουν το πλεονέκτημα. Είδα τις προσεγγίσεις που περιγράφω να
ακολουθούνται από εταιρίες που ίσως δεν έχουν μεγαλύτερους τζίρους
από τις μικρομεσαίες Ελληνικές. Αλλά και στην Ελλάδα έχουμε ήδη ένα
σημαντικό κεφάλαιο εφαρμογών από το λιανεμπόριο, μέχρι τα τρόφιμαποτά και τις τράπεζες. Περισσότερα στο www.mediarisk.gr (Market
Modeling) και στο τηλέφωνο της MEDIARISK 210-6101240.

παραμείνει υγιής και ισχυρή».
Τη μέρα εκείνη στο πανηγύρι, γινόταν ένας διαγωνισμός για το ποιος θα μπορούσε να υπολογίσει το βάρος του κρέατος, όταν θα σφαζόταν ένα από
τα πιο παχιά και καλοζωισμένα βόδια. Για 6 πένες, οι επισκέπτες έπαιρναν έναν αριθμημένο και σφραγισμένο λαχνό, όπου έγραφαν το όνομά τους,
μαζί με την εκτίμηση που έκαναν για το θέμα. Όσοι θα έφταναν πιο κοντά στο αποτέλεσμα όταν θα σφαζόταν το ζώο, θα ήταν οι νικητές.

Οκτακόσιοι άνθρωποι δοκίμασαν την τύχη τους.
Όπως έγραψε αργότερα ο Γκάλτον στο περιοδικό NATURE, «Ο μέσος συμμετέχων ήταν τόσο καταρτισμένος στο να εκτιμήσει το βάρος του
κρέατος που θα προέκυπτε, όσο ο μέσος ψηφοφόρος είναι καταρτισμένος για τα περισσότερα πολιτικά ζητήματα για τα οποία ψηφίζει».
Ο Γκάλτον ενδιαφερόταν για το τι ήταν ικανός «ο μέσος ψηφοφόρος», γιατί ήθελε να αποδείξει ότι ήταν ικανός για πολύ λίγα. Έτσι σκέφτηκε να
μετατρέψει το διαγωνισμό, σε ένα πείραμα της στιγμής. Όταν όλα τελείωσαν, ο Γκάλτον δανείστηκε τα αποκόμματα από τους διοργανωτές (787
από τα 800, αφήνοντας έξω 13 που δεν διαβάζονταν) και έκανε εκτεταμένες στατιστικές αναλύσεις. Αλλά πάνω απ’ όλα, βρήκε το μέσο όρο των
στοιχημάτων. Το πλήθος είχε εκτιμήσει κατά μέσον όρο ότι το βόδι θα απέδιδε 1.197 πάουντς κρέατος. Το πραγματικό βάρος του κρέατος που
ζυγίστηκε, ήταν 1.198 πάουντς. Δηλαδή η συλλογική εκτίμηση που είχε κάνει εκείνο το ετερόκλητο πλήθος στο Πλύμουθ, ήταν ουσιαστικά τέλεια.
Ο Γκάλτον έγραψε αργότερα: «Το αποτέλεσμα έδειξε μια πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία για μια δημοκρατική κρίση, από όσο θα μπορούσε ίσως να
περιμένει κανείς».
www.mediarisk.gr |
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συνηθισμένοι άνθρωποι αποδείκνυαν ότι τα μυαλά τους μπορούσαν να
προκαλέσουν αποκλίσεις στα διαγράμματα, εξαναγκάζοντας τη μηχανή

Το μάτι που βλέπει το μέλλον: Σε ένα σκονισμένο εργαστήριο στο

να παράγει περισσότερες κορώνες ή γράμματα.

Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, υπάρχει μία συσκευή σε μέγεθος το

Σύμφωνα με όλους τους γνωστούς νόμους της φυσικής, αυτό δεν

πολύ δύο πακέτων τσιγάρων. Είναι γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Αλλά

έπρεπε να συμβαίνει, αλλά συνέβαινε. Και εξακολουθούσε να

για ένα διαρκώς αυξανόμενο πλήθος επιστημόνων, είναι κάτι πολύ

συμβαίνει σε κάθε πείραμα.

παραπάνω. Τη βλέπουν σαν το μάτι μιας πολύ πιο σύνθετης μηχανής

Ο δρ. Nelson επέκτεινε τα πειράματα του δρ. Jahn, φέρνοντας

με την ικανότητα να… βλέπει το μέλλον. Φαίνεται πως η μηχανή

γεννήτριες αριθμών σε συνεδρίες ομαδικής ψυχοθεραπείας. Ξανά τα

«έπιασε» την επερχόμενη επίθεση στους δίδυμους πύργους, τέσσερις

αποτελέσματα γούρλωναν μάτια. Οι ομάδες ήταν ικανές συλλογικά να

ώρες πριν αυτή συμβεί. Και μερικά χρόνια μετά, το τσουνάμι στην

προκαλέσουν δραματικές μεταβολές στη συνήθη ροή.

Ασία, λίγο πριν εκδηλωθεί.

Από εκεί και πέρα, ο δρ. Nelson επεκτάθηκε ραγδαία. Συνέδεσε

Είναι εντελώς ανατρεπτικά τα συμπεράσματα που αρχίζουν να

μέσω internet 40 γεννήτριες τυχαίων από ολόκληρο τον κόσμο,

βγαίνουν λέει ο καθηγητής Roger Nelson του Πρίνστον, που

στο εργαστήριό του στο Πρίνστον. Μέρα και νύχτα, το μεγαλύτερο

ηγείται των ερευνών γύρω από το «μαύρο κουτί». Ο στόχος είναι να

διάστημα, τα γραφήματα που παράγονταν ήταν περίπου μία ευθεία

διερευνηθεί εάν το σύνολο της ανθρωπότητας μοιραζόμαστε έναν

γραμμή.

μοναδικό υποσυνείδητο νου, στον οποίο μπορούμε να ανατρέχουμε,

Αλλά στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, κάτι εντελώς εξαιρετικό συνέβη: το

χωρίς να το συνειδητοποιούμε.

γράφημα κινήθηκε προς τα επάνω, καταγράφοντας μία ξαφνική και

Παρ’ όλο που μπορεί να φαίνεται τρελό, το πείραμα έχει προσελκύσει

ογκώδη μετακίνηση στη διαδοχή των αριθμών, καθώς τα μηχανάκια

75 επιστήμονες από 41 διαφορετικά κράτη και είναι σήμερα το πιο

του από ολόκληρο τον κόσμο άρχισαν να καταγράφουν τεράστιες

αυστηρά επιστημονικό και το μεγαλύτερης διάρκειας πείραμα που

αποκλίσεις από τις νόρμες. Η ημέρα ήταν ιστορική, αλλά και για έναν

έγινε ποτέ στο χώρο του υπερφυσικού. Όπως ειπώθηκε, πολύ συχνά

ακόμα λόγο. Γιατί τη μέρα εκείνη, ένας πληθυσμός μεγέθους περίπου

τα υπερφυσικά φαινόμενα «εξατμίζονται» όσο τα μελετάς για μεγάλα

ενός δις, από ολόκληρο τον κόσμο, παρακολούθησε στην τηλεόραση

διαστήματα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει με το Global Consciousness

την κηδεία της πριγκίπισας Νταϊάνα στο αβαείο του Westminster.

Project. Τα αποτελέσματα είναι εκεί. Η αμφισβήτηση βρίσκεται μόνο

Ο δρ Nelson ήταν πεπεισμένος ότι τα δύο γεγονότα συνδέονταν. Ήταν

στο τι σημαίνουν.

η συμπυκνωμένη συναισθηματική φόρτιση τόσο μεγάλου πλήθους

Το πείραμα έχει τις ρίζες του στην εκπληκτική δουλειά του καθηγητή

ανθρώπων που προκάλεσε την αντίδραση των μηχανών του?

Robert Jahn, πάλι του Πρίνστον, στη δεκαετία του ’70. Ήταν ένας από

Έκτοτε το πρόγραμμα επεκτάθηκε μαζικά με 65 «αυγά» ανά τον

τους πρώτους σύγχρονους επιστήμονες που αντιμετώπισαν σοβαρά

κόσμο, όπως ονομάζονται οι μηχανές, που λειτουργούν σαν τα μάτια

τα υπερφυσικά φαινόμενα. Με ερεθίσματα όπως η τηλεπάθεια, η

του συστήματος. Και τα αποτελέσματα υπήρξαν εκπληκτικά, όσο και

τηλεκίνηση, η λεγόμενη έκτη αίσθηση, είχε αποφασίσει να διερευνήσει

αδύνατο να εξηγηθούν. Τα «αυγά» έπιασαν μία σειρά παγκόσμιων

τα φαινόμενα, με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες της εποχής.

γεγονότων, όπως το βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας, την τραγωδία

Μία από αυτές τις τεχνολογίες ήταν και ένα ταπεινό μαύρο κουτί,

του Κούρσκ, την αμφιλεγόμενη εκλογή στις ΗΠΑ το 2000. Και

γνωστό σαν γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Με την τεχνολογία των

πιάνουν κανονικά το γύρισμα του χρόνου με τις γιορτές που το

υπολογιστών, παρήγαγε συνεχώς δύο αριθμούς. Το ένα και το

συνοδεύουν. Αλλά το μεγαλύτερο αίνιγμα προέκυψε με την επίθεση

μηδέν, σε μία εντελώς τυχαία διαδοχή, σαν κορώνα-γράμματα. Η

στους δίδυμους πύργους και το τσουνάμι στον Ινδικό ωκεανό. Τέσσερις

διαδοχή μπορούσε μετά να εκτυπώνεται σαν γράφημα. Οι νόμοι της

ώρες πριν την επίθεση και ένα εικοσιτετράωρο πριν από τον σεισμό

τυχαιότητας ορίζουν ότι θα έπρεπε να παράγονταν ίσες ποσότητες

που προκάλεσε το τσουνάμι, τα μηχανάκια «τρελάθηκαν».

από μηδέν και ένα και ότι το διάγραμμα θα έπρεπε να βγαίνει ευθεία

Ανεξάρτητα πειράματα πάλι, έχουν καταδείξει ότι το ανθρώπινο μυαλό

γραμμή. Κάθε απόκλιση, θα οδηγούσε σε καμπύλες. Και τότε ο

μπορεί να συλλαμβάνει πράγματα, χωρίς ανιχνεύσιμο ερέθισμα, που θα

καθηγητής Jahn θέλησε να δεί αν η δύναμη της ανθρώπινης σκέψης θα

συμβούν τα επόμενα δευτερόλεπτα.

μπορούσε να επηρεάσει με κάποιον τρόπο τα συνήθη αποτελέσματα

Αυτό που ο δρ. Nelson μας λέει, είναι ότι ενώ όλοι μπορεί να

της μηχανής. Μάζεψε κόσμο κυριολεκτικά από το δρόμο και τους

λειτουργούμε σαν άτομα, φαίνεται ότι ταυτόχρονα μοιραζόμαστε και

ζήτησε να συγκεντρώσουν τη σκέψη τους στη γεννήτρια των αριθμών.

κάτι πολύ – πολύ μεγαλύτερο. Μία παγκόσμια συνειδητότητα.

Ουσιαστικά τους ζήτησε να κάνουν τη μηχανή να βγάζει περισσότερες

«Εκπαιδευόμαστε να είμαστε ατομικιστικά τέρατα» λέει ο δρ. Nelson.

κορώνες από γράμματα. Ήταν μία απίστευτη ιδέα για την εποχή. Τα

«Η κοινωνία, μας ωθεί να διαχωρίζουμε τον εαυτό μας από τους

αποτελέσματα όμως ήταν εντυπωσιακά και ποτέ μέχρι σήμερα δεν

άλλους. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Μπορεί να μας συνδέουν πολύ πιο

κατορθώθηκε να ερμηνευθούν ικανοποιητικά. Ξανά και ξανά, εντελώς

ιδιαίτεροι και στενοί δεσμοί από όσο μπορούμε να καταλάβουμε».
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Εφαρμογές από το business: Στη συλλογική νοημοσύνη κατά κάποιο
τρόπο οφείλει την τεράστια επιτυχία της η Google, αφού η λογική
της είναι να ανιχνεύει τη δημοφιλία των sites και να τα κατατάσσει
με βάση αυτήν. Ή κατά ένα τρόπο και η Wikipedia. Και συμβολικά,
η επικράτηση αυτού του τύπου της εγκυκλοπαίδειας, ενώ η κάποτε
πολλά υποσχόμενη ENCARTA της Microsoft διακόπτει στο τέλος του
09, σηματοδοτεί την εμπέδωση από την ανθρωπότητα της αξίας της
συλλογικής νοημοσύνης. Ή τα δεκάδες sites, όπως το KLUSTER

συνέχεια απο σελ 7

που όπως αναφέρει στην πρώτη του σελίδα, “ is a place to harness the
power of community collaboration to get stuff done”. Τελευταία, ο
όρος “crowdsourcing” ακούγεται όλο και πιο πολύ, σηματοδοτώντας
την on-line διανομή συγκεκριμένων σκοπών/ εργασιών, σε πλήθη
ειδικών ή εθελοντών αυτή τη φορά. Και ίσως η τάση αυτή, να αλλάξει
καίρια και την πάντα επιδιωκόμενη δημιουργικότητα στη διαφήμιση.
Μία σειρά κολοσσιαίων εταιριών, όπως η DELL, η STURBUCKS, η
LEGO κ.α. έχουν αναπτύξει καμπάνιες με ακριβώς αυτόν τον τρόπο.
Κάνοντας Crowdsourcing.
Τέλος να αναφέρουμε και μερικές πολύ ιδιαίτερες εφαρμογές. Στη
συλλογική δραστηριότητα στο WEB στηρίζονται πολλά προγράμματα
προβλέψεων κοινωνικών φαινομένων. Από το Νοέμβριο 2008, στη δ/
ση www.google.org/flutrends/ υπάρχουν προβλέψεις για επερχόμενες
επιδημίες γρίπης και την έντασή τους, χωριστά για κάθε πολιτεία των
ΗΠΑ. H πρόβλεψη γίνεται 2 εβδομάδες νωρίτερα από κάθε άλλη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

προσέγγιση. Το επιστημονικό υπόβαθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό

(Ένα newsletter με θέματα marketing και διαφήμισης, δεν θα

NATURE και υπάρχει στη δ/ση www.nature.com/journal/vaop/
ncurrent/pdf/nature07634.pdf/.

μπορούσε να μην περιλαμβάνει και τουλάχιστον μία διαφήμιση !)

Εδώ αξίζει να θυμηθούμε και τον Vladimir Vernadski, ιδρυτή της
Ουκρανικής Ακαδημίας Επιστημών, που σε μία επέκταση της θεωρίας
του Δαρβίνου, θεωρεί ότι κατά την επόμενη φάση της εξέλιξης στη Γη,
μετά τη γαιόσφαιρα και τη βιόσφαιρα, έρχεται η ώρα της νοόσφαιρας.
Global Consciousness Project
Princeton University
Πηγές:
-The Wisdom of Crowds, James Surowiecki/ DOUBLEDAY NY
-Daily Mail; London (UK)
-Advertising Age, Απρ 20, 2009
-Παγκόσμιος ιστός.

Πρόκειται για ένα consultative διαδραστικό workshop, με ακριβώς
αυτό το φιλόδοξο στόχο: Reinforcing the Customer Relationship.
Επειδή εξειδικεύει στην επιχείρηση, γίνεται μόνο ενδοεταιρικά.
Τι είναι το consultative workshop και πως αναπτύσσεται, στο
http://mediarisk.gr/assets/media/Photos/72.pdf
Κόστος: 10.000 Eu.
Για διαθέσιμες ημερομηνίες ή για συνάντηση με τον Stefan Kolle της
FUTURELAB την πρώτη εβδομάδα Ιουλίου: info@mediarisk.gr
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
Για το δεύτερο τεύχος μεταξύ άλλων:
Factor Analysis: Μία μαθηματική τεχνική που “κυκλοφορεί” εδώ και περίπου 100 χρόνια.
Μήπως ήρθε η ώρα να κάνει πολύ απλούστερη τη ζωή του marketer;
“shoe-string” marketing success cases: Τα επιτυχημένα projects κάποτε – κάποτε δεν
στηρίζονται αναγκαστικά σε μεγάλα budgets.

Πότε θα κάνετε το δικό σας;
Πλάγιες ματιές στην αποτελεσματικότητα της τηλεοπτικής διαφήμισης στην Ελλάδα.
Όσοι έχετε κάποιο case study που πιθανολογείτε ότι θα ενδιαφέρει τους

Δηλαδή;
Υπομονή μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

επαγγελματίες του marketing και των media στην Ελλάδα, ακόμα και αν έμμεσα
προβάλλει την εταιρία σας, πολύ ευχαρίστως να το δούμε για δημοσίευση. Αρκεί

να είναι φρέσκο, να έχει κάποιο στοιχείο innovation και να μπορεί να αποτελέσει
παράδειγμα στην Ελληνική αγορά.

Milton'sewsletter
N

Εγγραφή στο Newsletter

Sign-up

Για να λαμβάνετε το Μilton ‘s Newsletter στο email σας,
συμπληρώστε τη διευθυνσή σας στην ειδική Φόρμα Εγγραφής
στο www.mediarisk.gr
Προσθέστε τη διεύθυνση
avenue@otenet.gr στο βιβλίο
επαφών σας για να είναι
σίγουρη η παράδοση του
ενημερωτικού δελτίου.

Για να απεγγραφείτε, αν θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημέρωση
στείλτε μήνυμα εδώ με θέμα “Unsubscribe”
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