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      κινητής τηλεφωνίας

    Δογματικές Θέσεις για το 
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      του croudsourcing στο    
           χώρο της δημιουργικότητας  
      

Mouth

                 
      Διαφήμιση 
      τροφίμων και 
      παιδιά 
 

http://www.mediarisk.gr/site/content.php?sel=37


Ανασκόπηση  
 Με την αλματώδη ανάπτυξη του digital σε ολόκληρο τον κόσμο –πλην 
Ελλάδας φυσικά-, ο προβληματισμός που μπαίνει έντονα στην επικαιρότητα των 
επιχειρήσεων, αφορά τη στρατηγική και το ποιός θα είναι υπεύθυνος γι αυτήν. 
Το digital γίνεται φανερό ότι είναι μέρος της επιχειρηματικής και όχι μόνο της 
στρατηγικής marketing. Έτσι, έχουμε από τη μία μεριά τις εταιρίες πληροφορικής 
να θεωρούν ότι το μπαλάκι πρέπει αναγκαστικά να κυλήσει προς τη μεριά τους 
και τις διαφημιστικές από την άλλη να πρεσβεύουν ότι ακριβώς για το ενιαίο της 
επικοινωνίας προς τα έξω, η στρατηγική θα πρέπει να πάει προς τη δική τους τη 
μεριά.
 Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι το επιχειρηματικό “παράδειγμα” που 
γνωρίζουμε, χρησιμοποιώντας τον όρο με την επιστημονική του σημασία, είχε 
στηθεί σε εποχές πολύ διαφορετικές και ελάχιστα μεταβαλλόμενες. Τώρα ο 
καταναλωτής κρατάει στα χέρια του πολύ μεγάλη δύναμη και του αποδίδεται από 
το κοινό πολύ μεγαλύτερος βαθμός αξιοπιστίας από ότι στη μάρκα. Με ελάχιστες 
κινήσεις στα social media, προϊόντα και εταιρίες κινδυνεύουν να καταστραφούν, 
ενώ αντίστοιχα άλλα κτίζονται σε ρυθμό αστραπής.
 Τα πράγματα έχουν προχωρήσει τόσο, που ακόμα και οι ίδιες οι εταιρίες  
digital διαχωρίζονται πια σε αυτές που αναπτύσσουν στρατηγική marketing και 
σε αυτές που πάνε “all the way” στην ανάπτυξη business strategy.
 Με αυτά στο μυαλό, προτίμησα στο τεύχος αυτό να κυριαρχήσουν τα 
θέματα του WEB, καθώς και των “innovative approaches” της FUTURELAB και 
του ADDICTLAB. Έτσι, “ο συσχετισμός διαφήμισης και πωλήσεων στις ηλεκτρικές 
συσκευές” καθώς και το “πόσα GRP’s το επόμενο burst;”, που είχα αναγγείλει στο 
τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου, πηγαίνουν για το επόμενο τεύχος.
 Σε αυτό, θα συναποτελέσουν ένα πιο ολοκληρωμένο σύνολο θεμάτων 
που συνδέονται με τη στρατηγική. Από το τι είναι/ τι προσδιορίζει ο όρος, μέχρι 
τα σχετικά θέματα από την έρευνα και τα case studies.

Μίλτων Παπαδάκης 

Και … εκλογών 
ένεκα. 
Από το blog του Φοίβου Καρζή, 

22.9.08

Ήταν πιο μακρύ από τον 

υπερσιβηρικό. Ήταν μεγαλύτερο 

από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. 

Ήταν πιο προβλέψιμο από γκρο 

πλαν του Αγγελόπουλου. Ήταν 

πιο ανιαρό από τουρνουά γκολφ. 

Ήταν άχαρο σαν τους μικρούς 

τελικούς που διεξάγονται πριν από 

τον πραγματικό τελικό. Και ήταν 

άκρως ελληνικό αυτό το ντημπέιτ, 

με την έννοια ότι αποτύπωνε το 

πραγματικό, βαθύ πρόβλημα της 

χώρας.

Ποιό είναι το πρόβλημα της 

χώρας; Ότι λειτουργεί ανάποδα. 

Ότι δεν ασχολείται με τον 

αποδέκτη αλλά με τον παραγωγό 

των υπηρεσιών.
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Μίλτων Παπαδάκης 

Οικονομική   κρίση

 

“Η παθητικότητα, 
η αδράνεια και 
η μίμηση των 
ανταγωνιστών 
δεν θα σας κάνουν 
κυρίαρχους 
των εξελίξεων. 
Αυτό απαιτεί 
δημιουργικότητα”

Από το άρθρο του δρ. 
Μπάμπη Μαινεμελή στην 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/ Κυρ 13.9.09. 
Ολόκληρο το άρθρο στη
www.alba.edu.gr/crisis 
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Ετήσιο συνέδριο της   
FUTURELAB

Το Mechelen, 20 λεπτά με τραίνο Βόρεια των Βρυξελλών, ήταν παλιότερα μία υποβαθμισμένη 
κωμόπολη, αλλά με διάσπαρτα «διαμαντάκια». Εννοείται ότι δεν είναι πιά έτσι. Το Δημαρχείο 
κλπ αποτελούν μία σειρά από πέντε έργα που έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO σαν έργα 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και η συνολική εικόνα είναι εξαιρετική, χωρίς ανορθογραφίες. 
Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων είναι περιορισμένη όσο πλησιάζεις στο κέντρο, όπου πολυώροφα 
υπόγεια γκαράζ τα καταπίνουν, αφήνοντας τους δρόμους  ανοιχτούς στην κυκλοφορία των μαζικών 
μέσων. Τα ποδήλατα είναι συνηθέστατο μέσο μετακίνησης και – έτσι από περιέργεια – ρώτησα επτά 
αστυνομικούς στο δρόμο «που είναι ο σταθμός του τραίνου». Όλοι με κατατόπισαν άψογα στα 
Αγγλικά. Στη χειρότερη περίπτωση, έπασχε μόνο λίγο η προφορά.

Βρεθήκαμε εκεί για την ετήσια συνάντησή μας «τρελαμένων» της FUTURELAB. 

Πόσο διαφορετικός ο τρόπος δουλειάς των 
φίλων μας από τη Σκανδιναβία, όπου ιδέες/ 
εταιρίες/ προσέγγιση πελατών, προχωρούν 
με βάση την αξία τους και όχι 
το ποιόν ξέρεις …

Πόσο πιο ανοιχτές κοινωνίες οι υπόλοιπες, 
όπου πχ στην Ιταλία η φίλη μας εκεί μέσα σε 
ένα χρόνο που ξεκίνησε και “sustainability 
assessments”, έχει ήδη κάνει 18 projects.

Πόσο πραγματικά ενδιαφέρονται για τα 
μεγάλα ζητήματα, όπως το περιβάλλον και 
πόσο κατανοούν και το οικονομικό όφελος  
στο  να έχεις τη σωστή οικολογική πολιτική 
σαν επιχείρηση.

10-13 Σεπτεμβρίου 2009



Μία εταιρία κατασκευής καρεκλών – η Ιταλία φημίζεται - αφενός έκανε 
τις αναγκαίες προσαρμογές στην παραγωγή της (από πρώτες ύλες και 
μεταφορές, μέχρι την κατασκευή) και αφετέρου φρόντισε να εξασφαλίσει την 
πιστοποίηση για το footprint του διοξειδίου του άνθρακα. Πράγμα που έγινε 
με κόστος μόνο 18.000 € μέσα σε δύο μήνες. 

Αποτέλεσμα, 45% αύξηση του κύκλου εργασιών σε ένα χρόνο, μέσα 
στην κρίση, με εξαγωγές στην Αυστραλία, όπου κανένας άλλος Ιταλός 
κατασκευαστής δεν είχε προετοιμαστεί ανάλογα και τόσο γρήγορα.

Ετήσιο συνέρδιο της FUTURELAB

10-13 Σεπτεμβρίου 2009

Εργοστάσιο ΦΙΞ. Έχουν και στο Mechelen το ανάλογο, αλλά δεν το 
κλωθογυρίζουν δεκαετίες. Το έχουν γυμνώσει, αφήνοντας μέσα μόνο 
ένα τεράστιο καζάνι και το διαμόρφωσαν σε ένα εξαίρετο εστιατόριο με 
20 μέτρα ύψος, σε χώρο πολιτιστικών κλπ, αλλά με μινιμαλιστικό τρόπο, 
με κρύσταλλο γύρω-γύρω, με θέα παντού και από παντού, στην παλιά 
πόλη, τον καθεδρικό ναό, το ποτάμι…

	 Η	 FUTURELAB	 θα	 μπορούσε	 να	
παραλληλιστεί	 με	 το	 ανάλογο	 στο	 χώρο	 της	
επικοινωνίας,	τα	πολύ	επιτυχημένα	creative	shops	
όπως	 η	 Anomaly	 (http://www.anomaly.com/
about.php	)	και	η	Ideo	 (	http://en.wikipedia.org/
wiki/IDEO	),	που	χωρίς	γραφειοκρατία	και	μεγάλα	
reports,	σπάνε	τον	καθιερωμένο	τρόπο	δουλειάς	
και	βάζουν	στο	κέντρο	του	προβληματισμού	τον	
άνθρωπο,	τις	πραγματικές	του	προτεραιότητες,	το	
περιβάλλον	μέσα	στο	οποίο	θα	κάνει	χρήση	των	
προϊόντων	 κλπ	 κλπ.	 Η	 FUTURELAB	 κάνει	 το	
ίδιο	πράγμα	σε	πλήθος	εφαρμογών,	ανάλογα	με	
το	θέμα	(ή…	αναδεικνύοντας	ένα	θέμα).

Παράδειγμα:

•	 Αναζωογόνηση	 της	 λειτουργίας	 ενός	
λιανέμπορου/	 δικτύου.	Από	 την	 εργονομική	
διάταξη,	μέχρι	την	«πολυκάναλη»	παρουσία	
του	δίπλα	στον	πελάτη,	στο	χρόνο	που	αυτός	
επιθυμεί.

•	 Αύξηση	 του	 περιθωρίου	 κέρδους	 ενός	
προϊόντος,	με	μελέτη	όλων	των	σταδίων.	Από	
την	παραγωγή	και	διανομή,	μέχρι	τη	μελέτη	
ελαστικότητας	της	τιμής	και	την	προώθηση.

•	 “Best	 practices”.	 Χαρτογράφηση	 από	
ολόκληρο	 τον	 πλανήτη	 και	 μετά	 σε	 στενή	
συνεργασία	με	την	επιχείρηση,	ανάδειξη	των	
πρακτικών	που	μπορούν	να	υλοποιηθούν	για	
την	κάθε	μία	χωριστά,	σε	σύντομο	χρόνο	και	
με	τους	διαθέσιμους	πόρους.	Πχ,	τι	ακριβώς	
αξίζει	να	δοκιμάσει	να	κάνει	η	επιχείρηση	στο	
WEB?	Ποια	προτεραιότητα	δένει	καλύτερα	με	
το	προφίλ	της	και	θα	αποδώσει	συντομότερα;	
Ποια	 είναι	 άμεση	 προτεραιότητα,	 πριν	
προλάβει	 ο	 ανταγωνιστής,	 αφού	 ξέρουμε	 τι	
έχει	γίνει	στις	αγορές	του	κόσμου;
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Η διαδικασία για ένα project των 15-35.000 €
 είναι η εξής:

τ

 Η FUTURELAB  θα δεί την υπάρχουσα 
κατάσταση και το θέμα που απασχολεί 
την επιχείρηση.

Το διεθνές ερευνητικό κέντρο της FUTURELAB θα ψάξει κάθε 
πτυχή, σε κάθε χώρα σχεδόν και θα κάνει μία λεπτομερή 
καταγραφή, που θα ακολουθεί και ένα συγκροτημένο λογικό 
ιστό.

τ
ττ

Η FUTURELAB επεξεργάζεται περαιτέρω 
όλα τα παραπάνω και επιστρέφει για 

συζήτηση με περίπου 20 “business ideas”, 
που είναι :

•	 Συμπαγείς

•	 Υπόσχονται ανάπτυξη 
αλληλένδετη με την πορεία 
της εταιρίας/ του κλάδου/ των 
τάσεων.

•	 Στηρίζονται σε ερευνητική 
τεκμηρίωση (διεθνές κέντρο F/ 
στελέχη/ πελάτες- ανάλογα με   
το βάθος του έργου).

Από	όλο	αυτό,	που	μπορεί	να	διαρκέσει	
συνολικά	από	2	έως	6	μήνες,	η	
κατάληξη	είναι	4-5	συγκροτημένα	mini	
business	cases,	όχι	απλά	ιδέες,	που	
η	επιχείρηση	μπορεί	να	υλοποιήσει	
σε	γρήγορο	χρόνο	και	με	ρεαλιστικό	
κοστολόγιο,	από	ένα,	μέχρι	όλα.

Όπως	σχολίασε	ένας	από	τους	πελάτες	
της	FUTURELAB	που	συμμετείχε	στο	
κλείσιμο	των	εργασιών:	
 “you get rock hard business reali-
ties with these business cases”.

τ

τ

Η FUTURELAB έρχεται στην εταιρία, γι’ αυτό που λέγεται 
“ideation process”. Σε ένα “προεδρευόμενο
 “brainstorming”, στελέχη και F. καταλήγουν σε μία 
χαρτογράφηση του τι είναι λογικό και εφικτό να γίνει.

4 

1

2

3

Stefan Kolle
Συνιδρυτής της Futurelab,
 που έρχεται συχνότατα 

στην Ελλάδα και έχει
 επιβλέψει 

όλα τα Ελληνικά projects.
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τ

τ
forum  αναγνωστών  

Τα θέματα του Milton’s Newsletter προκύπτουν μέσα
 απο την καθημερινή πρακτική και τις ανταλλαγές με
 συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικο. Αν δώσουν 
αφορμή για περαιτέρω γόνιμη ανταλλαγή ιδεών, θα είναι 
κέρδος για όλους. Σας προσκαλώ λοιπόν να σχολιάσετε, να διαφωνήσετε, 
να μοιραστείτε, να προτείνετε. 
Μ.Π.

Subscribe

Γίνετε μέλος και στείλτε
την επιστολή σας με e-mail 
στο mediarisk@otenet.gr

7
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και το παράδειγμα της κινητής 
τηλεφωνίας

Word of

Mouth

Τάκης Φτούλης 
TGI Survey Director, 
MRB HELLAS

Τα στοιχεία της έρευνας
 TGI που ακολουθούν αφορούν 
στο χρονικό διάστημα 
Οκτωβρίου 2008 – Μαΐου 2009. 
Η διερεύνηση είναι συνεχής 
(μηνιαία) και θα παρακολουθεί 
την εξέλιξη και την δυναμική 
του WoM σε πολλές κατηγορίες 
προϊόντων και υπηρεσιών.

  
Το Word Of Mouth (WoM) αποτελεί 

πλέον ένα αυτοτελές μέσο 

επικοινωνίας, παράλληλα με τα 

παραδοσιακά ΜΜΕ, και έχει ενταχθεί  

στον τρόπο σκέψης και δράσης του 

Marketing πολλών μαρκών και εταιριών.

Βλέποντας αυτή τηναναπτυσσόμενη 

δυναμική, η MRB HELLAS έχει εντάξει στο 

ερωτηματολόγιο της έρευνας TGI 

(Target Group Index) ερωτήσεις

 σχετικές με το WoM από τον 

Οκτώβριο του 2008.
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•	 Σε ποσοστό 11,4% οι χρήστες θεωρούν ότι 
είναι πολύ πιθανό να πείσουν άλλους στο να 
συμφωνήσουν μαζί τους σε θέματα κινητής 
τηλεφωνίας; (Salespeople). 

Οι Salespeople βρίσκονται κυρίως στην Frog (In-
dex 197) στην Sharp (Index 151), στην Q Telecom 
(Index 150), στην Sony Ericsson (Index 127) και στην 
LG (Index 118).

Κινητή τηλεφωνία και WoM
Σε ποσοστό 19,2% οι χρήστες της κινητής τηλεφωνίας εμπλέκονται σε κάποια ή 
κάποιες δραστηριότητες που ορίζουν το WoM. Το υπόλοιπο 80,8% είναι όλοι εκείνοι 
που «παραλαμβάνουν» τα μηνύματα του Μέσου (Receivers). 
Οι «ενεργά» συμμετέχοντες στην δημιουργία του WoM στον χώρο της κινητής 
τηλεφωνίας είναι κυρίως Άνδρες (65,5%), ηλικίας 15-34 (69%), ζουν σε περιοχές εκτός 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης (65%).

•	 Στο ερώτημα σχετικά με το μέγεθος των 
πληροφοριών που μπορούν να δίνουν οι 
χρήστες κινητής τηλεφωνίας, απάντησαν κατά 
11,8% ότι μπορούν να δίνουν πολλές (Mavens).

Mavens θα συναντήσουμε κυρίως στην Sharp (In-
dex 153), στην Sony Ericsson (Index 141) και στην 
What’s up (Index 111).

Φαίνεται ότι οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας 
ανταλλάσουν απόψεις και γνώμες σχετικά με τα 
κινητά τηλέφωνα αρκετά έντονα. 

•	 Τρεις στους τέσσερις (75,0%) δηλώνουν ότι 
έχουν μιλήσει σε άλλους για προϊόντα κινητής 
τηλεφωνίας, μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, 
και μάλιστα 13,8% των χρηστών έχει μιλήσει σε 
πολλά και διαφορετικά άτομα (Connectors).

Οι Connectors εμφανίζονται εντονότερα στην Q 
Telecom (Index 149), στην Sony Ericsson  (Index 
136), στην Sharp (Index 134), και στην Siemens (In-
dex 114). 

11,4%
Salespeople

Τρεις ομάδες και οι Πρωταθλητές

11,8%Mavens

Connectors

13,8%

Word of
Mouth
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Σημαντικό κριτήριο επιλογής ενός κινητού τηλεφώνου είναι 
η κάλυψη του δικτύου (και για τις τρεις ομάδες).

Σπουδαίο ρόλο για τους Connectors παίζουν  οι χρεώσεις 
(Index 110),  ενώ για τους Mavens και τους Salespeople είναι 
κρίσιμη η σύσταση από κάποιον άλλο (Index 111 και 120 
αντίστοιχα). 

Τέλος για τους Salespeople η φήμη της εταιρείας (Index 
120) φαίνεται ότι αποτελεί ένα ακόμα ισχυρό κίνητρο για 
την αγορά ενός κινητού τηλεφώνου.Τους «βρίσκεις» κυρίως 
στο Internet, στα περιοδικά και στο ραδιόφωνο και μάλιστα 
έχοντας αρκετά υψηλή συχνότητα «κατανάλωσης» αυτών 
των μέσων. Στην τηλεόραση προτιμούν εκπομπές όπως 
τα τηλεπαιχνίδια, οι αυτοτελείς σειρές, οι περιπετειώδεις 
ταινίες, και οι αθλητικές μεταδόσεις.

•	 Τέλος, ως πρωταθλητές του WoM (Champions) 
χαρακτηρίζονται όσοι πληρούν και τις 3 από 
τις παραπάνω δραστηριότητες, δηλαδή μιλάνε 
σε πολλούς και διαφορετικούς, δίνουν πολλή 
πληροφόρηση και θεωρούν ότι είναι ικανοί να 
πείσουν για τις απόψεις τους.

Οι Champions αποτελούν το 6,4% των χρηστών της κινητής 
τηλεφωνίας.

Κινητή τηλεφωνία και WoM

Word 
Mouth

Champions 
6,4%

13,8% των χρηστών 
κινητής τηλεφωνίας 

έχει μιλήσει σε πολλά 
και διαφορετικά άτομα

11,4% των χρηστών 
θεωρούν ότι είναι πολύ 

πιθανό να πείσουν άλλους 
στο να συμφωνήσουν μαζί 

τους σε θέματα κινητής 
τηλεφωνίας

11,8% των χρηστών 
ισχυρίζονται  ότι 

μπορούν να δίνουν 
πολλές πληροφορίες

Connectors Mavens Salespeople
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Όπως γράφει το 
Mobile Marketing Magazine  

στις  28 Σεπ 09, το Apple’s App Store 
ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια downloads! 

Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 85.000 
εφαρμογές (applications), οργανωμένες σε 
20 κατηγορίες, για τα περισσότερα από 50 

εκατομμύρια συσκευές iPhone 
και iPod touch.

Το App Store 
ξεπερνάει 
τα 2bn 
Downloads!!!

 

Όσοι έχετε κάποιο case study που 

πιθανολογείτε ότι θα ενδιαφέρει τους 

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's Newsletter 
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Ο	 λεγόμενος	 Παγκόσμιος	 Ιστός,	 δεν	 είναι	
ακόμα	ένα	Μέσο.	Είναι	ένα	εντελώς	ιδιαίτερο	
περιβάλλον,	 όπου	 το	 επόμενο	 καλοκαίρι	 ο	
μέσος	 Ευρωπαίος	 θα	 ξοδεύει	 περισσότερο	
χρόνο	 απ’	 ότι	 μπροστά	 στην	 οθόνη	 της	
τηλεόρασης,	 όπως	 πολύ	 θαρρετά	 πήρε	 το	
ρίσκο	της	πρόβλεψης	τον	Ιούνιο	εφέτος	ο	
Steven	Balmer,	CEO	της	Microsoft.

	 Είναι	 ένα	 περιβάλλον	 που	 για	
πάμπολλες	 εφαρμογές,	 δεν	 διαχωρίζεται	
από	 τον	 πραγματικό	 κόσμο	 και	 από	 αυτόν	
των	 συμβατικών	 ΜΜΕ,	 αλλά	 εμπλέκεται	
δημιουργικά	 μαζί	 τους.	 Τουλάχιστον	 για	
όσους	έχουν	μάθει	το	παιχνίδι.	

	 Αλλά	τα	νούμερα,	ειδικά	για	τη	χώρα	
μας,	 δείχνουν	 ότι	 δεν	 είναι	 πολλοί	 που	 το	
έχουν.	Και	η	συνήθης	δικαιολογία,	 ιδιαίτερα	
των	 πολύ	 μεγάλων	 εταιριών,…	 δεν	 έχουμε	
χρόνο,	 δεν	 έχουμε	 στοιχεία,	 δεν	 ξέρουμε	
πώς	 να	 αξιολογήσουμε	 τις	 προτάσεις	 που	
μας	έρχονται!	Και	ξαφνικά	μου	έρχονται	στο	
μυαλό	οι	στίχοι	του	ποιητή:

“δεν ξέρουμε πως είμαστε ξέμπαρκοι 
όλοι εμείς, δεν ξέρουμε
την πίκρα του λιμανιού όταν ταξιδεύουν όλα τα 
καράβια. Περιγελάμε εκείνους που τη νοιώθουν”.
 

Διαφημιστική δαπάνη  στη Τηλεόραση (Ε Mil)

2000 2005 2008 2009(εκτιμ.)
UK 3950 4097 4026 4063
US 52424 59114 67068 67749
FRANCE 3046 3236 3630 3782
GERMANY 5228 4366 4773 4850
ITALY 4095 4669 4714 4783
GREECE 632 745 951 1007

Διαφημιστική δαπάνη  στο Web (EMil)

2000 2005 2008 2009(εκτιμ.)
UK 153 1367 3463 4052
US 8087 12542 25125 29673
FRANCE 144 255 670 769
GERMANY 170 369 1006 1215
ITALY 125 137 408 574
GREECE 3 15 23 23

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, τα 
διαφημιστικά πλάνα των εταιριών 
έκλειναν με τα ποσοστά του 
budget ανά μέσο, με τελευταίο 
και αδικημένο το ραδιόφωνο, με 
περίπου 5%. Τώρα στην Ελλάδα τη 
θέση αυτή έχει καταλάβει 
το Internet, σαν να ήταν ένα 
ακόμα διαφημιστικό μέσο 
και φυσικά… 
πολύ πίσω από το 5%.

  
To WEB 
 σαν διαφημιστικός χώρος
  

About Us Shops 

Products Services

Contact 



Διαφημιστική δαπάνη  στο Web (EMil)

2000 2005 2008 2009(εκτιμ.)
UK 153 1367 3463 4052
US 8087 12542 25125 29673
FRANCE 144 255 670 769
GERMANY 170 369 1006 1215
ITALY 125 137 408 574
GREECE 3 15 23 23

Cell Phone Buyers Conduct Online Research

78% of all wireless buyers go online to research, with almost half  researching exclusively online

                                                                 Type of Research Resourches Used 

Το	ότι	σε	μία	ώριμη	αγορά	όπως	η	Αγγλική,	η	διαφημιστική	δαπάνη	στο	WEB		εξισώθηκε	με	αυτή	της	
τηλεόρασης,	λέει	πολλά.	Είναι	προφανές	ότι	για	τη	χώρα	μας	υπάρχει	μία	“διαφορά	δυναμικού”	που	
παραμένει	ανεκμετάλλευτη.

Αλλά	ας	δούμε	μόνο	ένα	μικρό	παράδειγμα	από	τις	μελέτες	της	Google.

Google research

29%
Both Online &

Offline Research 

22%
Offline Research 

Source: Wireless Shoppers Study, Google & Compete
Wireless Resources Used. Asked of Recent Wireless Buyers using either online or offline research, N=1,044, May 2008

Με	απλά	λόγια,	σε	μία	πρώτη	ανάγνωση	οι	εταιρίες	
που	πουλάνε	συσκευές	κινητών,	 θα	 επαναπαύονταν	
στο	ότι	οι	πωλήσεις	τους	γίνονται	από	τα	καταστήματα.	

Αλλά	 στην	 πραγματικότητα,	 78%	 των	 ψαξιμάτων	
(προϊόντα,	 προσφορές,	 τι	 λένε	 όσοι	 έχουν	 ήδη	
αγοράσει),	που	οδηγούν	και	στην	απόφαση	του	“τι”	
και	του		“από	που”,	έχουν	ήδη	γίνει	στο	επίπεδο	του	
WEB.

49%
Online Research

Only

              Only 6% of Wireless Sales Are Made Online ....

...But 74% of in-store buers 
conduct their research online. 
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 H περίπτωση της 

Orange 
UK 
Balloonacy 

Η Orange UK, προκειμένου να 
προωθήσει τις υπηρεσίες της στην 
αγορά του “pay as you go” και 
στοχεύοντας στους 16-24, αποφάσισε 
να προσεγγίσει και να εμπλέξει το 
κοινό αυτό online, λανσάροντας 
τον πρώτο στον κόσμο αγώνα … 
μπαλονιών. 

ι διαγωνιζόμενοι “πιλότοι” ξεκίνησαν 
έναν αγώνα να κερδίσουν  διακοπές για 
8 άτομα στην Ίμπιζα της Ισπανίας, αξίας 
£20 000. 

Οι πιλότοι επέλεξαν και προσωποποίησαν 
τα μπαλόνια τους και πέταξαν σε μία 

διαδρομή που απαρτίστηκε από 3.000 sites που ζήτησαν 
να γίνουν μέρος του παιχνιδιού, ανάμεσα στα οποία και 
ιστότοποι μεγάλων μαρκών όπως της Samsung, Lynx κλπ 
δημιουργώντας μεγάλο θόρυβο στα media. 

Διάφορα widgets επέκτειναν την κάλυψη στα blogs. 
Οι πιλότοι λειτουργούσαν διαδραστικά. Πχ κέρδιζαν 
ταχύτητα αν έφερναν φίλους τους στο παιχνίδι κλπ. 
Ένας 3D χάρτης παρακολουθούσε τις θέσεις των πιλότων 
καθώς προχωρούσαν, και φιλοξενούνταν σε sites του 
κοινού που εθελοντικά έμπαιναν στο παιχνίδι.

Ένας 3D χάρτης παρακολουθούσε τις θέσεις των πιλότων 
καθώς προχωρούσαν, και φιλοξενούνταν σε sites του 
κοινού που εθελοντικά έμπαιναν στο παιχνίδι.

Αποτελέσματα: Σε μόλις 7 ημέρες, η Orange UK 
κατάφερε τα εξής:

•         86% των επισκεπτών θα σύστηναν το site.

•         Πάνω από 50% είπαν ότι τους άρεσε η 
Orange περισσότερο, έχοντας συμμετάσχει 

        διαδραστικά στο site.

•         63.000.000 virtual μίλια διανύθηκαν

•         Περισσότερα από 3000 sites “περάστηκαν”    
        από  40.000 πιλότους.

Ο
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Στάθης Χαϊκάλης

   www.stathishaikalis.blogspot.com

Δογματικές θέσεις για το 
Internet 
και τη  διαφήμιση 

Το τελευταίο εξάμηνο εντόπισα 13 αναλύσεις ισχυρών 

φορέων (π.χ., McKinsey) και πασίγνωστων bloggers 

(λ.χ., Brian Solis), με βάση τις οποίες έχω ετοιμάσει κατά 

90% ένα μικρό «πανόραμα» απόψεων, αντιλήψεων, 

σεναρίων και εναλλακτικών θέσεων.

Το θέμα του μικρού και πολύ υποκειμενικού 

«πανοράματος» είναι: 

«Τάσεις και αλλαγές στο marketing, τη 
διαφήμιση, την online επικοινωνία και τα 
media».

blog

•	 η δυναμική στον τομέα του marketing είναι υπέρ 
του online/mobile, που το 2011 θα έχει διεθνώς 
το 20% του budget.

•	 το 20% είναι μειοψηφικό ποσοστό και θα μείνει 
για αρκετά χρόνια σε αυτή τη θέση το ψηφιακό 
μερίδιο του marketing.

•	 παρότι είναι «μειοψηφικό» στον τομέα του 
budget, τείνει να αποκτήσει ηγετικό ρόλο από 
πλευράς καθορισμού του συνολικού marketing 
plan and mix.

•	 η ψηφιακή πλευρά του marketing δεν είναι άλλος 
ένας πυλώνας, δίπλα στη διαφήμιση, τις δημόσιες 
σχέσεις, κλπ. Δημιουργεί τεκτονικές αλλαγές στο 
σύνολο του οικοδομήματος, από την τάση για 
μείωση του συνολικού budget, μέχρι το μοντέλο 
λειτουργίας των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
επικοινωνίας.

•	 το «μεγάλο κόλπο» είναι ότι ο διαφημιζόμενος, 
όχι μόνο έχει πλέον τη δυνατότητα (λόγω Inter-
net, social media) να συζητά με τους πελάτες του, 
αλλά υποχρεούται να το κάνει.

•	 για παρόμοιους λόγους με αυτούς που θίγεται 
το μοντέλο λειτουργίας των κλασσικών media 
(κυρίως του Τύπου), βρίσκεται σε σταυροδρόμι 
το μοντέλο λειτουργίας των διαφημιστικών 
εταιρειών...

Σε γενικές γραμμές, το 
συμπέρασμα που προκύπτει 
είναι ότι:
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addictlab 
Το πρώτο κιόλας τεύχος του Milton ‘s Newsletter  
έκλεινε με ένα εκτεταμένο άρθρο για το croud-
sourcing. Θα δούμε τώρα  μία ιδιαίτερη εφαρμογή 
του στο χώρο της δημιουργικότητας. 
Μία εφαρμογή που φέρνει συγκλονιστική αλλαγή 
στο πεδίο της διαφήμισης, του design και των 
ιδεών.

Η Addictlab είναι μία κοινότητα περισσότερων 
από 4.000 δημιουργικών, διασπαρμένων σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργικών, σε κάθε 
κλάδο που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί.
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Το vision  της 
κοινότητας addictlab  
για τη βιομηχανία της 
δημιουργίας και το 
innovation:

Η δημιουργικότητα είναι οργανική, 
ενεργητική, πολυεπίπεδη, και σύνθετη, 
αλλά είναι αυτό που μας κάνει 
ανθρώπινα όντα.

Mission: μπορείς να δεις προς όλες τις 
δυνατές δημιουργικές κατευθύνσεις 
σε όλους τους δυνατούς τομείς και να 
μάθεις από εκεί;
Πως μπορείς να δομήσεις τη 
δημιουργικότητα;

Το σύστημα Addictlab.com 
είναι ένας proactive τρόπος 
να προσελκύσεις ιδέες και 
δημιουργικές ικανότητες.

Είναι ένα διοικούμενο open source 
σύστημα.

Χαρακτήρας: “Unbiased-Low 
threshold – Out of the box – Mul-
ticultural –Global”.

Mission statement: Να ανακαλύπτει 
και επιταχύνει δημιουργικά 
ταλέντα από οποιοδήποτε χώρο, 
οποιαδήποτε κουλτούρα. Να 
“οδηγεί” όλα αυτά τα δημιουργικά 
ταλέντα στο να δημιουργούν in-
novation και να παράγουν βιώσιμες 
αλλαγές για τρίτους και για την 
κοινωνία.
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Μέσα	 στην	 κοινότητα	 έχουν	 δημιουργηθεί	
εξειδικευμένα	 εργαστήρια.	 Θα	 χρησιμοποιήσουμε	 το	
Chocolate	Lab	σαν	παράδειγμα	για	τις	προσεγγίσεις.

CHOCOLATE LAB

Καλώς	 ήλθατε	 στο	 Chocolate Lab Research.	 Το	
εργαστήριο	αυτό	υπάρχει	για	να	δημιουργεί	 ιδέες	και	
αντιλήψεις	για	τη	σοκολάτα.	Προϊόντα,	ethics,	γεύσεις,	
τα	πάντα.	

Όπως	 με	 κάθε	 ενότητα	 της	 Addictlab,	 υπάρχουν	
δραστηριότητες	 για	 να	 δημιουργούν	 INPUT	 για	 την	
έρευνα	και	υπάρχουν	δραστηριότητες	που	θα	τις	λέγαμε	
OUTPUT.

 
έρχεται από εσάς: άνθρωποι με 

ιδέες και σκέψεις για το ζήτημα. Μπορείτε 
να μας στέλνετε ιδέες που να παραμένουν 
εμπιστευτικές, ή μπορείτε να τις αναρτάτε στα 
labfiles όπου θα μπορούν να τις βλέπουν 
και άλλοι. INPUT γεννιέται και μέσα από 

brainstorming και δραστηριότητες think 
tank.

INPUT

 
μπορεί να είναι δουλειές για  

σοκολατοποιίες που μας προσεγγίζουν 
για να κάνουμε έρευνα για τις μάρκες τους, 
τα προϊόντα, συσκευασίες, τάσεις κλπ. Αλλά 
μπορεί να είναι και white papers πάνω 
στις τάσεις, ή δικές μας εκδόσεις, απλά 

και μόνο για χάρη της έρευνας και/ 
ή για λόγους ενδιαφέροντος της 

κοινωνίας.

OUTPUT 

1.	 Έρευνα	για	τη	σοκολάτα	στα	Labfiles.	Πηγαίνεις	
κατευθείαν	σε	concepts	στη	βάση	δεδομένων,	
όπως	έχουν	κατατεθεί	από	τα	μέλη	του	
εργαστηρίου.

2.	 Διαβάζεις	την	έρευνα	τάσεων	για	τη	σοκολάτα	
(Μάρτιος	2009).

3.	 Ιδέες	αποκλειστικά	για	τους	πελάτες	
(εμπιστευτικές).

4.	 Δημοσιεύσεις:	“Less	Taste,	More	filling.	ID	
Magazine”.

5.	 Αποκλειστικότητες?	(περισσότερη	έρευνα).

6.	 Ψαξίματα	στο	Internet	από	το	CHOCOLATE	
LAB

Εργαστήρια
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Όταν συγκεντρώνεται επαρκής 
ύλη γύρω από μία ενότητα 
θεμάτων, εκδίδονται ειδικοί 
τόμοι 



1. Reflect
“Χρειαζόμαστε επειγόντως μία νέα γενιά 
επιχειρηματιών”

 – λέει πολύ εμφατικά ο αναγνωρισμένος 
σχεδιαστής  Alberto Meda. 
Η αποστολή του  Addictlab είναι να 
βοηθήσει στην αύξηση των δημιουργικών 
“open sources” που ενθαρρύνουν  και 
προβάλλουν έναν αριθμό δημιουργικών 
τρόπων να κάνουν τον κόσμο μας 
καλύτερο. Συζητήσεις “out of the 
box”, δημιουργικές συζητήσεις χωρίς 
όρια, ανασκοπήσεις, δημιουργούν 
νεωτερισμούς. Η βιομηχανία θα πρέπει να 
ακολουθήσει...

2. Rebuild
Δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε
απ’ το μηδέν. 

Παγκόσμια ο αστικός χώρος είναι 
υπερφορτωμένος. Τυφλά σημεία δεν 
υπάρχουν. Άδειες σελίδες είναι σπάνιες. 
Άρα οπουδήποτε κατασκευάζουμε, επανα-
κατασκευάζουμε. Χρησιμοποιούμε ότι 
έχουν αφήσει οι προηγούμενοι.

3. Rethink
Είμαστε σε κατάσταση 
επαναληπτικού πολέμου. 

Με τους εαυτούς μας και το 
“eco-system” που μας συντηρεί. 
Επαναλαμβανόμενα κύματα πολέμου, 
επαναλαμβανόμενος φόβος. Στα 
σημερινά “συμφραζόμενα”, ο φόβος 
αυτός ξεκινάει από την εντονότατη 
ανάγκη μας για αυθεντικότητα, και 
εκδηλώνεται από τον συλλογικά 
ασίγαστο καταναλωτισμό μας.  
Βαθύτερα μέσα μας φοβόμαστε 
ότι ποτέ ίσως δεν θα είμαστε 
ικανοποιημένοι. Ένα ταχύτατα 
διευρυνόμενο κύμα “ branded” 
μύθων και εικόνων, εκτρέφουν αυτό 
το φόβο. Κριτική σκέψη, ελεύθερη 
βούληση, διασύνδεση, μπορούν 
να μετατρέψουν αυτό το φόβο σε 
αντίδραση. 

4. Reduce
Ο χώρος δεν είναι πια ένα commodity, έχει 
γίνει οικονομικό πλεονέκτημα. 

Όπως με το πετρέλαιο, ο χώρος θα γίνει 
ακόμα ακριβότερος και σπάνιος να βρεθεί.  
Κάθε ιδέα που θα κατατείνει στη μείωση των 
αναγκών μας, των αντικειμένων μας, των 
αποβλήτων μας ή εξοικονόμησης φυσικών 
πόρων, είναι  απαραίτητη και ευπρόσδεκτη.

addictlab: Δεκάλογος 
για τη δημιουργία 
ενός καλύτερου κόσμου.
Η πρωτοβουλία του  Addictlab  να ζητήσει από τα μέλη του (lab-members)
 σε ολόκληρο τον κόσμο να συνεισφέρουν στη σύνταξη ενός τέτοιου δεκάλογου, 
συμπυκνώθηκε στα παρακάτω: 

Awareness of Water Usage 
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5. Re-feed
Εμείς, τα ανθρώπινα όντα, χρειαζόμαστε 
ενέργεια για να υπάρχουμε. 

Η τροφή είναι ένα μέσο να αποδοθεί αυτή 
η ενέργεια. Χρειάζεται να ξανασκεφθούμε 
την τροφοδοσία μας σε ενέργεια: Τι τρώμε, 
πότε, πως, και πάνω απ’ όλα, γιατί. Νέες 
τροφές θα πρέπει να είναι η “μετάφραση”  
παραδοσιακών και πολιτιστικών αξιών, 
διασταυρωμένων με τις σύγχρονες βασικές 
και συναισθηματικές παγκόσμιες ανάγκες. 

6. Remind.
Πρέπει να κοιτάμε μπροστά, 
αλλά πάντα έχοντας γνώση του 
παρελθόντος. 

Τα πλαίσια του μέλλοντος 
καθορίζονται από το παρελθόν 
μας. Οι μνήμες μπορούν να 
ανακατασκευάζονται και πρέπει να 
συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση 
της ταυτότητας και διαφορετικότητάς 
μας.

7. Re-use.
Χρησιμοποιείτε υπάρχοντα 
υλικά, αλλά να ξανασκέπτεστε τη 
λειτουργία τους.

 Ό,τι έχουμε γύρω μας, μπορεί να 
είναι τόσο καλό, όσο και το επόμενο 
ΝΕΟ πράγμα. 

8. Recycle
Πάρτε το κατά γράμμα. Αντικείμενα 
και συνήθειες  θα πρέπει να 
“πετάγονται” σε έναν ατέρμονο 
κύκλο. 

Η ανάπτυξη δεν πρέπει ποτέ να 
είναι γραμμική, καθώς αυτό υπονοεί 
ένα σημείο εκκίνησης και ένα 
τερματισμού. Δεν μπορεί να υπάρχει 
σημείο τερματισμού, καθώς αυτό θα 
σήμαινε αναντικατάστατες απώλειες. 
Η διαδικασία   (παραγωγή, διανομή, 
χρήση - κατανάλωση) θα πρέπει να 
είναι συνεχής κίνηση.

9. Respect.
Τείνουμε να αφήνουμε έξω από τα 
κεντρικά πλαίσιά μας τις ατέλειες.
  
Το ότι μεγαλώνουμε και γερνάμε, 
το ότι αρρωσταίνουμε, το ότι 
πεθαίνουμε, είναι όλα κάποιου 
είδος  taboo. Αλλά αφού όλα αυτά 
θα μας βρουν, δεν θα πρέπει να τα 
βλέπουμε σαν εκπλήξεις, αλλά σαν 
μέρος της ζωής μας. Το Design δεν 
αφορά τις επιλεκτικότητες, αλλά την 
οικουμενική δράση μας. Το design 
είναι για όλους. 

10. React.
Κάθε δράση μετράει. Κάθε σκέψη 
μετράει, όσο μικρή και αν είναι. 
Είναι μια συλλογική διαδικασία. 
Πολλαπλασίασε το μικρό σου βήμα 
με εκείνο μίας μεγάλης κοινότητας 
ανθρώπων και θα πηδήξεις στην 
άλλη άκρη του πλανήτη. 
Η αντίδραση είναι το επιθυμητό, για 
τις εκδόσεις των Addictlab Inspiration 
Books.
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Στον πίνακα κατάταξης των χωρών 
του κόσμου που επισκέπτεται τον 
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Διαβάζω στην 3η σελίδα  του Advertising Age (14 Σεπ. 09), ότι η U/L 
εγκατέλειψε τη διαφημιστική της Lowe στον λογαριασμό του Peperami biz, 
και προκήρυξε διαγωνισμό με έπαθλο 10.000$, για διαφημιστικές ιδέες για 
τηλεόραση και τύπο, που θα προέρχονται από το κοινό. Μόνο που όπως 
αναφέρει και το δημοσίευμα, η U/L προσβλέπει – και γι αυτό στοχεύει – στα 
δημιουργικά ταλέντα ανά τον κόσμο, που εργάζονται σε creative agencies. Κι 
αυτό γιατί όπως εξηγεί ο Matt Burgess, Managing Dir της εταιρίας της U/L όπου 
ανήκει το προϊόν, “δεν ψάχνουμε για ιδέες γραμμένες  στο πίσω μέρος ενός 
post-it. Θέλουμε να καταλήξουμε σε μία διαφήμιση που θα έχει τα ίδια ποιοτικά 
επίπεδα, με τις διαφημίσεις που βγάζουμε μέχρι τώρα”.

Η είδηση αυτή κάνει ακόμα πιο “relevant” την όλη προσέγγιση ADDICTLAB. 

Δημιουργικότητα, 
crowd-sourcing και Unilever
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Τον	 Δεκέμβριο	 του	 2007,	 11	 μεγάλες	
εταιρίες	 τροφίμων	 στην	 Ευρώπη,	 που	
αντιπροσωπεύουν	 τα	 2/3	 της	 διαφήμισης	
τροφίμων	 στην	 	 Ευρώπη,	 ανέλαβαν	 την	
πρωτοβουλία	 ,	 από	 1η	 Ιανουαρίου	 2009,	 να	
αλλάξουν	 τα	 προϊόντα	 που	 διαφημίζουν	 σε	
παιδιά	κάτω	των	12	ετών.

Τον	Σεπτέμβριο	2009	ήρθε	η	ώρα,	ανεξάρτητες	
εταιρίες	 συμβούλων,	 να	 παρουσιάσουν	 την	
καταγραφή	 του	 τι	 έγινε.	 Έτσι,	 τόσο	 η	 Ac-
centure,	 όσο	 και	 η	 PWC,	 επιβεβαίωσαν	 ότι	
από	 την	αρχή	 του	χρόνου	καταγράφεται	μία	
μείωση	κατά	93%	της	διαφήμισης	προϊόντων*	
που	δεν	πληρούν	τα	διατροφικά	κριτήρια	που	
έθεσαν	 οι	 εταιρίες,	 σε	 προγράμματα	 που	 η	
πλειοψηφία	των	τηλεθεατών	τους	είναι	παιδιά	
κάτω	των	12	 ετών	και	56%	στο	σύνολο	 της	
τηλεόρασης	γενικά.

Ο	Δ/νων	Σύμβουλος	της	WFA	(World	Federa-
tion	of	Advertisers)	Stephen	Loerke	δήλωσε:	

“Industry	has	long	held	that	voluntary	action	
can	be	more	effective	in	a	shorter	timeframe	
than	 government	 regulation.	 These	 indepen-
dent	data	 show	how	self-regulation	can	help	
deliver	 on	 public	 policy	 objectives	 and	why	
it	cannot	be	discounted	from	the	policy	mix”

Στο	 χώρο	 της	 επικοινωνίας	 έχουμε	και	 στην	
Ελλάδα	 θετική	 εμπειρία	 από	 αυτοδέσμευση,	
που	μάλιστα	στη	συνέχεια	θεσμοθετήθηκε	και	
από	 την	 πολιτεία.	Απορίας	 άξιο	 γιατί	 αυτές	
τις	 θετικές	 εμπειρίες	 δεν	 τις	 μεταφέρουμε	
σε	 όλους	 τους	 τομείς	 της	 κοινωνικής	 ζωής.	
Μικρό	 παράδειγμα	 πχ,	 να	 ενθαρρύναμε	 τον	
αυτοέλεγχο	 ρύπανσης	 από	 τους	 ίδιους	 τους	
επαγγελματικούς	συλλόγους	 των	 ταξί,	 ή	 τον	
υποχρεωτικό	 διαχωρισμό	 για	 ανακύκλωση	
αποβλήτων	 από	 όλες	 τις	 επιχειρήσεις	
εστίασης,	 στις	 αντίστοιχες	 επαγγελματικές	
οργανώσεις.	

*Μετρήσεις	στη	Γαλλία,	Γερμανία,	Ιρλανδία,	
Ιταλία,	Πολωνία	και	Ισπανία,	αλλά	οι	
δεσμεύσεις	ισχύουν	και	στις	27	χώρες,	πόσο	
μάλλον	που	οι	εταιρίες	αυτές	έχουν	διεθνή	
παρουσία	και	εφαρμόζουν	τις	ίδιες	πολιτικές.

Διαφήμιση 
τροφίμων και 
παιδιά



Σχέδιο: Ανδρέας Τρίπος , Σταμάτης Καρυστινός 

“...από την αρχή του χρόνου καταγράφεται μία 
μείωση κατά 93% της διαφήμισης προϊόντων* 
που δεν πληρούν τα διατροφικά κριτήρια που 

έθεσαν οι εταιρίες, σε προγράμματα που η 
πλειοψηφία των τηλεθεατών τους είναι παιδιά 

κάτω των 12 ετών και 56% στο σύνολο της 
τηλεόρασης γενικά.”
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1. Η μάρκα μου δεν 
χρειάζεται να κάνει 
“engage” κανέναν. 

2. Δεν μπορώ να 
μπαίνω σε 

αδοκίμαστες 
τεχνολογίες  

3. Η μάρκα μου 
δεν αντέχει να 

κάνει social
media   

4. To όφελος/κόστος 
για να γίνω 

πελατοκεντρικός 
είναι πολύ μικρό 

για να ασχοληθώ. 

Εξοντώστε  τους μύθους του marketing 
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Για να αντιληφθείτε τον επαγγελματισμό των 
υποδείξεων της Ταμάρα, δεν έχετε παρά να 
εγγραφείτε στο newsletter της. Και μόνο η 
διαδικασία που θα ακολουθήσετε, θα σας 
δώσει την πρώτη αίσθηση.

marketing
e-mail 

Μία κορυφαία 
επαγγελματίας στην 
Ευρώπη, που αξίζει να τη 
γνωρίσετε. 
Και … 
μιλάει και Ελληνικά!

w w w . m e d i a r i s k . g r  | 2 7

Η Tamara Gielen συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στους 2-3 κορυφαίους επαγγελματίες του 
χώρου. Πριν τη γνωρίσω νόμιζα ότι ήξερα αρκετά 
πράγματα για το e-mail marketing. Η γνωριμία μαζί 
της με έκανε να … αναθεωρήσω.

Το ότι είναι κορυφαία μου το είπαν market-
ers στο εξωτερικό που σέβομαι τη γνώμη τους. 
Αλλά και μόνον τα “speaking commitments” που 
καταγράφονται στο site της, το επιβεβαιώνουν. 
[http://www.tamaragielen.com/speaking-engage-
ments.html]

Μέτρησα 6 συνέδρια στα οποία θα μιλήσει μέχρι 
τα μέσα Νοεμβρίου και 29 που έχει μιλήσει τα 
τελευταία δύο χρόνια.
Η Tamara Gielen έζησε και εργάστηκε στην Ελλάδα 
επί μία πενταετία, ένας κύκλος που έκλεισε πριν 
από δέκα χρόνια. Και όμως τα Ελληνικά που έμαθε 
τότε διατηρούνται εξαιρετικά καλά!

Πριν επιχειρήσετε οτιδήποτε στην κατεύθυνση 
του e-mail marketing, επισκεφθείτε το site της και 
θα μάθετε πάρα πολλά. Το εβδομαδιαίο Newslet-
ter που εκδίδει θα το βρείτε στη δ/ση http://www.
tamaragielen.com/newsletter.html

 

Email Marketing Works Because...

I asked my Twitter followers to finish the sentence 
"Email marketing works because..." today. Here are 
some of the responses I got:

  @marcmunier: Email marketing works be-
cause people spend more time at their inbox 
than any other online activity

 @adrianragucos: email marketing works 
because, honestly, who does not use email 
these days?

@MarkatEMR: Email marketing works because 
emails deliver value to gain attention at the 
heart of the online world: the inbox

@spamtacularcom: Email marketing works 
because of trust between the sender and the 
recipient.

@siherron: Email marketing works because it's 
malleable, measurable and cost effective

@DanniEmery: Email marketing works because 
it enables you to send targeted messages 
and see instant measurable results

http://www.tamaragielen.com/speaking-engagements.html
http://www.tamaragielen.com/speaking-engagements.html
http://www.tamaragielen.com/newsletter.html
http://www.tamaragielen.com/newsletter.html


γιατί 
δεν μου το 
λέτε

Γιατρέ μου τον τελευταίο καιρό δεν νιώθω καθόλου καλά. 
Όχι, όχι δεν έχω κανένα πόνο. Καμία ενόχληση. Μη με 
κοιτάτε έτσι! Δεν είμαι τρελός. Μάλλον νεκρός είμαι. Φυσικά 
και το ξέρω ότι χαίρω άκρας υγείας, μην μου το λέτε εμένα. 
Να το πείτε σε εκείνους. Ποιους; Μα φυσικά όλους αυτούς 
που φτιάχνουν τα προγράμματα στην τηλεόραση και τους 
διαφημιστές που τους δίνουν τα λεφτά. Θα μου πείτε: «αυτοί 
ξέρουν». Δεν διαφωνώ καθόλου. Μα ακούστε τι  έπαθα τι 
προάλλες και μετά το συζητάμε.

του Στάθη Παπούλια 

Έχω	 γυρίσει	 σπίτι	 από	 μια	 κουραστική	 μέρα.	
Κάθομαι	στον	καναπέ	κι	ανοίγω	την	τηλεόραση	να	
χαζέψω.	 Ξαφνικά	 ακούω	 να	 λένε	 ότι	 οι	 εκπομπές	
απευθύνονται	στο	δυναμικό	κοινό	,	στο	15-44.	Λέω	
κάτι	ειδικό	θα	είναι	ας	μη	δώσω	βάση.	Το	προσπερνώ	
διακριτικά.	 Την	 άλλη	 μέρα,	 σε	 άλλη	 ώρα,	 πάλι	 τα	
ίδια.	
Τότε	μου	μπαίνουν	ψύλλοι	στα	αυτιά.	Κάτι	δεν	πάει	
καλά,	σκέφτομαι	μεγαλόφωνα.	
	 Ένα	αόρατο	χέρι	βγαίνει	μέσα	από	την	οθόνη,	
LCD	 46	 ιντσών	 και	 High	 definition	 (τι	 την	 ήθελα	
τη	 ρημάδα;),	 μου	 αρπάζει	 το	 τηλεκοντρόλ	 και	 την	
κλείνει.	Μένω	άλαλος.	
	 Ύστερα	το	χέρι	–	ναι	το	χέρι	–	γυρίζει	και	μου	
λέει	
 «αυτά δεν είναι για σένα, έχεις φτάσει στα 
πρώτα- ήντα, δεν μπορείς  να βλέπεις αυτές τις 
εκπομπές».
	 Βρε	 καλό	 μου,	 βρε	 χρυσό	 μου	 (για	 το	 χέρι	
μιλάμε	 πάντα)	 πως	 είναι	 δυνατόν;	 Εγώ	 	 δουλεύω,	
βγάζω	 λεφτά,	 καταναλώνω	 σα	 μανιακός,	 δεν	 έχω	
δικαίωμα	να	βλέπω	τις	διαφημίσεις		και	να	αγοράζω	
προϊόντα;	

 «Όχι, διότι εμείς όλοι 
απευθυνόμαστε στο δυναμικό κοινό, 
στο 15-44, εσύ δεν  μπορείς να τα βλέπεις». 
Νέο	καγκέλωμα.	Σκέφτομαι	την
	κόρη	μου.	Μμμμ,	είναι	18.	Άρα	δυναμικό
	κοινό.	Λογαριάζω	τις	φίλες	και	τους	
φίλους	της.	Όλοι	στα	ίδια	με	ένα	
κοινό	παρονομαστή.	Δεν	δουλεύει	κανείς,	
αφού	 σπουδάζουν.	 Επομένως	 δεν	 έχουν	 μια,	
περιμένουν	 από	 την	 	 κοινωνική	 μέριμνα	 ,	 δηλαδή	
τους	γονείς.	
	 Δεύτερη	σκέψη.	Οι	περισσότεροι	
τα	 βγάζουν	 πια	 τα	 βγάζουν	 πέρα	 πολύ	 δύσκολα,	
δεν	 δίνουν	 πλέον	 πολλά	 στα	 παιδιά	 να	 ξοδέψουν	
αλόγιστα.	
	 Ακόμα	 κι	 ο	 φίλος	 μου	 ο	 Γιώργος,	 που	 δεν	
ξέρει	 τι	 έχει,	 τους	 πέταξε	 τα	 κινητά	στα	σκουπίδια	
μόλις	είδε	λογαριασμό	500	ευρώ	και	προκειμένου	να	
γλυτώσει	το	εγκεφαλικό	τους	άφησε	ένα	μήνα	χωρίς	
τηλέφωνα	και	μετά	τους	έδωσε	από	ένα	καρτοκινητό.	

;



Κατόπιν		βλέπω	ένα	λαμπερό	
φως	να	με	πλησιάζει	και	 να	κάθεται	στο	κεφάλι	
μου.	Κοιτάζω	γύρω,	ψυχή	ζώσα.	Νάτα	μας,	
λέω	από	μέσα	μου.	Η	φωνή	–	έγινα	και	Ζαν	ντ	Αρκ	
τώρα	–	μου	επισημαίνει	
	 «κοίτα	τον	πληθυσμό	της	χώρας».
Ψάχνω	στα	κιτάπια	μου.	Απογραφή	πληθυσμού	
του	2001.
	 Από	15-24	έχουμε		1.561.637	άτομα,	από	
25-	39	τα	2.500.772	άτομα.	Ήτοι	:	4.062.409.	Από	
κει	 και	 πάνω	 ο	 πληθυσμός	 είναι	 	 5.210.789	 	Η 
πλειοψηφία πάνω από τα 40 και βάλε.	 Χώρια	
που	 ζούμε	 σε	 μια	 χώρα	 στην	 οποία	 υπάρχει	
υπογεννητικότητα	και	ο	πληθυσμός	γερνά	συνεχώς	
χωρίς	να	έχουμε	αντίστοιχα	νέες	εισόδους.	Λογικό	
συμπέρασμα	είναι	πως	καλά	και	χρυσά	τα	δυναμικά	
κοινά	αλλά	που	να	τα	βάλεις	όταν	είναι	μειοψηφία	
και	δεν	έχουν	αγοραστική	δύναμη;	Διότι	εσείς	δεν	
λυσσομανάτε	με	τη	γενιά	των	700	ευρώ;		Για	αυτό	
όλο	και	περισσότεροι	μένουν	με	τους	γονείς	τους	
μέχρι	τα	40	και	δεν	το	κουνάνε	ρούπι.	Δυναμικό	
μεν,	άφραγκο	δε.
Αναρωτιέμαι	προς	τι	τόση	φασαρία	και	
τηλεοπτικά	 προγράμματα	 μόνο	 για	 τους	 15-44	
όταν	 οι	 περισσότεροι	 αγοράζουν	 τα	 πάντα	 με	
δανεικά	ή	κάτι	παραπλήσιο.	
Δυναμικό	είναι	το	κοινό	που	έχει	περίσσευμα	να	
ξοδέψει,	 όχι	 αυτό	 που	 έχει	 κάνει	 τις	 κάρτες	 του	
τόσο	 φουσκωμένα	 μπαλόνια	 που	 θα	 σκάνε	 όλα	
μαζί	και	δεν	θα	μας	σώζει	τίποτα.	
	 Γιατί	 δεν	μου	 το	λέτε	 ευθαρσώς	πως	 δεν	
μας		θέλετε	να	βλέπουμε	τις	εκπομπές	όσοι	είμαστε	
πάνω	από	44.	Να	το	ξέρουμε	και	να	μην		τρέχουμε	
να	 αγοράζουμε	 καινούργια	 ακριβά	 αυτοκίνητα,	
ότι	 νέο	 προϊόν	 μας	 γυαλίσει,	 γκατζετιές	 για	 να	
κάνουμε	το	κέφι	μας	κι	ότι		άλλο	ήθελε	προκύψει.	
Χώρια	που	άμα	κοπούν	και	οι	επιχορηγήσεις		προς	
τα	 τέκνα	 ημών	 θα	 μειδιάσει	 και	 η	 ποικιλόχρους		
αιξ.	Διότι	αν	προκύψει	αυτό	να	δούμε	πόσα	απίδια	
πιάνει	το	περίφημο	κοινό	–πανάκεια.	
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Προσθέστε τη διεύθυνση     
avenue@otenet.gr στο βιβλίο 
επαφών σας για να είναι 
σίγουρη η παράδοση του 
ενημερωτικού δελτίου.

Εγγραφή στο Newsletter 

Milton's Newsletter 
Για να λαμβάνετε το Μilton ‘s Newsletter στο email σας, 
συμπληρώστε τη διευθυνσή σας στην ειδική Φόρμα Εγγραφής 
στο www.mediarisk.gr στην ενότητα “ Μilton’s Newsletter”.

Sign         up
info@mediarisk.gr
w w w . m e d i a r i s k . g r  | 

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

Για το τέταρτο τεύχος (τελευταίες 
ημέρες του Οκτωβρίου)
μεταξύ άλλων:

Στρατηγικά θέματα: Resources allocation, Target group 
definition, Media planning, Correlation between marketing 
activities, Internet searches and sales (or attitudes), Branding 
& B2B, Gaming .

Θα περιλαμβάνει επίσης τα δύο ειδικότερα σχετικά θέματα, 
που αρχικά προορίζονταν για το τρέχον τεύχος: “Ο συσχετισμός 
διαφήμισης και πωλήσεων στις ηλεκτρικές συσκευές” καθώς και το 
“Πόσα GRP’s το επόμενο burst;”
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               ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 
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