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saper vedere
Ο Leonardo da Vinci το έλεγε saper vedere / να γνωρίζεις
πώς να κοιτάς.
Στην εποχή της πληθώρας στοιχείων και πληροφοριών,
δεν είναι πάλι εξαιρετικά επίκαιρο;
Ξέρουμε να κοιτάμε ποιες αιτίες οδηγούν σε ποια
αποτελέσματα;
Από την καταστροφή του Katrina στη Louisiana, μέχρι
τη μαζική μετανάστευση, τη φούσκα των ακινήτων στις
ΗΠΑ, την παγκόσμια οικονομική κρίση, την κρίση χρέους
στην Ελλάδα, τα στοιχεία για τα επερχόμενα υπήρχαν.
Τα είχαμε πραγματικά κοιτάξει; Ίσως. Αλλά όχι με την
έννοια που αποδίδει στο ρήμα ο Λεονάρντο.
Αν εστιάζαμε στα λεγόμενα analytics, δηλαδή στο
μαθηματικό συσχετισμό ανάμεσα στις ενέργειες
marketing και τις πωλήσεις, τότε θα μπορούσαμε να
πούμε οτι είμαστε πιο κοντά στο “sapiamo”!
ΜΠ
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YOU EITHER TAKE RISKS
WITH US,
OR …YOU AVOID!
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Τηλ: (0030)-210-6101240,
Fax: (0030)-210-6101286
Eπιδαύρου 10 & Αμαρουσίου-Χαλανδρίου
Μαρούσι, Αθήνα ,15125, Ελλάδα
4

Milton’s Marketing & Media News

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σύγκλιση τηλεόρασης και Web. Aκόμα ένα κλικ αλλαγής στα media
Hot Issue: αλλάζουμε ή βουλιάζουμε
Γειά σας! Όλα άλλαξαν ή όχι ακόμα;
Η δύναμη του κειμένου
Marketing Trends 2010
Πρωταπριλιά…Ένα μήνα αργότερα! Ή μάλλον…εφτά μήνες αργότερα.
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Σύγκλιση τηλεόρασης και Web

ακόμα ένα κλικ αλλαγής στα media

Oι δικτυωμένες τηλεοράσεις και η τεχνολογία 3D
κυριάρχησαν στη φετινή IFA 2010, στο Βερολίνο.
Όλο και περισσότερο, οι τηλεοράσεις και οι ψηφιακές
συσκευές αποκτούν δυνατότητες σύνδεσης με το
Διαδίκτυο.
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Η Sony ανακοίνωσε την Sony Internet TV την πρώτη δηλαδή τηλεόραση
που θα βασίζεται στην πλατφόρμα Google TV και θα αρχίσει να πωλείται μέσα
στο φθινόπωρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ακολουθήσει μία νέα πλατφόρμα
πρόσβασης σε streaming περιεχόμενο, η Qriocity. Θα είναι διαθέσιμη σε πέντε χώρες
της Ευρώπης (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία) μέχρι το τέλος του
2011 και θα προσφέρει υπηρεσίες video on demand, προσβάσιμες από διάφορες
συσκευές της Sony (τηλεοράσεις, Playstation, κλπ). Επίσης, θα υπάρχει και υπηρεσία
για πρόσβαση σε μουσικό περιεχόμενο από οποιαδήποτε χώρα, εντός των επόμενων
μηνών.

!

Η Samsung προωθεί την τηλεόραση
με εγκατεστημένες εφαρμογές
που παίρνουν περιεχόμενο από το
Internet, η LG έχει μία πλατφόρμα
ονόματι Smart TV, η Philips τη Net
TV, η Apple την Apple TV.

Συνέπειες για τη διαφήμιση: Στα
αμέσως προσεχή χρόνια, η μαζική
τηλεθέαση από ένα μικρό αριθμό
καναλιών ανά χώρα, θα υποστεί
σημαντικό πλήγμα. Ταυτόχρονα, τα
διεθνή superbrands θα αποκτήσουν
ακόμα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα,
αφού οι καμπάνιες τους θα
προσεγγίζουν απευθείας καταναλωτές
στις τοπικές αγορές. Αναμενόμενο
επίσης, τα περισσότερα τέτοια
μηνύματα να είναι σύντομα, σε format
15 δευτερολέπτων όπως στα games
και απλά.
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Εγγραφή

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

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 με
θέμα “Unsubscribe”
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Η λέξη ΚΡΙΣΗ στη
Κινεζική Γλώσσα
γράφεται με δύο σύμβολα:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Η λέξη
dangerΗ στην
κινέζικη
γλώσσα
γράφεται ε
τα σύβολαcrisis
ΚΡΙΣΗ στην
κινέζικη
γλώσσα γράφ
γλώσσα
γράφεται ε τ
γopportunity
γράφεται ε τ
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“In times of change, learners inherit the earth - while the learned find themselves beautifully
equipped to deal with a world that no longer exists”
Eric Hoffer, American Philosopher (1902-1983).
Δανείστηκα αυτή τη φράση του Eric Hoffer γιατί πιστεύω ότι ταιριάζει γάντι
στη συγκυρία που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Αποδίδοντας τη αγγλική λέξη «learners» στα ελληνικά επιλέγω τη
φράση : «εκείνοι που μαθαίνουν γρήγορα». Εκείνοι που είναι επαρκώς
ευέλικτοι (και δεν εννοώ σε μέγεθος!) για να αντέξουν τους ρυθμούς ενός
μαραθώνιου αλλαγών. Σήμερα η μόνη βεβαιότητα, είναι ότι τίποτα δεν είναι
βέβαιο.

Χριστίνα Μπαντούνα
Eπικεφαλής της VENTRIS,
εταιρίας στρατηγικού
σχεδιασμού σε θέματα
έρευνας.
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Το κεντρικό σύνθημα για όλους, επαγγελματίες και
διαφημιζόμενους πιστεύω ότι σήμερα είναι

“παραμένω
στο παιχνίδι!”

Η αντιμετώπιση της ύφεσης σαν ένα
μαραθώνιο αλλαγών, είναι το πρώτο βήμα “so
as to keep walking”!
Η
συζήτηση
για
«το
τέλος
του
καταναλωτισμού» έχει ήδη ξεκινήσει
παγκοσμίως.
Το «ψωνίζω άρα υπάρχω» μειώνεται ως
στάση ζωής. Τα αγαθά που μέχρι χθες
συσσωρεύονταν στα νοικοκυριά ως πηγή
απόλαυσης, σήμερα δεν εξαγοράζουν την
ασφάλεια και την ηρεμία.
Η διαφήμιση / η επικοινωνία υπήρξε πάντοτε
συνυφασμένη με τον καταναλωτισμό και τη
δύναμη των αγορών. Δηλαδή, με τη γοητεία
του καπιταλισμού.

Εάν η γοητεία του καπιταλισμού ξεθωριάζει
και οι καταναλωτές αρχίζουν να απαρνούνται
τον «καταναλωτισμό», τι θα σημάνει αυτό για
τη διαφήμιση;
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βέβαιη ή πλήρης
απάντηση για καμία από τις δύο εκδοχές. Και
ας μην ξεχνάμε ότι κάποιοι είχαν μιλήσει και
για το «τέλος της ιστορίας», που δεν ήρθε
ποτέ.
Υπάρχουν όμως νέα δεδομένα με τα οποία
επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορούμε
να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ταχείας
εκμάθησης, .
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Ο ρόλος της επικοινωνίας πάντα υπήρξε
να μιλάει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
επιτυχία στον καταναλωτή της. Αυτό οφείλει
να συνεχίσει να κάνει και στη διάρκεια της
ύφεσης. Με τη διαφορά ότι σήμερα, οφείλει
να βρίσκεται σε μεγαλύτερη εγρήγορση για
να διακρίνει τις αλλαγές στον καταναλωτή
αλλά και την πορεία του ανταγωνισμού των
πελατών της, που προμηνύεται «αιματηρός».
Η πεπατημένη και ο τυφλοσούρτης μάλλον
ανατρέπονται, σε όλο το εύρος των υπηρεσιών
επικοινωνίας αλλά και έρευνας.

Ο συνδυασμός της
μελετημένης στρατηγικής και
του δυνατού δημιουργικού
είναι σήμερα περισσότερο
αναγκαία από ποτέ.
Τόσο στρατηγική σε επίπεδο
plan A, όσο και στρατηγική
σε επίπεδο plan B, που πολύ
διστακτικά προσεγγίζουν
συχνά οι επιχειρήσεις, αλλά

12 Milton’s Marketing & Media News

Χρειάζονται
αλλαγές
σε
τόνο
και
ύφος;Μάλλον!
Δυνατές δημιουργικές ιδέες; Σίγουρα!
Περισσότερα μηνύματα με ουσία; Χωρίς καμία
αμφιβολία!
Αξιοποίηση
των
νέων
τεχνολογιών;
Περισσότερο από βέβαιο!
Επεξεργασμένη, μελετημένη στρατηγική;
Πέρα από κάθε αμφιβολία!
Ο Sir John Hegarty (Bartle Bogle Hegarty) λέει
σε μία συνέντευξη του, «this is my fifth recession, so I am getting pretty used to it. The only
way to manage it is to invest more in your creative
product…During these times you need more intelligence and more magic. We can’t outspend
the competition, so we have to out-think them”.

και οι ίδιοι οι άνθρωποι
της επικοινωνίας. Υπάρχει
μία ολόκληρη κουλτούρα
άρνησης απέναντι σε ένα plan
B, γιατί έχουμε συνηθίσει
να το αντιμετωπίζουμε ως
ένδειξη αποτυχίας. Όμως, σε
ένα μαραθώνιο αλλαγών, τα
πράγματα είναι διαφορετικά.

Η προετοιμασία εναλλακτικών
στρατηγικών / κατευθύνσεων,
όταν ακόμα δεν μας είναι
αναγκαίες, είναι ο τρόπος
να παραμείνουμε ένα
βήμα μπροστά από την
αβεβαιότητα.
>>

Οι επαγγελματίες που έχουν εντρυφήσει στη μελέτη συμπεριφορών, μπορούν να φτιάξουν - με σχετική άνεση μια λίστα από πιθανές αλλαγές στην πλευρά του καταναλωτή. Ιδού κάποιες ενδεικτικές προβλέψεις :
Το είδος «καταναλωτής» μάλλον δεν αφανίζεται. Αλλάζει το πώς ψωνίζει, το πως επιλέγει. Ίσως
περνάει σε περίοδο λελογισμένης κατανάλωσης.
Για παράδειγμα :
Αναζητά το καλύτερο με
λιγότερα χρήματα. Το
ίδιο το προϊόν, η ίδια η
υπηρεσία αρχίζει να αποκτά
μεγαλύτερη βαρύτητα. Η
ελκυστικότητα, η πιστότητα
στα brands (ή σε κάποια
brands) πιθανά αδυνατίζει ως
κριτήριο επιλογής.
Ξοδεύει πιο
επιλεκτικά.
Επενδύει σε
εστιασμένες
υπηρεσίες (niche
services) που
μπορούν να
εμβαθύνουν σε
αυτό που έχει
σημασία για την
εκάστοτε ανάγκη.

X

Ψάχνει περισσότερο.
Ψάχνει και σε
εναλλακτικά μέσα,
χαρακτηριστικό των
νεότερων ηλικιών. Το
ότι ψάχνει περισσότερο,
σημαίνει ότι ίσως μάθει
περισσότερα και για
τους ανταγωνιστές μας.

X

Αντιδρά όταν διαπιστώνει
ότι προσπαθούμε να
κεφαλαιοποιήσουμε το
άγχος και την αγωνία
του για να πουλήσουμε
προϊόντα και υπηρεσίες.
Δεν αντέχει να ακούει
διαρκώς για την κρίση,
αλλά ούτε να του
υποδεικνύουμε αυτό που
του «ταιριάζει» λόγω
κρίσης.

X X
X
X

Ίσως αναβάλλει αγορές
για μεγαλύτερο διάστημα
χρόνου. Αυτό πιθανά είναι
μια σημαντική παράμετρος,
που χρειάζεται να
μεταβάλλουμε.

Και φυσικά οι «τιμές /
προσφορές / εκπτώσεις»
είναι σίγουρα κεντρικά
ζητήματα με πολλές
διαφορετικές διαστάσεις.

Συμπερασματικά λοιπόν : Όσο υπάρχουν πελάτες που ψωνίζουν, οφείλουν προϊόντα και
υπηρεσίες να είναι ορατά και προσβάσιμα σε αυτούς. Η ζωή συνεχίζεται και η διαφήμιση
οφείλει να την ακολουθήσει!
Το κεντρικό σύνθημα για όλους, επαγγελματίες και διαφημιζόμενους πιστεύω ότι σήμερα
είναι «παραμένω στο παιχνίδι». Αλλάζοντας διαρκώς, παράγοντας δυνατές ιδέες,
καινοτομώντας, επενδύοντας στην ποιότητα, μελετώντας σε βάθος τις νέες συνθήκες και
μαθαίνοντας γρήγορα.
Μάχη παραμονής στο παιχνίδι λοιπόν, ένα παιχνίδι με νέους όρους, νέους προϋπολογισμούς,
μελετημένη στρατηγική, δυνατό δημιουργικό.
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Γεια σας!
Όλα άλλαξαν ή μήπως
όχι ακόμα;
Έχουμε ακούσει πολλές φορές τη θεωρία ότι η
διαφήμιση αποτυπώνει την κοινωνία. Είναι αλήθεια.
Ό,τι συμβαίνει ή επικρατεί στην κοινωνία, οι τάσεις,
τα γεγονότα βρίσκουν στη διαφήμιση τον καθρέφτη
τους.

Το περιεχόμενο των διαφημίσεων ακολουθούσε
αυτό το ύφος, αποτύπωνε αυτές τις αξίες. Οι ταινίες
της τηλεόρασης ήταν αστείες, στηριγμένες σε κωμικά
σκετσάκια, ανέκδοτα, χιουμοριστικούς διαλόγους,
ανατροπές, ευχάριστες σαχλαμαρίτσες, υπερβολές,
ακραίες ιστορίες. Στο διαδίκτυο; Ακόμα περισσότερο.
Τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, επικρατούσε μια
Οι διαγωνισμοί και τα προγράμματα είχαν στόχο να
ανάλαφρη ατμόσφαιρα, η αίσθηση ότι όλα πάνε καλά, παίξεις ή να σπάσεις πλάκα. Αφού η κοινωνία ήταν
η ικανοποίηση από τα υλικά αγαθά, η αναζήτηση κάθε αισιόδοξη και δεν την απασχολούσαν τα βάρη της
μορφής πολυτέλειας, μια επιπόλαιη συμπεριφορά, της καθημερινότητας, το άγχος του να βρει τα προς τα
κοινωνίας που χαίρεται τα πάντα χωρίς να νοιάζεται
ζην. Απλά δανειζόταν, για να αγοράσει χωρίς να έχει
για το αύριο.
τα έσοδα.

Κατερίνα Τσεμπερλίδου
Γενική Διευθύντρια
& Διευθύντρια Δημιουργικού
Adel Saatchi & Saatchi
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Και ξαφνικά, τα δύο τελευταία χρόνια, το
σκηνικό της κοινωνίας άλλαξε. Ήρθε η Μεγάλη
Προσγείωση. Τα πράγματα σοβάρεψαν. Η
οικονομική κρίση ήρθε σαν ηφαιστειακή λάβα
και σκόρπισε γκρίζα σωματίδια στις αγορές.

Τίποτα δεν είναι
όπως χτες.
Την επιπολαιότητα, αισιοδοξία και ροπή στην
πολυτέλεια αντικατέστησαν η αγωνία για το αύριο,
ο φόβος για την οικονομική επιβίωση, η κατάθλιψη
(πού πάμε; πότε θα βγούμε από το τούνελ;) και
η προσεκτική διαχείριση του οικογενειακού
προϋπολογισμού (για να μην πω ότι μπήκε ένας
Σκρουτζ μέσα μας και μας υπαγορεύει τις αγορές
μας). Και μήπως ξέρουμε πότε θα βγούμε από αυτή τη
φάση δυσκολίας; Πόσα χρόνια θα περάσουν μέχρι να
βρούμε την αισιοδοξία μας και πάλι;
Εκεί που ήταν μαγκιά να ψωνίζεις από τις αλυσίδες
discount τώρα έγινε ανάγκη. Όσοι περιφρονούσαν
ή απλά δεν είχαν ενδιαφέρον να ασχοληθούν με τα
κουπόνια, τις προσφορές, τα δώρα, τις εκπτώσεις,
τώρα τα παρακολουθούν και οργανώνουν έτσι τις
αγορές τους ώστε να επωφελούνται από όλα τα
παραπάνω. Πάντα προσηλωμένοι στη λίστα αγορών
που έχουν φτιάξει από το σπίτι, από την οποία δεν
παρεκκλίνουν.
Οι έξοδοι έχουν περιοριστεί και ο κόσμος μαζεύεται
σπίτι διασκεδάζοντας με την παρέα του στο living
room. Οι ώρες αφοσίωσης στο Internet αυξάνονται,
το ίδιο και της τηλεόρασης.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις, προκειμένου να
προσαρμοστούν στις ανάγκες του καταναλωτή
έβαλαν μπρος και εορτάζουν τις επετείους ίδρυσής
τους, ώστε να έχουν αφορμή να χαρίζουν κάτι
στο ταλαιπωρημένο κοινό. Πολύ καλά κάνουν, τις
ευχαριστούμε όλες, δεχόμαστε με ανακούφιση τις
προσφορές τους. Μαθαίνω ότι και τα ξενοδοχεία
μειώνουν τις τιμές τους.
Αυτό είναι πολύ καλό, για να μπορούμε να κάνουμε
διακοπές, ισοφαρίζοντας την αυξημένη τιμή της
βενζίνης που θα χρειαστούμε για τις μετακινήσεις μας.
Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα αναζητήσουμε πιο
ουσιαστικές αξίες. Όχι εμπειρίες, όπως χτες, άλλες
ουσιαστικότερες αξίες. Παράδειγμα; Την ευτυχία. Η
ευτυχία είναι η πραγματοποίηση των επιθυμιών μας,
στην προσωπική μας ζωή, στις σχέσεις, στη δουλειά
μας, σε μια ζωή με νόημα. Έχουν νόημα οι βιλάρες
και τα σκάφη ειδικά με τους φόρους που υφίστανται;
Αν αγωνιάς για να τα φτιάξεις; Αν αγχώνεσαι κάθε
μέρα και σου ανεβαίνει η πίεση προκειμένου να τα
ξεπληρώσεις;
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Από την ημέρα που εκδόθηκε το βιβλίο μου «Η
ευτυχία είναι απόφαση», το Δεκέμβριο του 2008,
έγινε ξαφνικά ένα boom στην Ελλάδα. Όλοι
αναζητούν την αυθεντική αξία της ευτυχίας. Τα
βιβλία για την ευτυχία δημιουργούν νέα τάση. Μόλις
μετονομάστηκε και ένας ραδιοφωνικός σταθμός
Happy.
Αυτήν την εποχή θα παίρνουμε ευτυχία από πιο
ουσιαστικά πράγματα. Θα αναζητήσουμε αληθινή
αγάπη, γιατί όταν φοβάσαι, στηρίζεσαι στην αγάπη
των άλλων. Την αληθινή φιλία, γιατί η παρέα δεν
είναι φίλοι καρδιακοί. Τη σιγουριά μέσα από τις
μεγάλες εταιρίες που είναι πάντα κοντά μας στα
δύσκολα και στα εύκολα. Θα έχει πάλι αξία η
μακροχρόνια καριέρα στα υψηλά της ιεραρχίας και
η κοινωνική καταξίωση (όχι όπως πριν, που κάθε
δύο χρόνια άλλαζες εταιρία σαν την πεταλούδα για
να βρεις «εμπειρίες»). Θα εκτιμήσουμε όσες μάρκες
μας προσφέρουν ποιότητα, γιατί όταν πληρώνεις,
εκτιμάς αυτόν που κοπιάζει και δεν κοιτάει την
ευκολία του για να σου πάρει ένα μέρος από το
μισθό σου. Θα σεβαστούμε τους μεγάλους σε ηλικία
και τους ηλικιωμένους για την εμπειρία και τη σοφία
τους, όχι όπως χτες που τους χρησιμοποιήσαμε στις
διαφημίσεις σαν καρικατούρες και σύμβολα άγνοιας
ενός ξεπερασμένου τρόπου ζωής.
Θα εκτιμούμε τα αυθεντικά αστεία, όχι πλακίτσες.
Όταν δεν έχεις κέφια, θέλεις να δεις ή να ακούσεις
κάτι πραγματικά ευφυές για να γελάσεις.
Ευφυής είναι και η αισθητική υψηλού επιπέδου,
κάτι τεχνικά ή καλλιτεχνικά ολοκληρωμένο και
άψογο, πράγμα που είχαμε αγνοήσει για ένα
μεγάλο διάστημα (πόσον καιρό έχουμε να δούμε
διαφημίσεις βασισμένες στην υψηλή αισθητική και
στο art direction;)
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Θα μάθουμε να κάνουμε υπομονή, όχι όπως χτες
που τα θέλαμε όλα γρήγορα, τώρα, χτες.
Οι παραγωγές θα έχουν ποιότητα και χαμηλότερο
κόστος. Εδώ λοιπόν θα χρειαστούν ιδέες.
Όχι πλακίτσες ή υπερπαραγωγές βασισμένες
αποκλειστικά στην υψηλή τεχνολογία. Ιδέες
(witty που λένε οι Άγγλοι) και το κόστος θα είναι
δευτερεύον. Τη δεκαετία του ’80 οι Ισπανοί είχαν
δημιουργήσει «σχολή» ακολουθώντας αυτό το ύφος.
Επομένως θα αλλάξει η δεξαμενή των ιδεών μας, τα
κοινωνικά σύμβολα που θα πρωταγωνιστούν στις
διαφημίσεις. Το tone of voice της επικοινωνίας και
το είδος των παραγωγών. Η υψηλή τεχνολογία θα
υπηρετεί την ιδέα, δεν θα αποδεικνύει τον εαυτό της.
Όπως ξέρουμε όλοι, οι ανθρώπινες ανάγκες είναι
πάντα ίδιες. Αυτό που αλλάζει είναι η προτεραιότητά
τους και η προτεραιότητα των αξιών μας. Η νέα
εποχή, μου «μυρίζει» σε αξίες κάτι από το τέλος της
δεκαετίας του ’80, πασπαλισμένο με την τεχνολογία
του 2010 και εμπρός.

H Κατερίνα Τσεμπερλίδου είναι συγγραφέας
οκτώ βιβλίων, μεταξύ των οποίων του
πασίγνωστου best seller Όχι πια σεξ, μόνο φίλοι,
του οποίου ο τίτλος υιοθετήθηκε ως έκφραση
της νεοελληνικής γλώσσας. Η πιο πρόσφατη
επιτυχία της είναι το Η ευτυχία είναι απόφαση.

Έχει δημιουργήσει τα sites:
•

http://www.tsemberlidou.gr

•

www.tsemberlidou.gr

•

http://www.ieftyhiaeinaiapofasi.gr

•

www.ieftyhiaeinaiapofasi.gr

Η δύναμη του
κειμένου!
Μπορεί μία τηλεοπτική διαφήμιση κειμένου να
έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από όλες
τις ανταγωνιστικές της, με έντονη δράση και
δραματουργία, με ωραίες γυναίκες και εκπληκτικά
αυτοκίνητα και φυσικά με απίστευτα εφέ;

Μεταξύ των χειρότερων commercials αυτή τη χρονιά,
κατατάχθηκαν οι διαφημίσεις για τα Universal
Studios (Wizarding World of Harry Potter), Skechers
(Joe Montana), Walt Disney (Prince of Persia) και
GoDaddy.com (newscaster interview).

Δεν είναι απλό να συμβεί, αλλά όταν όλα τα υλικά της
συνταγής είναι τα σωστά, τότε …
Μία τηλεοπτική διαφήμιση της Google, που
κωδικοποιήθηκε σαν “Paris love” και παίχτηκε τον
Φεβρουάριο 2010 στο περίφημο Super Bowl, το
διαφημιστικό περιβάλλον με το υψηλότερο κόστος
στις ΗΠΑ, αξιολογήθηκε από το επιστημονικό
προσωπικό του Michigan State University
Department of Advertising, Public Relations and
Retailing σαν το καλύτερο από τα commercials του
Super Bowl XLIV.

Τα top 10 Super Bowl commercials ήταν:
·

Google (Paris love story online)

·

Budweiser (human bridge helps beer truck)

·

Doritos (kid meets boyfriend)

·

E-trade (talking baby with jealous girlfriend)

http://www.youtube.com/watch?v=nnsSUqgkDwU

·

Volkswagen (folks playing “punch dub”)

“Google took the top spot among the experts this
year for many reasons,” είπε ο καθηγητής Robert Kolt.
“Φανταστική ιστορία, χαμηλό κόστος παραγωγής
και ο παράγοντας της έκπληξης. Πουλάει αυτό που
κάνουν στη Google με έναν απλό τρόπο.”

·

Bud Light (astronauts as asteroid nears)

·

Doritos (man on park bench with dog)

·

Audi (diesel with green police)

Χρησιμοποιώντας κλίμακα δέκα βαθμών, τα 15
επιστημονικά μέλη του τμήματος βαθμολόγησαν
το κάθε τηλεοπτικό, με βάση τη δημιουργικότητα,
την παραγωγή του και τη συνολική ποιότητα. Το
τμήμα αξιολόγησε κατά πόσο η στρατηγική του
κάθε μηνύματος ήταν μοναδική και “relevant” για το
target group που απευθυνόταν και έκριναν επίσης
το κατά πόσο η εκτέλεση του διαφημιστικού ήταν
“memorable”και ενίσχυε την εικόνα του προϊόντος.

·

Snickers (Betty White in football game)

·

Bud Light (man building house out of beer cans)

Milton’s Marketing & Media News 17

Γράφοντας αυτό το άρθρο,
είχα ένα έντονο συναίσθημα
déjà vu. Τα περισσότερα από
τα πράγματα που αναφέρονται
παρακάτω, ήταν key trends τα
τελευταία 5 χρόνια.
Παρ’ όλα αυτά όμως,
η πλειοψηφία των marketers
δεν τα εφαρμόζει πραγματικά.

Marketing trends
2010

Stefan Kolle
Founding Partner, Futurelab

Tα κεντρικά σημεία, από
συνέντευξη του St. Kolle
στο περιοδικό Marketing
Week / Εκδόσεις Μπούσια.

Τι αποτελεί λοιπόν μία πραγματική τάση;
Ας διευκολύνουμε τους εαυτούς μας. Εάν η P&G,
η Unilever, η Coke, η L’Oreal και άλλες μεγάλες
εταιρείες τις εφαρμόζουν, νομίζω ότι μπορούμε
δικαίως να πούμε ότι πρόκειται για μία τάση και όχι
για την τελευταία μόδα (fad). Και πολλοί marketers
έχουν το κακό συνήθειο να τρέχουν πίσω από
μόδες, αγνοώντας την ίδια στιγμή πραγματικές,
ριζοσπαστικές αλλαγές που γίνονται best practice.
Παράλληλα, εκπλήσσομαι από τον τρόπο με τον
οποίο πολλοί marketers «κλείνουν τα μάτια»
μπροστά σε νέες εξελίξεις, απλά επειδή «δεν το
έχουμε ξανακάνει αυτό», «ο ανταγωνισμός δεν το
κάνει, προφανώς θα έχει καλό λόγο», ή, «δεν έχω
περιθώριο για λάθη».

Η FUTURELAB έχει υλοποιήσει στην Ελλάδα μαζί με τη MEDIARISK, έργα σε
“concepts for digital presence” & “product line extensions – innovation”.
Με την οικονομική κρίση ανέπτυξε το project EOS: Evolution Of Soft. (σελ23)

18 Milton’s Marketing & Media News

Από την εμπειρία μας έχουμε δεικαι ίσως περισσότερο όταν δουλεύουμε
με πελάτες από την Ελλάδα- ότι πολύ
εύκολα ακούγεται το «αυτό είναι
κάτι στο οποίο η Αμερική, η Ασία, η
Βόρεια Ευρώπη, η Ελλάδα, είναι πολύ
διαφορετική». Παρ’ όλο που φυσικά
υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές, έχουμε
δει με τα χρόνια και σε συνεργασία με
τους έλληνες πελάτες και τον τοπικό
συνεργάτη μας Μίλτωνα Παπαδάκη,
ότι αυτές οι τάσεις και αρχές έχουν
δυνατότητα εφαρμογής στην Ελλάδα όσο
και οπουδήποτε αλλού.

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΟΣ MARKETER ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ
ΝΑ ΡΙΞΕΙ ΜΙΑ ΦΡΕΣΚΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ
«ΟΡΘΟΔΟΞΟ» ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΙΟΤΕ
ΤΟ (ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΚΡΙΒΟ),
ΠΕΙΡΑΜΑ

Ας δούμε τα πιο σημαντικά ζητήματα για την
επόμενη χρονιά και τι θα πρέπει να αναρωτηθείτε ως
marketer το 2010:

1
ROI – Return on Investment
Δεν είναι καινούργια τάση, αλλά η
σημασία της εξακολουθεί να αυξάνεται.
Οι CEOs δέχονται όλο και λιγότερο το
επιχείρημα «το κάνουμε επειδή είναι καλό για τη
μάρκα» και θέλουν να δουν στέρεα δεδομένα
για κάθε πρωτοβουλία και τουλάχιστον κάποιο
είδος αναφοράς που θα δείχνει τι δούλεψε και
τι όχι. Και ο ορισμός του «τι δούλεψε», δεν είναι
πια το share of voice ή το brand awareness, αλλά
το «αν αυξήσαμε το μερίδιό μας».

Διάθεση για απλότητα
Έχω παρατηρήσει σε πρόσφατες συζητήσεις
μου με στελέχη εταιρειών όπως Nokia,
Sanoma, ING και Orange, μια έντονη διάθεση
να «αφήσουμε τις σαχλαμάρες» και να
εστιάσουμε στη δουλειά, στον καταναλωτή και
στον τρόπο που θα βγάλουμε χρήματα.

Ευτυχώς, έχουμε πλέον στη διάθεσή μας
καλύτερα εργαλεία για να προβλέψουμε και
να μετρήσουμε την επίδραση των ενεργειών
μας, οπότε δεν υπάρχει πραγματικός λόγος να
αγνοούμε το ROI των στρατηγικών μας.
«Γνωρίζουμε τι χρήματα βγάλαμε με την
τελευταία μας ενέργεια;»

Αυτό σημαίνει μια φρέσκια ματιά σε
διαδικασίες και φιλοσοφίες και έναν
πραγματιστικό,χρηματο-καθοδηγούμενο
δρόμο για να προχωρήσουμε μπροστά.
Ελπίζουμε ότι αυτό δεν είναι μια πρόσκαιρη
αντίδραση στην ύφεση, αλλά ότι θα εδραιωθεί
μόνιμα.
«Εστιάζετε στα ουσιαστικά;»

2
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Από τη θεωρία στην πράξη
Focus στον πελάτη
Η πελατοκεντρική προσέγγιση αναδύεται
σήμερα ως κυρίαρχη τάση. Την ίδια στιγμή,
ακόμη περισσότερες εταιρείες αρχίζουν να
κατανοούν ότι πελατοκεντρική φιλοσοφία
δεν σημαίνει να είναι σκλάβοι σε κάθε
ιδιοτροπία του πελάτη. Σημαίνει πάντως
να κατανοούν τις πραγματικές επιθυμίες
και ανάγκες των καταναλωτών και να τις
απαντούν με επικερδή τρόπο, αντί να θέτουν
ως προτεραιότητα τις διαδικασίες και
λειτουργίες της εταιρείας.
Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε περισσότερο
ευχαριστημένους και πιστούς πελάτες και σε
μεγαλύτερο κέρδος για τη μάρκα.
«Είναι κάθε πράξη της εταιρείας εστιασμένη
στον πελάτη;»

Ποιος κάνει το Μάρκετινγκ;
Μαζί με την έμφαση αυτή στον πελάτη, οι
εταιρείες συνειδητοποιούν επίσης ότι το
να αφήνουν ολόκληρο το διάλογο με τον
πελάτη στο τμήμα Μάρκετινγκ, ίσως δεν
είναι η καλύτερη προοπτική. Οι υποσχέσεις
που οι marketers κάνουν στους πελάτες
πρέπει να μπορούν να υποστηριχθούν
και να εκπληρωθούν από ολόκληρη την
εταιρεία, άρα αυτές οι υποσχέσεις πρέπει να
αναπτυχθούν από κοινού. Οι CEOs και άλλα
τμήματα εμπλέκονται όλο και περισσότερο.
Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μία θετική
εξέλιξη και όχι για μία απειλή.
Ο marketer είναι ο «δικηγόρος» του πελάτη
μέσα στην εταιρεία και όσο μεγαλύτερη
προσοχή λαμβάνει, τόσο καλύτερα μπορεί να
συνδεθεί με τον πελάτη αυτό.
«Εμπλέκουμε όλα τα σχετικά τμήματα στις
πρωτοβουλίες μας;»
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3

5
Media neutrality
Αφού τοποθετήσουμε τον πελάτη στο
κέντρο, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι
το να ουρλιάζουμε απλώς όσο πιο δυνατά
μπορούμε μέσω μιας τηλεοπτικής ή έντυπης
καμπάνιας, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για
να επικοινωνήσουμε. Όλο και περισσότερες
εταιρείες, αρχίζουν να βλέπουν με ουδέτερο
μιντιακά τρόπο το Marketing Communications
mix τους και να εφαρμόζουν τα εργαλεία
εκείνα που ταιριάζουν καλύτερα στις
επικοινωνιακές προτιμήσεις των πελατών
τους, όχι στις δικές τους διαδικασίες. Το
γεγονός αυτό, επιτρέπει με τη σειρά του
σε όλο και περισσότερες εταιρείες να
βελτιστοποιήσουν τα media budgets τους
και να αυξήσουν σημαντικά το ROI της
επένδυσης Marketing Communications.
«Διαλέγουμε το Media plan μας με βάση τον
πελάτη και λογικά
επιχειρήματα;»

4

360-touchpoints integration
Οι μάρκες ενοποιούν τις ενέργειές τους με
καλύτερους τρόπους. Αυτό σημαίνει ότι οι
επιχειρήσεις αρχίζουν επίσης να βλέπουν όλα
τα σημεία επαφής που έχουν με τους πελάτες
τους και πώς αυτά μπορούν να ενοποιηθούν σε
ένα αποτελεσματικό σύνολο. Παίρνοντας τον
έλεγχο όλων των σημείων επαφής, η σχέση
με τον πελάτη μπορεί να γίνει περισσότερο
ουσιαστική και διαρκής. Επίσης, μας δίνει μια
καλύτερη αίσθηση των σημείων όπου η σχέση
αυτή θα μπορούσε να σπάσει.
«Ενορχηστρώνουμε όλες τις ενέργειες μας
γύρω από τα διάφορα σημεία επαφής που ο
πελάτης έχει με τη μάρκα;»

Digital no longer a standalone
Ιδιαίτερα σημαντικό, το digital (online και
mobile), δεν είναι πια ένα απομονωμένο κανάλι
επικοινωνίας, αλλά ένα στοιχείο του ενιαίου
τρόπου δημιουργίας μακροχρόνιων
σχέσεων με τον πελάτη. Παρατηρώντας
τη συμπεριφορά των πελατών μας στον
ψηφιακό κόσμο, προσφέροντάς τους τη
διαδραστικότητα με την εταιρεία, ακόμη
καιδημιουργώντας μια ανθρώπινη φωνή για τη
μάρκα στα Social Media, καταλαβαίνουμε ότι
η ενοποίηση είναι για άλλη μια φορά η λέξηκλειδί.
«Χρησιμοποιούμε το digital ως πλατφόρμα
ανάπτυξης σχέσεων;»

6

8

Word of Mouth
Το Word of Mouth μεγαλώνει σταθερά ως
εργαλείο Μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια
και ήδη αποτελεί μια στέρεη τάση. Σε τελική
ανάλυση, το να σε συστήνουν οι πελάτες
σου είναι ο καλύτερος (και φθηνότερος)
τρόπος να κερδίσεις νέους, πιστούς πελάτες.
Χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία όπως το Net
Promoter Score, οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο
αρχίζουν να κατανοούν καλύτερα αυτήν τη
συμπεριφορά «συστάσεων» των πελατών τους
και να την κεφαλαιοποιούν καλύτερα.
«Μας συστήνουν οι πελάτες μας στους φίλους
και την οικογένειά τους; Γιατί όχι;»

Η επάνοδος του Retail
Για αρκετά χρόνια, το Retail
παραμελήθηκε σχετικά, όμως (επαν)
έρχεται η συνειδητοποίηση ότι σ’ αυτό το
«τελευταίο μίλι», παράγεται το κέρδος. Το
Shoppermarketing είναι ξαφνικά το πιο καυτό
θέμα του Μάρκετινγκ, ενώ η κατανόηση του
PoS και του retail behaviour ήταν ανέκαθεν ένα
«Must» για τους μάρκετερ. Ακόμη κι αν είσαι
ένα FMCG brand, πρέπει να εξασφαλίσεις
ότι αυτοί οι νέοι άνθρωποι στο κατάστημα
σε καταλαβαίνουν και τους αρέσεις.
Νέα εργαλεία στη βελτίωση του on-shelf
Management και της διανομής, βοηθούν επίσης
πολύ.
«Ενοποιούμε αρκετά το Shoppermarketing
στις πρωτοβουλίες μας;»

7

9

Τα νέα agencies

10

Όλες οι παραπάνω τάσεις έχουν αυξήσει
την πίεση στους παραδοσιακούς
τρόπους συνεργασίας ανάμεσα στις
μάρκες και τα agencies. Βλέπουμε
να αναδύονται νέα μοντέλα, με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους.
Περισσότερο εξειδικευμένα δημιουργικά
agencies, που ζητούν από εταιρείες
στρατηγικής όπως η Futurelab, να
συνεργασθούν από κοινού με
τους πελάτες, agencies που αλλάζουν το
επιχειρηματικό τους μοντέλο για
να γίνουν μέτοχοι στην οικονομική
επιτυχία των πελατών τους και πολλές
άλλες παραλλαγές. Την ίδια στιγμή, οι
πελάτες συνειδητοποιούν ότι πρέπει
να μεταχειρισθούν τα agencies τους ως
συνεταίρους και όχι ως υπηρέτες,
εάν θέλουν να έχουν καλά
αποτελέσματα. Βλέπουμε μια ισχυρή
τάση για networking μεταξύ των
εταιρειών, ακόμη και των ατόμων, σε
αντίθεση με το προηγουμένο μοντέλο
των ιεραρχικών σχέσεων.
«Είναι η σχέση με το agency, μια σχέση
ισότιμων εταίρων; Μήπως χρειαζόμαστε
έναν σύμβουλο γάμου;»

Ο Stefan Kolle είναι Founding Partner της
Futurelab. Εξειδικεύεται στον εντοπισμό
και την ανάλυση τάσεων, και κυριότερα
στους τρόπους που αυτές μπορούν να
αποκτήσουν νόημα στη ζωή του σύγχρονου
Marketing Director. Μέσα από την 15ετή
σταδιοδρομία του, κατάφερε να συνδυάσει
τις σταθερές επιχειρησιακές δεξιότητες με μια
διορατικότητα για το τι μπορεί να επιτύχει ή όχι
σε ζητήματα καινοτομίας σε έναν οργανισμό.
Είναι σήμερα μέτοχος στη Futurelab, εταιρεία
που ασχολείται με συμβουλευτικές υπηρεσίες
για την καινοτομία στο Μάρκετινγκ. Ανάμεσα
στους πελάτες του συγκαταλέγονται και οι:
Heineken/Amstel, Fortis Investments, Philips,
Deloitte, Lowe, Ogilvy, BBDO, Lexus, Τράπεζα
Πειραιώς, European Defence Agency,
Novartis, TeleAtlas, HP, η Κυβέρνηση του
Βελγίου, Telenet, HVM Law, κ.ά. Είναι ο
επιμελητής του Marketing Strategy & Innovation
Blog (http://blog.futurelab.net), που μετρά σήμερα
περισσότερους από 50.000 τακτικούς
αναγνώστες.

22 Milton’s Marketing & Media News

ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ,
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ.
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΦΡΕΣΚΙΑ
ΜΑΤΙΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΙΚΟ,
ΧΡΗΜΑΤΟΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ
ΜΠΡΟΣΤΑ

Συμπέρασμα
Το να κοιτάξει κανείς μπροστά, μοιάζει λίγο
σαν να κοιτάζει προς τα πίσω.
Πολλά από τα παραπάνω θέματα μας
απασχολούν εδώ και χρόνια.
Η ύφεση όμως φαίνεται ότι προσέφερε το
απαραίτητο «σοκ» στο σύστημα,
έτσι ώστε οι άνθρωποι να ρίξουν μια
φρέσκια και απροκατάληπτη ματιά και
να αρχίσουν να μετατρέπουν τις παραπάνω
τάσεις σε «best practice».
Και μία τελευταία ερώτηση που πρέπει να
κάνετε στον εαυτό σας:
«Εάν κοιτάξουμε όλα τα παραπάνω με
φρέσκια ματιά, πού θα εντοπίσουμε
τις ταχύτερες νίκες για αλλαγή και
μεγαλύτερο κέρδος;»

FUTURELAB
Our Response: Project Eos
Three ways which Futurelab can assist Greek businesses to
develop a strong future

The Costumer Scan

Budget Scan

Maximise your revenues
from those customers that
still buy from you

Optimise your marketing
investments so they deliver
maximum return

Profit Scan
Identify new paths to
profit, to replace those that
disappeared.
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Πρωταπριλιά...
Ένα μήνα αργότερα!

Ή μάλλον ... εφτά μήνες αργότερα.

Βρισκόμαστε σε μία χώρα όπου βασιλεύει
η αλήθεια, η αξιοκρατία, το μέτρο(πάνω
απ’ όλα), η σοβαρότητα, η διακριτικότητα
και η αισθητική. Οι περισσότεροι Έλληνες
φέρονται, όπως θα ήθελαν να τους φέρονται.
Περιμένουν πάντα τη σειρά τους στις ουρές,
χωρίς καμιά διαμαρτυρία και φυσικά χωρίς
να θεωρούν μαγκιά να προσπεράσουν τους
άλλους προκειμένου να εξυπηρετηθούν
πρώτοι. Θεωρούν ότι φταίνε οι ίδιοι για
ό,τι τους συμβαίνει και ποτέ κανείς άλλος
αναλαμβάνοντας πάντα την ευθύνη.
Έχουν την καλύτερη δημόσια εκπαίδευση,
την οποία όλοι τιμούν γι’ αυτό και κανένας
δεν καταφεύγει σε ιδιωτικούς φορείς.
Οι δε εκπαιδευτικοί νιώθουν ιδιαίτερα
ευχαριστημένοι με το επάγγελμά τους και με
τις αποδοχές τους, και αυτό φαίνεται από την
απόδοσή τους, από τη στάση τους απέναντι
στους μαθητές και φυσικά από τη θέση τους
στην ελληνική κοινωνία, η οποία θεωρεί
ιδιαίτερα ξεχωριστό το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού, σε σχέση με αυτό ας πούμε
της TV περσόνας, του ποδοσφαιριστή, του
ελαφρού ή λαϊκού, ή μοντέρνου αοιδού, του
μοντέλου κ.λπ., κ.λπ.
Στη χώρα αυτή ποτέ δεν κατηγορήθηκε
γιατρός για φακελάκι, όχι μόνο γιατί δεν
καταδέχονται να το πάρουν αλλά και γιατί
κανένας Έλληνας δεν καταφεύγει σε τέτοιου

24 Milton’s Marketing & Media News

είδους μεθόδους.
Οι κυβερνήσεις αυτής της χώρας το μόνο
που δεν σκέφτονται είναι το πολιτικό
τους κόστος. Ούτε που τους νοιάζει κάτι
τέτοιο. Ας πούμε ποτέ δεν θα πάρουν
πίσω ένα νομοσχέδιο ή κάτι ανάλογο στην
περίπτωση που δουν ότι πιθανόν θα τους
στοιχίσει την απήχηση, τη δημοτικότητα και
ίσως τις επόμενες εκλογές,. Αυτοί, εκεί, τη
δουλειά τους. Κάνουν αυτό που πιστεύουν.
Λένε τα πράγματα με τ’ όνομά τους,
χωρίς στρογγυλέματα και ωραιοποιήσεις.
Υλοποιούν το πρόγραμμά τους χωρίς
να υποκύπτουν σε πιέσεις και λογικές
κουκουλώματος των κακώς κείμενων.

Από την άλλη τα κόμματα της
αντιπολίτευσης ποτέ δεν κάνουν
αντιπολίτευση με τη λογική της
εκμετάλλευσης των δύσκολων
καταστάσεων προς όφελός τους. Όχι. Το
μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι το
καλό της Ελλάδας, προτείνοντας πάντα
πράγματα που θα έκαναν κι αυτοί, και όχι
ανέφικτα επειδή ξέρουν ότι δεν μπορούν
να τεσταριστούν την κρίσιμη στιγμή και
ξέροντας ότι οι Έλληνες έχουν πολύ
δυνατή μνήμη και θα θυμηθούν αυτά που
έλεγαν όταν ήταν αντιπολίτευση.

Αυτή η δυνατή μνήμη είναι άλλωστε και
η αιτία που οι Έλληνες δεν διαβάζουν
την ιστορία τους, γιατί τη θυμούνται.
Άλλωστε όποιο ελληνόπουλο και να
ρωτήσεις για την 25η Μαρτίου, την 28η
Οκτωβρίου κ.λπ. θα στα πει απ’ έξω κι
ανακατωτά. Γιατί και οι γονείς και όλη
η ελληνική κοινωνία έχει πειστεί για
την αξία της ιστορίας, της ελληνικής
γλώσσας, της διδασκαλίας των αρχαίων
ελληνικών με σωστό τρόπο στα σχολεία,
θεωρώντας ότι η γλώσσα είναι μία και
ενιαία(για μας τους Έλληνες) και αφού
σχίζονται να τη μάθουν Άγγλοι, Γάλλοι,
Πορτογάλοι, Κινέζοι και δε συμμαζεύεται
ποιά η λογική να μη τη μάθουν και οι ίδιοι,
αφού είναι η προίκα τους
και η παρακαταθήκη τους;

me
t
’
n
s
a
it w
it wasn’t me

Έτσι σκέφτονται οι Έλληνες!
Και το αποδεικνύουν καθημερινά. Στη
λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών,
οι οποίες είναι πάντα στη διάθεση του
πολίτη, με δημόσιους υπαλλήλους, τόσο
πρόθυμους και αποτελεσματικούς(όχι
μόνο λόγω ικανότητας αλλά και λόγω
οργάνωσης και συστήματος), που ο
πολίτης περιμένει την ώρα και τη στιγμή
να εξυπηρετηθεί για να το απολαύσει με
όλη του την καρδιά.
Την υπέροχη νοοτροπία των Ελλήνων
θα τη δει επίσης κανείς στους δρόμους,
στην τηλεόραση, στους υπέροχους
δημοσιογράφους της, που στόμα
έχουν και μιλιά δεν έχουν, ειδικά όταν
καλούν κάποιον για συνέντευξη και του
απευθύνουν με περισσή ευγένεια το λόγο
και κυρίως με σεμνότητα και χάρη..
Κι ύστερα ξυπνήσαμε .. ¨Ήταν ήδη Μάιος!

Υ. Γ.
Και συγκεκριμένα ήταν 5 Μαΐου, της
Αγίας Ειρήνης, και μόνο ειρήνη δεν
απέπνεε η άγρια πραγματικότητα που
βιώσαμε όλοι. Και περισσότερο απ’
όλους, 3 νέοι άνθρωποι που έπεσαν
θύματα της πιο ασφυκτικής ελληνικής
πραγματικότητας:
της έλλειψης αξιών, του ωχαδερφισμού,
της σκληρότητας και της απανθρωπιάς
που κυριαρχούν στη δημόσια και ιδιωτική
ζωή μας.
Μήπως να ξανακοιμηθούμε;

Το άρθρο αυτό γράφτηκε εφτά μήνες νωρίτερα -με φόντο τα γεγονότα
του Μαΐου στο Σύνταγμα -για το μαγιάτικο Newsletter που δεν έμελλε να
κυκλοφορήσει.
Επειδή όμως η ελληνική πραγματικότητα είναι σαν απογευματινή καθημερινή
σαπουνόπερα -που όποια μέρα και να παρακολουθήσεις μπορείς να πιάσεις το
νήμα από κει που τ’ άφησες γιατί τίποτα δεν αλλάζει, όλα σέρνονται, οι ήρωες
έχουν πάντα τα ίδια προβλήματα γιατί αν τα έλυναν θα τέλειωνε το σήριαλκαι κυρίως επειδή καλό είναι να μην ξεχνάμε, το δημοσιεύουμε τώρα με την
ελπίδα κάποια στιγμή να δείχνει ανεπίκαιρο και πολύ μακρινό.

Ψηφιακή εποχή
καλώς ήλθατε!!

Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε μπει στη
ψηφιακή εποχή.
Πόσοι όμως είναι αυτοί που έχουν κατανοήσει
λεπτομέρειες και επιπτώσεις από αυτό που
γίνεται και από όλα όσα έρχονται τα αμέσως
επόμενα χρόνια;
Nικόλαος Κόκκινος
Managing Partner
iGK Marketing
www.igkmarketing.com
E-mail:nk@igkmarketing.com
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Η κορωνίδα όλων όσων θα πούμε είναι το ότι η
ψηφιακή εποχή αλλάζει την κοινωνική και την
οικονομική δομή, τόσο μα τόσο πολύ, όσο άλλαξε
τον κόσμο και η μετάβαση στη βιομηχανική εποχή
πριν από τον 18ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Αυτό έχει
αρχίσει να γίνεται αισθητό σχεδόν σε όλους μας εδώ
και μια δεκαετία περίπου.
Μερικά παραδείγματα:
Έχει αλλάξει ο τρόπος που διαβάζουμε
σε σχέση με το παρελθόν. Παλιότερα το κείμενο
ξεδιπλωνόταν μπροστά μας σελίδα μετά τη σελίδα,
ενώ τώρα διαβάζουμε πιο γρήγορα, πάμε κατευθείαν
στα bold και προτιμάμε να διαβάζουμε κείμενα με
bullets.
Η εικόνα είναι πολύ πιο σημαντική από
ο,τιδήποτε άλλο. Πάντοτε μια εικόνα ήταν χίλιες
λέξεις, αλλά τώρα κουραζόμαστε με το κείμενο που
τη συνοδεύει και μένουμε μόνο σ’ αυτήν. Η εικόνα
είναι πλέον όλες οι λέξεις.
Δαπανούμε
περισσότερο
χρόνο
σε
συγκεκριμένες βάσεις γνώσης (πχ wikipedia)
κάνοντας την αναζήτησή μας (αλλά και την αποδοχή
μας) να μοιάζει περισσότερο από ποτέ.

Όλα αυτά λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο σε
παγκόσμιο επίπεδο, κάνοντας για πρώτη φορά
στην ιστορία του πλανήτη πληθυσμούς να μοιάζουν
μεταξύ τους στις προτιμήσεις τους, το λεξιλόγιό τους
αλλά και τη σκέψη τους. Ουσιαστικά μιλάμε για μια
απόλυτη παγκόσμια αλλαγή που συντελείται μέσω
της τεχνολογίας.
Όμως αυτές οι αλλαγές διαφοροποιούν
και την καθημερινότητα όσων εργάζονται, όσων
συναλλάσσονται αλλά και όσων προωθούν προϊόντα
ή υπηρεσίες, δηλαδή …όλων μας.
Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια, έπρεπε
να παρακαλέσεις βιβλιοπώλες για να σου βρουν
ένα σπάνιο βιβλίο, με το αντίστοιχο μεγάλο κόστος,
ενώ τώρα αρκούν μερικά κλικ. Πριν μερικά χρόνια
ρωτούσες όλη τη γειτονιά για μια διεύθυνση. Τώρα
στη λέει το GPS. Πριν μερικά χρόνια άλλαζες μόνο το
e-mail σου και το κινητό σου. Τώρα σε κάνουν add
σαν φίλο στα social networks.
>>

Τι αλλάζει άμεσα σε πρακτικό επίπεδο;
Καταρχήν όλη αυτή η κατάσταση και η οικονομική κρίση
που την ακολουθεί, αλλάζει τον παγκόσμιο οικονομικό
χάρτη, κάνοντας οικονομίες να δοκιμάζονται (βλέπε
Ελλάδα), τράπεζες να καταρρέουν και νέες οικονομίες
να ορθώνονται δυναμικά (βλέπε Κίνα).
Το άμεσο αποτέλεσμα είναι η ροή του χρήματος
να διαφοροποιείται, οι καταναλωτικές συμπεριφορές
το ίδιο και οι διαφημιζόμενοι να είναι απαιτητικοί όσο
ποτέ άλλοτε. Δεν αρκούνται στους μέχρι τώρα τρόπους
διαφήμισης, αλλά θα ήθελαν την παρουσία τους σε όλα
τα πιθανά touchpoints με τα οποία θα τους φέρουν σε
επαφή με το κοινό τους. Και αυτά τα touchpoints είναι
πολύ διαφορετικά και πολύ περισσότερα απ’ ό,τι στο
παρελθόν.
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Έτσι μια σύγχρονη εταιρεία, πρέπει να ενσωματώνει
πρακτικές marketing που να τη βάζουν στο χάρτη
αυτού του περιβάλλοντος.
Ένα πρώτο βήμα είναι να επανακαθορίζει
τη γενικότερη στρατηγική της, τόσο στο επιμέρους
branding, όσο και στην εταιρική φιλοσοφία.
Επίσης, η εταιρεία πρέπει :
•
Να έχει σαφή, κρυστάλλινο χαρακτήρα, που θα
μπορεί να γίνεται αντιληπτός από όλους άμεσα,
χωρίς πολλά λόγια και με ξεκάθαρο μάτι στο
μέλλον.
•

Να προσαρμόζει και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
που παρέχει όσο και την ψηφιακή της εικόνα, έτσι
ώστε το αποτύπωμά της να είναι πιο ευκρινές από
ποτέ.

•
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•

Να χτίζει όλη της την εικόνα ενσωματώνοντας
τα στοιχεία από το παρελθόν που θέλει να τη
χαρακτηρίζουν, τα δεδομένα του παρόντος και
φυσικά να εκπέμπει ότι θα έχει διάρκεια στο
μέλλον.

•

Να εφαρμόζει και να επικοινωνεί ό,τι προσδίδει
στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, με ξεκάθαρο
τρόπο αλλά κυρίως με συμβατό σε πολλά
διαφορετικά μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο,
διαδίκτυο, ψηφιακές εφαρμογές κλπ). Κάτι που
χρειάζεται αποφασιστικότητα και διάθεση από τη
μία πλευρά και υπομονή σε συνδυασμό με γνώση
από την άλλη, για να έρθει το άριστο αποτέλεσμα.

Έχοντας ζήσει αρκετά στο εξωτερικό, είχα την τύχη
να έρθω κοντά στη φιλοσοφία πολυεθνικών από
τα κεντρικά τους και στο πώς αυτές λειτουργούν.
Μιλώντας τη δεκαετία του ’90 στην Ελλάδα με
μικρούς παραγωγούς επίπλων και συζητώντας τους
το παράδειγμα της ΙΚΕΑ, πολλοί μου είχαν πει ότι
αποκλείεται να περπατήσει. Μου έλεγαν γελώντας
ειρωνικά και το επιχείρημα ότι είναι τρεις γενιές στο
έπιπλο και δεν τους κουνάει κανείς…Αντίστοιχα
φαινόμενα θα έχουμε πολλά και σε πολλούς τομείς
τα αμέσως επόμενα χρόνια.

χώρους συζήτησης (forums) ή συνεργασίες (affiliations) για να “υπάρξουν” ψηφιακά. Τώρα πια, αν δεν
είσαι σε καλή κατάταξη στις μηχανές, απλά είσαι
υποδεέστερος ή δεν υπάρχεις…Φράσεις όπως SEO
Management, Affiliations κλπ, μπαίνουν ήδη στο
καθημερινό μας λεξιλόγιο.
Ένα πολύ καθοριστικό βήμα θα είναι το
πώς εμείς οι σύμβουλοι της ψηφιακής εποχής θα
τοποθετούμε τον πελάτη μας και πως θα εμφανίζουμε
τη στρατηγική του, σε αυτό που λέμε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (Social Networking).

Ξαναγυρνώντας στο “δέον γενέσθαι”, βασικό επόμενο
βήμα για τις επιχειρήσεις αφού υλοποιήσουν όλη
αυτή τη στρατηγική, θα είναι να τοποθετηθούν
επαρκώς τόσο σε μηχανές αναζήτησης, όσο και σε

Το Facebook έχει κάνει μία τεράστια επανάσταση και
αυτό που φαίνεται ότι θα ακολουθήσει, είναι πολλά
μικρά και προσωπικά δίκτυα. Αυτά θα είναι ξεχωριστά
και εκεί το πραγματικά ενεργό κοινό θα ανταλλάσσει
πληροφορίες, δεδομένα, ειδήσεις. Με λίγα λόγια, θα ζει
γύρω από αυτό. Το να τα αγνοήσεις ή να μην εντάξεις
τον διαφημιζόμενο σε αυτά, θα είναι καταστροφικό.

Η προσέγγιση όμως και για τον
ψηφιακό κόσμο, υπάρχει “στο κύτταρο”
των εταιριών και δεν μπορεί να
είναι καθόλου διαφορετική από την
προσέγγισή τους για το πώς αγοράζουν
υπηρεσίες διαφήμισης, media, έρευνας,
δειγματισμού κλπ κλπ. Οι εταιρίες έχουν
τον έλεγχο, αλλά επαφίενται στους
διαφημιστές, τους ειδικούς στα media,
τις εταιρίες έρευνας.
Στον τομέα που οι εξελίξεις
είναι ραγδαίες και που ακόμα και οι
ειδικοί δεν τα καταφέρνουν πάντα
να τις παρακολουθούν, πόσο μάλλον
να τις “μυρίζονται”, μία διαφορετική
στάση από τις εταιρίες, απλά μαρτυρά
μία φοβική στάση. Ίσως γιατί το management ανδρώθηκε στην προ-web
εποχή. Αλλά τι πραγματικά είναι αυτά τα
κοινωνικά δίκτυα;

Έχω ακούσει πολλούς που λένε ότι αυτά δεν δουλεύουν,
ή που λένε ότι “OK, θα φτιάξω εγώ ένα group στο
Facebook και θα το διαχειριστώ”. Ελάχιστοι από αυτούς
που το προσπάθησαν αυτοσχεδιάζοντας κατάφεραν
κάτι ουσιαστικό.
Το συνηθέστερο ήταν να καταλήγουν σε
χαμηλή ανταπόκριση και μονοδιάστατη επικοινωνία,
να απογοητεύουν και να αποξενώνουν τους αρχικά
θερμούς πελάτες ή “εν δυνάμει” πελάτες τους.
Αποτέλεσμα;
Να αποδυναμώνουν το brand τους.
Και η κατάληξη αυτή φυσικά, γίνεται
αυτοεκπληρούμενη προφητεία: “Σας το έλεγα. Αυτά τα
πράγματα δεν δουλεύουν στην Ελλάδα”.
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Είναι ομάδες ανθρώπων έξω και πέρα από τις
μέχρι σήμερα κλασικές ομαδοποιήσεις χώρας/
φύλου/ ηλικίας γύρω από ένα ή περισσότερα κοινά
ενδιαφέροντα, που εκτός των άλλων θα ‘αισθάνονται’
και θα ‘προσαρμόζονται’ ανάλογα. Θα συσσωματώνει
γνώση και συναισθήματα που δεν θα ποδηγετούνται
άμεσα από μεγάλους διαφημιζόμενους, αλλά
θα κινούνται εντελώς στη βάση της δυναμικά
διαμορφωνόμενης προσωπικότητας της κάθε
ομάδας.
Φυσικά, υπάρχουν και οι προσπάθειες
έμμεσης επιρροής. Αλλά και όσες εταιρίες“πιάστηκαν”
να μετέρχονται τέτοιες πρακτικές, εισέπραξαν
τεράστιο κόστος αρνητικής δημοσιότητας.
Κοντά στους νέους τρόπους συνυπάρχουν
και οι παλιοί. Οι πραγματικά πρωτοπόρες
πρωτοβουλίες στο διαδίκτυο εντοπίζονται και από τα
κλασικά media και τους/τις τηλεοπτικούς celebrities
(Μενεγάκη στην Ελλάδα, Rihanna, Christiano Ronaldo παγκοσμίως κλπ) και η ανάπτυξή τους παίρνει
πρόσθετη δυναμική.

Η επιλογή ενός σωστού
digital συνεργάτη έχει
μεγάλη βαρύτητα.

Σημεία ελέγχου:

•
•

Το web θα μεταλλάσσεται και θα
αυτοτροφοδοτείται. Πυρήνας αυτών θα είναι κυρίως
οι βάσεις γνώσης (knowledge bases) και μετά τα
social groups με τη δυνατότητα μετάδοσης όπως
είπαμε, ακόμα και συναισθημάτων και επιθυμιών.
Κι όλα αυτά είναι εδώ μπροστά μας…
Μια εταιρεία λοιπόν, πριν “κάνει τη βουτιά” στο
θαυμαστό αυτό νέο κόσμο, θα πρέπει να ελέγξει αν
στέκεται καλά απέναντι στα εξής τρία κριτήρια:
1.
Έχει πάρει την απόφαση ότι θα μπει σοβαρά
σε αυτόν τον στίβο; Ψηφιακή εποχή δεν σημαίνει
μόνο “φτιάχνω site”.
2.
Έχει εξασφαλίσει ένα τουλάχιστον άτομο
σαν project manager και την υπομονή και πλήρη
στήριξη του top management;
3.
Έχει επιλέξει έναν αξιόπιστο digital
συνεργάτη που θα χτίσουν μαζί μία σχέση
διαρκείας;

•

Proven track record σε τοπικό και διεθνές
πελατολόγιο. Για την εταιρεία και τους ανθρώπους
της.

•

Σοβαρό επαγγελματικό προφίλ στην Ελλάδα.
Μήπως πρόκειται για κάποιον ταλαντούχο που
όμως κάνει δουλειές στον ελεύθερό του χρόνο;
(Σας θυμίζει κάτι / κάποιον αυτό;)

•

O “digit-άνθρωπος” έχει και κάποια βιωματική
έστω κατανόηση των marketing concepts?

•

Χρεώσεις: Είναι προετοιμασμένος για λεπτομερή
παρουσίαση εργατοωρών για το project
που αναλαμβάνει; Είναι λογικά σε ποσά και
απαιτούμενους χρόνους;

•

Θα έχει σε βάθος χρόνου διαθεσιμότητα να
υλοποιεί και να βελτιώνει; Και θα είναι ανοικτός να
δέχεται και συνεργασίες τρίτων, μια και προχωράμε
σε εξειδικεύσεις ανά τομέα;

Η ψηφιακή εποχή είναι λοιπόν εδώ. Και όπως
και στο παρελθόν, το καινούργιο χρειάζεται πρώτα
απ’ όλα να έχουμε την αυτοσυναίσθηση ότι πρόκειται
για καινούργιο και άρα να μην μεταφέρουμε άκριτα
πρακτικές του παρελθόντος, απλά με ένα λούστρο
ψηφιακής επίφασης. Και βέβαια να αναζητούμε
τη γνώση και τα ταλέντα ενός πραγματικά ικανού
ψηφιακού συνεργάτη.

FUTURELAB

ProfitScan : Innovation
Playtime is over

OFFER FOR CONSULTING SERVICES

The 2010 market reality is harsh but simple. Businesses
that make it to the must buy list of their customers will
thrive. Those that don’t, better have deep pockets. The
question thus becomes... How fast can you move up the
list?

This is where many organisations struggle.
Innovation processes exist, but are too slow to
makea difference. Orthodoxy, systems and industry
habits get in the way.

Not so long ago, innovation focused on long-term,
sustainable growth.

With our ProfitScan we can remedy this. We bring a
fresh eye to your business, products and markets.
Help you short-cut your innovation efforts.

But as the economic climate worsens, it has become a
matter survival. As customers reconsider their ways,
whole lines of business may freeze or even disappear
and they need to be replaced. Today.

Usign your existing pipeline as well as our own
creativity we deliver 10-20 rapid cash opportunities
for innovation in a timespan of a week. Some of
them will have a small impact. Some of them will
reshape the foundations of your industry.

In 2010 innovation must be fast-to-market, uniquely
differentiating and profit-driven. In short, it needs to
carry the business through the recession.

If your organisation is then trully commited to
making the most of a challenging market, you can
be up and running in months, perchaps even weeks.

What we do
We take a team approach to:

What we get
Actionable innovation proposes to:

•

do a global scan for remarkable
practices that can be copied

•

increase loyalty and share-of-wallet
with existing customers

•

deconstruct every part of your
business and proposition(s)

•

attract new customers based on
your current capabilities

•

evaluate current innovation efforts
against unmet customers needs

•

challenge the status quo in your
industry, so you can break away

THE FUTURELAB VALUE PROMISE

ProfitScans are paid 50% up front, 50% upon delivery of the work. If we don’t deliver than we cost, you dont’t
pay the 2nd tranche. No questions asked.
For more information, contact Milton Papadakis for FutureLab in Greece: 210 6101240 / mediarisk@otenet.gr

CHAOTICS
The Business of Managing and Marketing
in The Age of Turbulence

PHILIP KOTLER JOHN A.CASLIONE

Aσυνήθιστη εποχή,
απρόβλεπτες αναταράξεις
Είναι πια κοινή πεποίθηση σε όλους μας ότι ζούμε σε
μια ασυνήθιστη εποχή, με πολλές και απρόβλεπτες
αναταράξεις, που συχνά οδηγούν σε χάος.
Η εποχή αυτή, που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, δεν
έχει καμμία σχέση με όσα επί πολλά χρόνια βιώσαμε.
Tου Στέλιου Σταυρίδη, Διευθύνοντα
Συμβούλου της Piscines Ideales
| Η εταιρία Piscines Ideales
ανακηρύχθηκε το 2008
και 2009 BEST PLACE TO
WORK στην Ελλάδα, για
επιχειρήσεις μεταξύ 50 και
250 εργαζομένων. Το 2009
κέρδισε τον ίδιο τίτλο και
πανευρωπαϊκά. |

Αυτές τις ημέρες διαβάζω ένα βιβλίο με τίτλο «Χάος – Οι
επιχειρήσεις στην εποχή των αναταράξεων», των Philip Kotler και
John A. Caslione. Το βιβλίο, που έχει αποσπάσει κολακευτικές
κριτικές από επικεφαλής των μεγαλύτερων και γνωστότερων
επιχειρήσεων του κόσμου, ξεκινά με τη διαπίστωση ότι «ο
κόσμος έχει μπει σε νέα οικονομική φάση, από την κανονική
στην ταραχώδη εποχή» και κατά κανόνα έχουμε «λανθασμένες
αντιδράσεις του management στις αναταράξεις». Στη συνέχεια,
αναλύει:
•
«Το μοντέλο αντίδρασης σε μια χαοτική κατάσταση»
•
«Πώς πρέπει να σχεδιάσει κανείς τον τρόπο διοίκησης
και μάρκετινγκ, για να έχει ανθεκτικότητα και να διατηρήσει την
βιωσιμότητα της ίδιας της επιχείρησης»
•
«Πώς να διαχειρίζεται κανείς τα τρωτά σου σημεία και τις
ευκαιρίες».
>>
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Το βιβλίο αυτό είναι πολύ χρήσιμο για μένα,
αφού ενισχύει όχι μόνο την σκέψη μου, αλλά
επιβεβαιώνει την αμετακίνητη θέση μου ότι
πρέπει να προχωράμε μπροστά, δυναμικά και
αισιόδοξα, αλλά πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι στο
παρελθόν.

Η μόνη, λοιπόν, βεβαιότητα που μπορεί να
προσφέρει το χάος - ακόμη και στην πιο πετυχημένη
ομάδα μάνατζμεντ - είναι ότι δεν υπάρχουν
βεβαιότητες σε περιόδους αναταράξεων και
ιδιαίτερα, μεγάλων αναταράξεων.

Μερικές εταιρείες βγαίνουν από τις αναταράξεις
Σ’αυτόν τον νέο κόσμο, με τις διαρκώς αυξανόμενες πολύ πιο δυνατές και με υψηλότερη αξία,
αλληλοσυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις, ακόμα διότι κάνουν στρατηγικές επιλογές που δεν
κι όταν μια εταιρεία (οποιουδήποτε κλάδου, συμβαδίζουν με την παραδοσιακή σοφία, ούτε
μεγέθους & χώρας) επιχειρεί, στηριζόμενη με τις συνήθεις ή ιστορικές πρακτικές.
στην πρόβλεψη με σύνεση και αυτοπεποίθηση,
οποιοσδήποτε που συνδέεται με την επιχείρηση Αντίθετα, το χάος δημιουργείται σε όσους δεν
μπορεί να προκαλέσει τέτοιες αναταράξεις, που φροντίζουν να αλλάξουν δραστικά και άμεσα
να την οδηγήσουν στην κατάρρευση ή ακόμα και τις συνήθειές τους, προκαλώντας έτσι την
στη βίαιη πτώση.
κατάρρευσή τους.

ΧΑΟΣ

Οι επιχειρήσεις στην εποχή των αναταράξεων

PHILIP KOTLER JOHN A.CASLIONE

Ο Philip Kotler είναι ένας από τους κορυφαίους
παγκοσμίως εμπειρογνώμονες σε θέματα στρατηγικής
και μάρκετινγκ και συγγραφέας πολλών bestsellers. Ο John Caslione είναι ένας από τους πλέον
πετυχημένους παγκοσμίως ειδικούς σε θέματα
στρατηγικής επιχειρήσεων και έχει εφαρμόσει
στρατηγικές παγκόσμιας επιχειρηματικής ανάπτυξης,
σε επιχειρήσεις σε 88 χώρες και 6 ηπείρους.
http://www.chaoticsstrategies.com
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Διάθεση

Δημόσιων Δεδομένων

στο Διαδίκτυο

1

Tην 21η Ιανουαρίου επέλεξε η
βρετανική κυβέρνηση για να
λανσάρει επίσημα ένα πρωτοποριακό
πρόγραμμα διάθεσης δημόσιας
πληροφορίας, μέσω του
διαδικτυακού τόπου
http://data.gov.uk .
Το βρετανικό πρόγραμμα ακολουθεί
και βασίσθηκε στη σύλληψή του στο
αντίστοιχο αμερικανικό, που είναι
στον “αέρα” από τις 8 Δεκεμβρίου
2008 .
Η καινοτομία του βρετανικού
προγράμματος και βασική
διαφοροποίησή του από το
αντίστοιχο Αμερικανικό, έγκειται
στο ότι πέρα από τη διαφάνεια
στα πλαίσια της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, η έμφαση δίνεται
στην προώθηση της δημιουργίας
καινοτομικών ψηφιακών
εφαρμογών.

data
gov
Χριστόφορος Μαριάκης
Διετέλεσε για πολλά
χρόνια διευθυντής
marketing της
TEXNOKAΡ (SEAT
CARS),
ενώ παλαιότερα
ήταν δ/ής marketing ή
στέλεχος στη JVC,
FRIESLAND.
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Την άνοιξη του 2009, στη διάρκεια ενός δείπνου στην πρωθυπουργική κατοικία, ο
Γκόρντον Μπράουν ρώτησε τον “πατέρα” του World Wide Web, Σερ Τίμ ΜπέρνερςΛί “ποιά είναι η πιο σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία του διαδικτύου και
πώς θα μπορούσε η Βρετανία να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές της”.
Η αυθόρμητη απάντηση του Μπέρνερς–Λί ήταν: “Απλώς αναρτήστε όλα
τα δημόσια δεδομένα στο διαδίκτυο”, η οποία προκάλεσε την εξίσου
αυθόρμητη απάντηση του Μπράουν:
«ΟΚ ας το κάνουμε».
Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο ακόμα και για την
αναπτυγμένη διαδικτυακά Βρετανία, δεδομένης
της αντίστασης πολλών κρατικών υπηρεσιών
να διαθέσουν τα δεδομένα τους, από φόβο
πιθανής κακής χρήσης τους, η παράβασης
της νομοθεσίας
περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων, ή απλά
… γιατί αυτό ήταν κάτι εντελώς
καινούργιο!

Σαν πρώτο βήμα
αποφασίσθηκε η
δοκιμαστική ανάρτηση επιλεγμένων βάσεων με
κρατικά δεδομένα στον ιστότοπο data.gov.uk και η
ταυτόχρονη πρόσκληση σε software developers να τα
χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία εφαρμογών που θα
βελτίωναν τη χρηστικότητα για επιχειρηματική αξιοποίηση ή
για κοινωφελείς σκοπούς.
Η πρόσκληση για αξιοποίηση, στη δοκιμαστική φάση έγινε μέσω
διαδικτυακού διαγωνισμού με τίτλο “Δείξτε μας έναν καλύτερο τρόπο”
στον ιστότοπο http://www.showusabetterway.com και την προκήρυξη
χρηματικών έπαθλων για τις καλύτερες ιδέες .
Ο τρόπος προβολής και το πλεονέκτημα της συγκέντρωσης της κρατικής
πληροφόρησης σε μία διεύθυνση που καταργούσε την ανάγκη πολύωρων αναζητήσεων
data mining σε διάφορες ιστοσελίδες κρατικών φορέων και οργανισμών, υπήρξαν ισχυροί
καταλύτες.
>>
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Τα αποτελέσματα ήρθαν γρήγορα με χρήσιμες
εφαρμογές να κάνουν χρήση των δεδομένων και να
αναρτώνται στον ιστότοπο .
Μία εφαρμογή η οποία αναρτήθηκε λίγες μόνο
ώρες μετά την ανάρτηση των στατιστικών για τα
ποδηλατικά ατυχήματα, συνδύαζε τα στατιστικά
στοιχεία των διευθύνσεων με τους χάρτες της Google,
παρέχοντας τη δυνατότητα στους ποδηλάτες να
επιλέξουν μία διαδρομή χαμηλού κινδύνου.

ata
ov

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Oneplace

www.direct.gov.uk/oneplace

Find GPs/Pharmacy/Dentists
www.elbatrop.com/gps

Την εφαρμογή αυτή χρησιμοποίησε ο ΜπέρνερςΛί στην παρουσίαση που έκανε στο βρετανικό
υπουργικό συμβούλιο για να πάρει το τελικό ok,
κάμπτοντας και τις τελευταίες αντιστάσεις των
σκεπτικιστών.
Στα επίσημα εγκαίνια στις 21-1-2010, είχαν
αναρτηθεί στον ιστότοπο πάνω από 2.800 αρχεία
δημόσιων στατιστικών, σε σύγκριση με τα 1043
αρχεία του αντίστοιχου αμερικανικού ιστότοπου, ενώ
στην ενότητα Most Recent Apps έχουν αναρτηθεί
πάνω από 25 εφαρμογές mashups (συνδυασμοί δύο
τουλάχιστων πηγών ή λειτουργικών). Στον πίνακα
που ακολουθεί απαριθμούνται ενδεικτικά οι πιο
ενδιαφέρουσες εφαρμογές .
>>

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ενοποιημένος οδηγός των διαθέσιμων υπηρεσιών του κεντρικού
κράτους και των ΟΤΑ σε επίπεδο γειτονιάς, πλαισιωμένος
με τις αξιολογήσεις των ελεγκτικών φορέων του κράτους για τον
τρόπο λειτουργίας τους.

Χαρτογραφικός οδηγός για την ανεύρεση του πλησιέστερου ιατρού
(γενικού παθολόγου), οδοντιάτρου και φαρμακείου
για τους χρήστες i-phone.

Renewable Energy Map

Εύχρηστος συνοπτικός χαρτογραφικός οδηγός όλων των
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι
οποίες λειτουργούν, είναι υπό κατασκευή η σε σχεδιασμό .

Where does my money go?

Αναλυτική και εύχρηστη παρουσίαση των κρατικών δαπανών ανά
υπουργείο και είδος δαπάνης που διευκολύνει τον
δημόσιο έλεγχο και τη διαφάνεια.

www.renewables-map.co.uk

www.wheredoesmymoneygo.org

Civil Service Jobs By e-mail.

www.governmentjobsdirect.co.uk

Χρήσιμη εφαρμογή για αναζήτηση απασχόλησης στο βρετανικό
δημόσιο με την παροχή RSS feeds και e-mail alerts.

Where can I live?
www.where-can-i-live.com

Συνδυάζει τις υπηρεσίες των μαζικών μέσων μεταφοράς και τη
διαθεσιμότητα κατοικιών προς πώληση, διευκολύνοντας
τον χρήστη να επιλέξει την καταλληλότερη.
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Το εύρος και η φύση των δεδομένων είναι
αποκαλυπτικά της αποφασιστικότητας των Βρετανών
να προωθήσουν την ψηφιακή καινοτομία, χωρίς να
διστάζουν να δημοσιοποιούν και δεδομένα τα οποία
μέχρι πρότινος αποτελούσαν πηγές εσόδου (αναλυτικοί
χάρτες κτηματολογίου) η ακόμη και στατιστικές
στρατιωτικών ατυχημάτων. (Σημ. Στην Ελλάδα, παρ’
ότι “άγνοια νόμου δεν αναγνωρίζεται”, η πρόσβαση
στα ΦΕΚ μέσα από το site του Εθνικού Τυπογραφείου,
ακόμα δεν είναι ελεύθερη. Απαιτείται συνδρομή !!!)
Σε αντιδιαστολή με το βρετανικό πρόγραμμα,
οι ελληνικές επιδόσεις στη διάθεση δημόσιων
δεδομένων σε έναν διαδικτυακό τόπο, προσεγγίζονται
με το πρόσφατο λανσάρισμα του ιστότοπου (opengov.gr) από τη νέα κυβέρνηση.
Αν και αποτελεί σίγουρα μια καινοτομία στον
τρόπο άσκησης πολιτικής, εντούτοις οι δυνατότητες
αξιοποίησης του περιεχόμενου του ιστότοπου
περιορίζονται στη διαδικασία στελέχωσης των
δημόσιων υπηρεσιών και στη διαβούλευση με τους
πολίτες σε προτεινόμενα σχέδια νόμων.

Με δεδομένη την έλλειψη ενός ελληνικού
διαδικτυακού τόπου ο οποίος θα συγκέντρωνε τις
βάσεις των δημόσιων δεδομένων, το βρετανικό
εγχείρημα θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα
προς μίμηση, εφόσον το ελληνικό κράτος πραγματικά
ενδιαφέρεται να προωθήσει την ψηφιακή καινοτομία
και επιχειρηματικότητα.
H απλή ανάρτηση στατιστικών δεδομένων
των παραγωγικών υπουργείων για παράδειγμα,
θα αποτελούσε πολύτιμο βοήθημα για τον
ορθολογικό σχεδιασμό επιχειρηματικών δράσεων
και πρωτοβουλιών. Με τη χρήση ακόμα και απλών
εργαλείων συνδυασμού και επεξεργασίας δεδομένων,
θα αποφασίζονταν δράσεις πάνω σε πιο στέρεες
βάσεις ή θα μπορούσαν να προσφερθούν προϊόντα
και υπηρεσίες με αποτελεσματικότερη κάλυψη των
αναγκών των κοινών στα οποία απευθύνονται.

data
gov
Συχνά η έλλειψη βασικών στατιστικών δεδομένων
οδηγεί σε λανθασμένες στρατηγικές, σπατάλη πόρων
και χαμηλή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, όταν
συχνά, οι απαραίτητες πληροφορίες υπάρχουν, αλλά
στα αρχεία και μόνον κάποιας κρατικής υπηρεσίας,
απρόσιτα ακόμα και στους κεντρικούς σχεδιαστές
της οικονομικής πολιτικής.
Ας ελπίσουμε ότι η πρόσφατη ανακοίνωση της
κυβέρνησης για τη συγκρότηση δύο συμβουλευτικών
επιτροπών για τη στρατηγική εισαγωγής στις
νέες τεχνολογίες υπό τον Ν. Νεγκρεπόντε και την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση με τη συμμετοχή ειδικών
διεθνούς κύρους, θα είναι αφορμή για ένα βήμα προς
αυτή την κατεύθυνση.
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Μία ομιλία και ανάλυση του
καθηγητή Claudio Conti, πάνω στα
δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος.

Διάθεση
Δ η μ ό σ ι ω ν
Δεδομένων
στο Διαδίκτυο

Σαν συνέχεια στο άρθρο του κ. Χριστόφορου
Μαριάκη, θα θυμίσω την εισήγηση που έκανε
ο επιστημονικός συνεργάτης της MEDIARISK
καθηγητής κ. Claudio Conti, στη συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης που οργανώσαμε στο
ξενοδοχείο Semiramis, τον Μάρτιο του 2009,
για Διευθύνοντες Συμβούλους επιχειρήσεων
που δρουν στην Ελλάδα.
Η συζήτηση καταγράφηκε από το
οικονομικό κανάλι SBC και αποτέλεσε τη
βάση για ειδική εκπομπή του καναλιού, με
τον Παναγιώτη Μπουσμπουρέλη και Μίλτωνα
Παπαδάκη.

38 Milton’s Marketing & Media News

2
Η κεντρική αφορμή για τη συζήτηση:
“Οι επιχειρήσεις στους σχεδιασμούς τους πρέπει
να αξιοποιούν και τα γενικότερα στοιχεία του
οικονομικού περιβάλλοντος”.
Ο καθηγητής ξεκίνησε από ένα απλό
παράδειγμα της ιταλικής αγοράς. Η βιομηχανία
scooters / μοτοσυκλετών, έχοντας συνείδηση του
τεράστιου χρηματοοικονομικού κόστους από
ενδεχόμενη απούλητη υπερπαραγωγή, ή απώλεια
μεριδίων από ενδεχόμενη υποπαραγωγή,
αναζητούσε καλύτερους τρόπους προβλέψεων
από τη σύγκριση με τον συνήθη έντονα εποχιακό
κύκλο της προηγούμενης χρονιάς. Και ευτυχώς,
γιατί στις αρχές του 2009 οι πωλήσεις παρουσίασαν
δραματική πτώση, που αν δεν είχε προβλεφθεί, θα
“γονάτιζε” τις επιχειρήσεις.
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Βλέπουμε λοιπόν στον πίνακα 1 τη δραματική πτώση Ιαν-Φεβ 2009 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες
του 2008.
Στην αναζήτηση δεδομένων εκτός αγοράς δικύκλων, ο καθηγητής είχε σταθεί σε αυτά της αγοράς
αυτοκινήτων, για την οποία διαπίστωσε ότι συνδέονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή (στην Ιταλία)
με εξαιρετικά υψηλό βαθμό συσχέτισης (correlation) με τις πωλήσεις moto και με πολύ συγκεκριμένη
διαφορά φάσης: Τρείς μήνες.
Έτσι, οι προβλέψεις για τις moto, έπαψαν πια να είναι “πέρυσι συν ή πλην τόσο”, αλλά συνδύασαν
στον εποχικό τους κύκλο, αυτά που είχαν προηγηθεί κατά ένα τρίμηνο στις πωλήσεις αυτοκινήτων.
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Αποτέλεσμα: Oι βιομηχανίες μείωσαν έγκαιρα την παραγωγή τους και δεν
βρέθηκαν με το 40% του “τελικού προϊόντος” έτοιμο και απούλητο.

Δημοσιεύστε και εσείς το δικό σας case study που πιθανολογείτε ότι θα
ενδιαφέρει τους επαγγελματίες του marketing και των media στην Ελλάδα.
Πληροφορίες :
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mediarisk@otenet.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Ας δούμε όμως και στην Ελλάδα τι μπορούμε να κάνουμε με τα λίγα δημοσιευόμενα στοιχεία και ας
φανταστούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν / όταν / όποτε ακολουθήσουμε το αγγλοαμερικανικό
παράδειγμα.
Θα επικαλεστώ εδώ τη μνήμη των παλαιότερων αναγνωστών του “Milton’s Newsletter – Magazine”,
όταν στο τεύχος Ιουλίου 09 – σλ. 6 αναπτύσσαμε την έννοια του “Factor Analysis” (Υπάρχει πάντα στο
αρχείο τευχών στο www.mediarisk.gr )
Εκεί λέγαμε ότι για ένα πλήθος από χρονοσειρές, είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε το συνδυασμένο
νόημά τους – αν υπάρχει. Και ότι το Factor Analysis είναι η μαθηματική τεχνική που αναδεικνύει
τους εσωτερικούς συσχετισμούς, έτσι ώστε αυτές οι πολλές χρονοσειρές να ομαδοποιούνται σε 3-4
πλατφόρμες, που η κάθε μία να έχει ένα γερό νοηματικό περιεχόμενο.

Ο καθηγητής πήρε τα τότε δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και προχώρησε στην
τεχνική του Factor Analysis που συζητήσαμε.

Πίνακας 3
F1

F2

F3

INDUSTRIAL PRODUCTION / General-Manufacturing-Int.goods NEW ORDERS IN INDUSTRY
ECONOMIC SENTIMENT INDICATORS - BUSINESS
EXPECTATIONS IN RETAIL TRADE & SERVICES
INDUSTRIAL PRODUCTION / Energy
CONSUMER PRICE INDEX Transport
PRODUCER PRICE INDEX All items
CONSUMER PRICE INDEX Food and non-alcoholic
beverages Vs Communications
PRODUCER PRICE INDEX Durable consumer goods
CONSUMER PRICE INDEX Clothing - Footwear

Το Factor Analysis έδωσε 3 πλατφόρμες:

F1
F2
F3

Το F1 μας λέει ότι ο αυξανόμενος δείκτης τιμών καταναλωτού (μεταφορές) ΚΑΙ ο δείκτης
τιμών παραγωγού (all items / durables) τείνουν να συμπιέζουν το “economic sentiment” ΚΑΙ
τις επιχειρηματικές προσδοκίες στο λιανεμπόριο και τις υπηρεσίες
F2: παραγωγή ενέργειας;
F3: βιομηχανική παραγωγή ΚΑΙ νέες παραγγελίες.
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Πίνακας 4
Απλά για να κατανοήσουμε την F1
Οι τιμές αυξάνονταν για αρκετό διάστημα. Στο μεταξύ, “economic sentiment” και επιχειρηματικές προσδοκίες
κατέρρευσαν.
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Πίνακας 6
Συνοψίζοντας
Η πιστωτική επέκταση συνεχίζει και συμπεριφέρεται σαν ανεξάρτητη μεταβλητή (!), ενώ οι επιχειρηματικές
προσδοκίες και ο δείκτης τιμών μετοχών πέφτουν και ακόμη και ο δείκτης τιμών τείνει να “παγώσει” ...
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Τα στοιχεία αυτά τα ακολουθούσε – υπενθυμίζω, πέρυσι τέτοια εποχή – ένα πολύ απλό, αλλά δραματικό
ερώτημα του καθηγητή:
How long will it last?

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Claudio Conti :
PHD in Mathematics
From 1969 to 1980: Professor at the University of Trieste.
Main scientific contributions: In Measurement Theory, Foundations of Probability, Theory of Causality and Explanation,
Modeling Technology.
From 1980 to 1989: Consultant for RAI [Italian public TV] and FININVEST [Italian main private TV], FIAT Group [cars &
trucks], LAVAZZA [food], ARISTON MERLONI Elettrodomestici [washing machines etc.] etc. etc.
From 1989 to 2005: Consultant for the AEGIS Group/Carat.
Developed tools & technologies later used in almost all countries where AEGIS is active.
Main experiences: USA, UK, India & Malaysia, Scandinavia, Germany and Spain.
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Social & traditional Media:
Μια ενδιαφέρουσα
εφαρμογή για τη

Bold

Lacta

Χρήστος Λάτος
Διευθύνων Σύμβουλος
OgilvyOne Worldwide Athens

Η ιστορία
«Love at first site»
διάρκειας 17 λεπτών
υπήρξε η πρώτη
πραγματικά συναρπαστική
καμπάνια της OgilvyOne
και Bold Ogiivy, η οποία
υποστηρίχθηκε από την
τηλεόραση, το ραδιόφωνο,
αφίσες, κινηματογραφικά
τρέιλερ, ενημερώσεις
πάνω στη συσκευασία,
online banners καθώς
και μέσω έντονης οnline
υποστήριξης στη σχετική
σελίδα της Lacta στο
Facebook.

www.loveinaction.gr
Twitter.com/lactafilms
Facebook.com/loveinaction
Youtube.com/lactafilms
Flickr.com/lactafilms

Social Media Marketing 1

H επισκεψιμότητα στο site
της Lacta στη κυριολεξία
εξερράγη.
Από 5.000 μοναδικούς
επισκέπτες το μήνα την
προηγούμενη χρονιά, σε πάνω
από 200.000 μοναδικούς
επισκέπτες καθόλη τη
διάρκεια της καμπάνιας. Και
το πιο σημαντικό είναι ότι οι
πωλήσεις της σοκολάτας Lacta
αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη
διάρκεια της χρονιάς.

H σοκολάτα Lacta είναι συνυφασμένη με το μήνυμα
αγάπης για πάνω από μία δεκαετία. Μετά από χρόνια
επιτυχημένων τηλεοπτικών σποτ, για πρώτη φορά το
2009, οι λάτρεις της Lacta παρακολούθησαν οnline την
ιστορία αγάπης του Πέτρου, ενός νεαρού Έλληνα και
της Joanna, μιας κοπέλας από την Αγγλία, των οποίων η
ιστορία ήταν η «εισαγωγή» του πρόσφατου τηλεοπτικού
σποτ.
Ο Πέτρος και η Joanna ερωτεύτηκαν με τη πρώτη ματιά
ενώ βρισκόντουσαν σε διακοπές στηv Πάρο. Η ιστορία
αγάπης τους διαδραματίστηκε online σε μια interactive
ταινία (www.loveatfirstsite.gr), η οποία ολοκληρώνεται
στο τηλεοπτικό σποτ, με τη ρομαντική επανασύνδεση
του ζεύγους σε μία συναυλία.

Έτσι, πάνω από 1.300 ιστορίες αγάπης
υποβλήθηκαν και επιλέχθηκε ένας νικητής η
ιστορία του οποίου μετατράπηκε σε σενάριο από
το Γιώργο Καπουτζίδη. Επίσης, ζητήθηκε από τους
fans της Lacta να επιλέξουν τους πρωταγωνιστές
της ταινίας καθώς επίσης σε περίπτωση που τους
ενδιαφέρει να συμμετέχουν οι ίδιοι στα γυρίσματα
της ταινίας.
Από την έναρξη ακόμα των γυρισμάτων, οι fans
του site “Love in Action” είχαν τη δυνατότητα να
παρακολουθούν την ιστορία να ξεδιπλώνεται
σε πραγματικό χρόνο μέσω αναρτημένων videos, πλούσιου φωτογραφικού υλικού καθώς και
σχετικών συνεντεύξεων. Εξάλλου, αυτή η ιστορία
ήταν η δική τους ιστορία…
Η 25άλεπτη ταινία “Love in Action” έκανε το ντεμπούτο της στις 14 Φεβρουαρίου 2010 (ανήμερα του Αγίου
Βαλεντίνου), τόσο online στο www.loveinaction.gr όσο και στο MEGA Channel. Την παρακολούθησαν 335,000
έλληνες τηλεθεατές .
Μία καμπάνια βασισμένη στα Social Media, για επαφή με το κοινό και συμμετοχή μέσω Crowdsourcing,
που καταλήγει στην παραγωγή Branded Entertainment περιεχομένου, που ξεπηδά από τα στενά πλαίσια
του digital και φτάνει να προβάλεται σαν ταινία στην τηλεόραση!
Ένα πείραμα και δείγμα ταυτόχρονα, για το πως
μπορεί ο κόσμος να γίνεται συμμέτοχος στην
παραγωγή περιεχομένου με το brand, αλλά και για
το πως μπορεί να γίνει άμεσο ρεπορτάζ για αυτή την
παραγωγή, απλά με ένα κινητό και την δύναμη των
Social Media.

Ταυτόχρονα όμως, σε μια εποχή που όλοι μπορούν
να παράγουν και να μεταδώσουν multimedia με
ένα κινητό, γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή η εμπλοκή
εξειδικευμένων εταιριών παραγωγής, αλλά και
καλλιτεχνών που θα κάνουν την διαφορά.
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Επιχειρηματική
δράση
στη μέση
οικονομικής
κρίσης

Του Άρη
Αγγελόπουλου
Σύμβουλου Διοίκησης
& Οργάνωσης
Επιχειρήσεων

Μήπως μία
λύση κρύβεται
και στις
διαδικασίες;
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Κάντε μόνοι σας το τεστ αποτελεσματικότητας στις μεθόδους προώθησης των Πωλήσεωνδιαχείρισης πελατών της Επιχείρησής σας

1. Βρίσκω με ευκολία νέους πελάτες

2. Επικοινωνώ ( από κοντά ή μακριά ) όσα θα έπρεπε
με τους πελάτες μου

3. Οι πελάτες μου μαθαίνουν αστραπιαία τις νέες μου
προσφορές

4. Αξιολογώ με ακρίβεια την αποτελεσματικότητα των
προσφορών που τους κάνω

Bαθμολογείστε με:

1 καθόλου
2

λίγο

3

έτσι & έτσι

4

αρκετά

5

πάρα πολύ

5. Έχω ένα αποτελεσματικό σύστημα να
παρακολουθώ την τύχη όλων των προσφορών που
κάνω

6. Ελέγχω χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια όλες τις
εργασίες των στελεχών μου

7. Έχω καταφέρει να διαθέτω αξιόπιστα κοστολογικά
στοιχεία για κάθε στέλεχος, κάθε ενέργεια που
γίνεται, κατανεμημένα σε κάθε επί μέρους προϊόν
που διαθέτω στην αγορά

8. Διαθέτω πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο και μπορώ
να βρίσκω αμέσως τα αντίστοιχα έγγραφα για
οποιαδήποτε υπόθεση καθώς και τα παράπονα των
πελατών μου καταχωρημένα

Αν η συνολική βαθμολογία είναι κάτω από 30, τότε θα πρέπει κάποιος να σας καθοδηγήσει στη χρήση
και αξιοποίηση ενός μηχανογραφικού συστήματος CRM. Γιατί αυτά είναι μερικά μόνο από εκείνα που
μπορείτε να πετύχετε με τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος.
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Τα συστήματα CRM που έχουν αναπτυχθεί από πολλές εταιρίες προσφέρουν λύσεις που πριν λίγα χρόνια
μόνο η φαντασία μας θα μπορούσε να συλλάβει. Διαχειρίζονται ένα εξαιρετικά μεγάλο πλήθος «επικοινωνιών»
μέσα στη Βάση Δεδομένων κάθε Επιχείρησης, που είναι τέτοιας ποικιλίας και μεγέθους, που η απλή ανθρώπινη
παρατήρηση είναι αδύνατο να εντοπίσει.

Η Λογική του CRM με τρείς κουβέντες
Υποψήφιοι πελάτες

Δυνητικοί πελάτες

Κενό Προσέλκυσης
Consideration Gap

Κενό Απόκτησης
Aquisition Gap

Πελάτης
Εξυπηρέτηση πελάτη

Αγορά

1
ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΚΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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Ένα τέτοιο σύστημα, με όχι κατ’ ανάγκη ασήκωτη επένδυση, θα σας βοηθήσει για:
•

Την προσέγγιση και αξιοποίηση των σχέσεων με παλιούς αλλά και νέους πελάτες

•

Την επιτάχυνση των συνομιλιών και τη λήψη παραγγελιών – εισπράξεων από αυτούς

•

Την αποτελεσματική αναπαράσταση της πορείας κάθε επικοινωνίας και της κατάστασης που
βρίσκεται σήμερα

•

Την ταχύτατη επικοινωνία σας σχετικά με το λανσάρισμα νέων προϊόντων

•

Την αξιοποίηση των «προσφορών» που τους κάνετε

•

Την καταγραφή και παρακολούθηση όσων γίνονται γι’ αυτούς

•

Την εμφάνιση όλων των προγραμμάτων δράσης και ενεργειών των πωλητών και πολλών άλλων
στοιχείων, που ενδυναμώνουν τις ενέργειες Direct Marketing των επιχειρήσεων

•

Την καταγραφή, τακτοποίηση, αξιολόγηση και θεραπεία των παραπόνων πελατών, υπαλλήλων
ή και λοιπών συνεργατών

•

Συγκεντρώνει πάρα πολλές πληροφορίες για όλους αυτούς, άρα διενεργεί και “οιονεί” Έρευνα
Αγοράς, που άλλες εποχές επιβάρυνε το Marketing Budget.

2

Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ CRM
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΘΕΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ :

Marketing

Accounting

Customer Services

Sales

Management

Consumers
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ CRM:
Η σοβαρή αντιμετώπιση του ζητήματος
αυτού γίνεται όλο και περισσότερο το
αντικείμενο ενδιαφέροντος πολλών
επιχειρήσεων, ανεξάρτητα μεγέθους.
Μπορεί εξ ίσου να αποτελεί αντικείμενο
ενδιαφέροντος για τη μικρή συνοικιακή
επιχείρηση ( εστιατόριο, κομμωτήριο,
ταχυ-διατροφή, ντελικατέσεν, μινι μάρκετ,
συνεργείο αυτοκινήτων, λογιστικό γραφείο,
ιατρείο, ασφαλιστικό οργανισμό κλπ.), όπως
και για έναν πολυάνθρωπο οργανισμό, με
Sales
έντονη εγχώρια ή διεθνή δικτύωση.

Management
Finance

3

Accounting

Marketing

Consumers

Customer Services

Με την εφαρμογή κάποιου CRM στην καθημερινή λειτουργία της, η επιχείρηση κατορθώνει με την ίδια ανθρωποοργάνωση να:
Διαπραγματεύεται με περισσότερους πελάτες, άρα να αναπτύσσεται και σε νέο πελατολόγιο
Οργανώνει, εκτελεί και παρακολουθεί τις επικοινωνίες αυτές με αποτελεσματικότητα ( δεν χάνει χρόνο,
ούτε δικό της, … ούτε του πελάτη )
Προσδιορίζει με ακρίβεια το κόστος κάθε ενέργειας
Αξιολογεί και κατατάσσει την κάθε ενέργεια ανάλογα με την αποτελεσματικότητά της
Διαπιστώνει τί ενοχλεί τους πελάτες, υπαλλήλους, προμηθευτές κλπ για να το θεραπεύει ( ποιοτική
εξυπηρέτηση )
Διευρύνει την αποτελεσματικότητα των πωλήσεών της
Διαθέτει μεγαλύτερη γνώση για πολλές φάσεις της εργασίας της (Έρευνα Αγοράς )

Ο κ. Άρης Αγγελόπουλος έχει μία πολύ μεγάλη διαδρομή στο marketing FMCGs, αυτοκινήτων, durables και
υπηρεσιών.
Είναι επικεφαλής της “Α. Αγγελόπουλος & Συνεργάτες, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων” στην οποία τα προγράμματα
CRM είναι κεντρικό θέμα.
armajoal@otenet.gr / 6944 512 219, 210 8032 283.
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Strategic
planning:
Σκέψεις με αφορμή
την αγορά της κινητής
τηλεφωνίας και των
τραπεζών, στη σημερινή
οικονομική συγκυρία.

1

2

3

Η αναμνησιμότητα μίας διαφήμισης δεν είναι απαραίτητα συνάρτηση της
συχνότητας προβολής.
Αυτό το συναντάμε συχνά σε αγορές με μεγάλη διαφημιστική δαπάνη και
πλήθος διαφημιζομένων.
Υπάρχουν περιπτώσεις που τα ποσοστά ανάκλησης για το σύνολο μίας
συγκεκριμένης αγοράς είναι μικρότερα του 50% των ερωτηθέντων και από
όσους δηλώνουν ότι είδαν τη διαφήμιση, λιγότεροι από τους μισούς θυμούνται
κάποιο στοιχείο της.

Δεν είναι τυχαίο, ότι σε αγορές με υψηλή διαφημιστική φόρτιση,
αναζητούνται κατά προτεραιότητα δημιουργικές κατευθύνσεις που θα
πετύχουν να ξεχωρίσουν από το "πλήθος".

Πέρα από την υψηλή έκθεση των καταναλωτών σε διαφημιστικά μηνύματα,
η σημερινή δημοσιονομική κρίση και η απειλή της ύφεσης, σίγουρα
προσθέτουν προκλήσεις. Ο ρόλος του strategic αλλά και του media planning γίνεται ακόμα πιο κομβικός, ακόμα πιο απαραίτητος.
Το διαφημιστικό "blitzkrieg" (διαφημιστικοί βομβαρδισμοί μεγάλης
έντασης) δεν εγγυάται από μόνο του τη λύση.

Ετήσιο συνέδριο της

FUTURELAB

F1

10-13 Σεπτεμβρίου 2009

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.
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Ετήσιο συνέδριο της FUTURELAB
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.

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;

Milton’s Marketing & Media News 53

Η διαδικασία για
ένα project των 15-35.000 €
είναι η εξής:

1

Stefan Kolle

Συνιδρυτής της Futurelab,
που έρχεται συχνότατα
στην Ελλάδα και έχει
επιβλέψει
όλα τα Ελληνικά projects.

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

3

2

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.

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.

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 realities with these business cases”.
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4

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).

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

MILTON’S

MARKETING & MEDIA NEWS

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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Word of

Mouth

και το παράδειγμα της κινητής
τηλεφωνίας

Τάκης Φτούλης
TGI Survey
Director,
MRB HELLAS

Το Word Of Mouth (WoM) αποτελεί
πλέον ένα αυτοτελές μέσο
επικοινωνίας,
παράλληλα με τα
1
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.

5
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3

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.

Word of

Mouth

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%).

Τρεις ομάδες και οι Πρωταθλητές
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
(Index 114)

Connectors

•

•

13,8%

Mavens

11,8%

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
(Index 153), στην Sony Ericsson (Index 141) και
στην What’s up (Index 111)
•

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

Salespeople

11,4%

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

Milton’s Marketing & Media News 57

Word

Mouth

Κινητή τηλεφωνία και WoM

Connectors

Mavens

13,8% των χρηστών
κινητής τηλεφωνίας έχει
μιλήσει σε πολλά και
διαφορετικά άτομα

11,8% των χρηστών
ισχυρίζονται ότι
μπορούν να δίνουν
πολλές πληροφορίες

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.
•
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Salespeople
11,4% των χρηστών θεωρούν
ότι είναι πολύ πιθανό να
πείσουν άλλους στο να
συμφωνήσουν μαζί τους σε
θέματα κινητής τηλεφωνίας

Champions

6,4%

www.stathishaikalis.blogspot.com

Δογματικές θέσεις για το

Internet
και τη

blog

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.

Στάθης
Χαϊκάλης

Το θέμα του μικρού και πολύ υποκειμενικού
«πανοράματος» είναι: «Τάσεις και αλλαγές

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

Σε γενικές γραμμές, το
συμπέρασμα που προκύπτει
είναι ότι:

•

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 Internet, 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...
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Contact

Products
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About Us

Shops

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%.

WEB

To
σαν διαφημιστικός χώρος
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
UK
Steven Balmer, CEO της Microsoft.
US
Είναι ένα περιβάλλον που για FRANCE
πάμπολλες εφαρμογές, δεν διαχωρίζεται GERMANY
από τον πραγματικό κόσμο και από αυτόν
ITALY
των συμβατικών ΜΜΕ, αλλά εμπλέκεται
GREECE
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”.
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Διαφημιστική δαπάνη στη Τηλεόραση (Ε Mil)
2000

2005

2008 2009(εκτιμ.)

3950
52424
3046
5228
4095
632

4097
59114
3236
4366
4669
745

4026
67068
3630
4773
4714
951

4063
67749
3782
4850
4783
1007

Διαφημιστική δαπάνη στο Web (EMil)
UK
US
FRANCE
GERMANY
ITALY
GREECE

2000

2005

2008 2009(εκτιμ.)

153
8087
144
170
125
3

1367
12542
255
369
137
15

3463
25125
670
1006
408
23

4052
29673
769
1215
574
23

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
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

49%

Online Research
Only

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

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

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

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.

addictlab
Το πρώτο κιόλας τεύχος του Milton ‘s
Newsletter έκλεινε με ένα εκτεταμένο
άρθρο για το croudsourcing. 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:

Mission statement: Να
ανακαλύπτει και επιταχύνει
δημιουργικά ταλέντα
από οποιοδήποτε χώρο,
οποιαδήποτε κουλτούρα.
Να “οδηγεί” όλα αυτά τα
δημιουργικά ταλέντα στο
να δημιουργούν innovation
και να παράγουν βιώσιμες
αλλαγές για τρίτους και για
την κοινωνία.

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

Είναι ένα διοικούμενο open
source σύστημα.
Χαρακτήρας: “UnbiasedLow threshold – Out of
the box – Multicultural –
Global”.

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

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;
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Εργαστήρια
Μέσα στην κοινότητα έχουν δημιουργηθεί
εξειδικευμένα εργαστήρια. Θα χρησιμοποιήσουμε
το Chocolate Lab σαν παράδειγμα για τις
προσεγγίσεις.

INPUT

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.

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.

OUTPUT
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.

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
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14

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

15
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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:

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...

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

2. Rebuild

Δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε
απ’ το μηδέν.

3. Rethink

Είμαστε σε κατάσταση
επαναληπτικού πολέμου.

Με τους εαυτούς μας και το
“eco-system” που μας συντηρεί.
Παγκόσμια ο αστικός χώρος είναι
Επαναλαμβανόμενα κύματα
υπερφορτωμένος. Τυφλά σημεία δεν
πολέμου, επαναλαμβανόμενος
υπάρχουν. Άδειες σελίδες είναι σπάνιες.
φόβος. Στα σημερινά
Άρα οπουδήποτε κατασκευάζουμε,
“συμφραζόμενα”, ο φόβος αυτός
επανα-κατασκευάζουμε. Χρησιμοποιούμε ξεκινάει από την εντονότατη
ότι έχουν αφήσει οι προηγούμενοι.
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.

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.

Awareness of Water Usage

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.

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.

6. Remind.

7. Re-use.

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.

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

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

Χρησιμοποιείτε υπάρχοντα
υλικά, αλλά να ξανασκέπτεστε τη
λειτουργία τους.

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.

Belgium : 2
Turkey : 17

Norway: 42

Great Britain: 5

Canada: 10

USA : 1

Στον πίνακα κατάταξης των χωρών
του κόσμου που επισκέπτεται τον
ιστότοπο addictlab.com, η Ελλάδα
καταλαμβάνει την 21η θέση.
Not bad at all!

Italy: 8
Greece: 21

Australia : 14

business labman
www.addictlab.com

India : 15

Iran : 25

South Africa: 3

Spain : 13

Germany: 6
France: 7

www.mediarisk.gr |
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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

MILTON’S

MARKETING & MEDIA NEWS
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Καλύτερα, ταχύτερα, φθηνότερα, ήταν πάντα η κινητήρια δύναμη για τις πιο δυναμικές
επιχειρήσεις. Με την ευρύτατη διάδοση σήμερα της χρήσης του internet, η πρόκληση για
τις εταιρίες να δημιουργούν διαρκώς νέες εφαρμογές – υπηρεσίες – προϊόντα για νέα
κοινά, είναι συνεχής και αυξανόμενη. Άρα διαρκώς θα ανοίγονται σε νέες πελατειακές
βάσεις (καλύτερα ενημερωμένες και πιο απαιτητικές), ενώ θα καλούνται να διατηρούν
ικανοποιημένους και τους υπάρχοντες πελάτες, παρέχοντας ένα ακόμα υψηλότερο
επίπεδο “customer experience”.
Πώς θα γίνουν όλα αυτά;
Τα επιμέρους θα πρέπει να τα βρει η κάθε επιχείρηση. Αλλά σίγουρα δύο κατευθυντήριες
γραμμές θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένες:
•

Εμπιστοσύνη: Αναντικατάστατη αξία για επέκταση σε τόσα νέα κοινά, που στην
πολυκάναλη επικοινωνιακά εποχή μας και στους μόνον 140 χαρακτήρες συνολικού
μηνύματος που επιτρέπει το Twitter, ένα πράγμα σημαίνουν: Ισχυρή ταυτότητα.

•

Excellence in execution: Σε κάθε τομέα και ιδιαίτερα στη χώρα μας, είναι η χρυσή
ευκαιρία. Δανείζομαι το διάγραμμα του Mohanbir Sawhney, ©2002, που καταγράφει τις
περιοχές που χρειάζονται διαρκές innovation. Αυτές ακριβώς είναι κατά τη γνώμη μου
και οι περιοχές που απαιτούν Excellence in execution, το θέμα του σημερινού τεύχους!

Μίλτων Παπαδάκης

R&D

Products
[WHAT]

Platforms

Networking

Channels
[WHERE]

Solutions

Substantial Radical

Incremental

Logistics/
Supply Chain
Value Chain
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Customers
[WHO]

CustomerExperience

Processes
[HOW]

Revenue Model
3

Πόσα GRP’s
το επόμενο
burst;
Μία μικρή εξερεύνηση στο
χώρο του
media planning
Κάθε απόπειρα προγραμματισμού Μέσων,
δεν διαφέρει στην αφετηρία της από καμία
άλλη απόπειρα κατανομής πόρων για την
επίτευξη κάποιου σκοπού. Και ποια είναι η
αφετηρία;
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να είναι
ξεκάθαρα ορισμένος ο σκοπός!
Άρα, δεν υπάρχει απάντηση στο
ερώτημα, που να μπορεί να την
υποστηρίξει κανείς με σοβαρή
επιχειρηματολογία, αν στα
δεδομένα του προβλήματος δεν
δίνεται και ο σκοπός.
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Θα εξετάσουμε δύο προϊόντα που κινούνται σε μία
εποχική αγορά, αλλά το Brand “A” έχει μία λιγότερο
εποχιακή καμπύλη πωλήσεων, ενώ το Brand “B” είναι
απόλυτα συνδεδεμένο με την εποχικότητα.
Τι πρέπει να κάνουμε; Μα τι άλλο από το να κάνουμε
την καλύτερη δυνατή χρήση στα «βέλη» που έχουμε
στη φαρέτρα μας;
Στο Brand “B”, ξέρουμε από το παρελθόν ότι όσο και αν
διαφημίσαμε νωρίς στην καμπύλη εποχικότητας, δεν
είχαμε αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα στα διαστήματα
εκείνα. Αντίθετα, ξοδεύαμε σημαντικά ποσοστά του
budget και στην κορύφωση της εποχικότητας δεν
είχαμε πόρους να διεκδικήσει η μάρκα μας ακόμα
υψηλότερες πωλήσεις.

A

Στον επόμενο κύκλο λοιπόν, θα κάνουμε την κατανομή
των GRP’s (μπλέ γραμμή/ αριστερό διάγραμμα) σε
τρόπο που το awareness που θα προκύψει (μπλέ
γραμμή/ δεξί διάγραμμα), να μεγιστοποιείται στην
κορύφωση της εποχικότητας.
Στο Brand “Α”, ξέρουμε από το παρελθόν ότι η
υποστήριξή του σε όλη την περίοδο, αποδίδει
σημαντικά. Στον επόμενο κύκλο λοιπόν, θα κάνουμε
την κατανομή των GRP’s (κόκκινη γραμμή/ αριστερό
διάγραμμα) σε τρόπο που το awareness που θα
προκύψει (κόκκινη γραμμή/ δεξί διάγραμμα), να είναι
περίπου σταθερό σε όλο το διάστημα.

B

Κατανομή των GPRs

Aποτελέσματα σε awareness ( indexed)
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Τα δύο πλάνα υπηρετούν δύο εντελώς διαφορετικούς στόχους. Το πλάνο για το brand “A” κτίζει
σταθερά επίπεδα awareness σε όλη τη διάρκεια μίας περιόδου 41 εβδομάδων, ενώ του Brand
“B” αυξάνει awareness παράλληλα με την καμπύλη της εποχικότητας πωλήσεων και μεγιστοποιεί
στην κορυφή της.

Τα παραπάνω δίνονται για να περιγραφεί το σκεπτικό εκκίνησης του media
planning. Εννοείται ότι εμπειρικές μικροεπεμβάσεις θα υπάρξουν. Πχ, μία μικρή
τόνωση στο Brand “Α” την περίοδο της κορύφωσης της αγοράς.
Σημαντικό: Τα επίπεδα των GRP’s στα παραπάνω διαγράμματα δίνονται με τη
μορφή index. Αν δηλαδή είχαμε συνεχή κατανομή μέσα στις εβδομάδες της
διαφημιστικής πίεσης, πόσο θα ήταν ο μέσος όρος πίεσης σε GRP’s/εβδ. ; Αυτό θα
το ορίσουμε σαν 100. Θα κινηθούμε λοιπόν στο 120 με 180 (index) του επιπέδου
αυτού, ενώ θα υπάρχουν και εβδομάδες που θα απουσιάζουμε τελείως.

Εμπειρικές διαπιστώσεις:
Αυτός ο μέσος όρος προσδιορίζεται συνήθως
στην αγορά από τις πρακτικές των “παικτών”. Σε
έντονα ανταγωνιστικές κατηγορίες, δεν μπορείς
να μην έχεις και ένα σημαντικό μερίδιο φωνής
όταν είσαι στον αέρα. Σε κατηγορίες όπου δεν
διαφημίζουν συστηματικά όλοι οι παίκτες, όπως
συμβαίνει στη διαφήμιση συσκευών τηλεόρασης
(βλ. προηγούμενο άρθρο), τότε και μία πολιτική
“kick-off” στην αρχή και πολύ χαμηλής αλλά
συνεχούς/συνεπούς διαφημιστικής παρουσίας
(Samsung), συνήθως αποδίδει. Ιδιαίτερα σε
περιόδους όπως το πρώτο εννεάμηνο του
2009, που πολλές μάρκες αποσύρθηκαν ή
έκαναν μη αποτελεσματικές σε διάρκεια και
ένταση διαφημιστικές εκστρατείες.

Η επιστήμη:
Επειδή η διεθνής αλλά και η Ελληνική
εμπειρία έχει τεράστιο πια όγκο
πραγματικών περιπτώσεων, για τις οποίες
έχει μετρηθεί και το awareness και το
τελικό ζητούμενο, οι πωλήσεις δηλαδή, ή
η άνοδος του image, η εμπειρία αυτή έχει
κωδικοποιηθεί στη μορφή market modeling.
Τα επίπεδα διαφημιστικής πίεσης που
καταγράφονται στα διαγράμματα που
παρουσιάστηκαν, προέρχονται ακριβώς
από τη μεθοδολογία market modeling
που ακολουθούμε στη MEDIARISK.
Σε όσες περιπτώσεις έχουμε την τύχη
να χειριζόμαστε προϊόντα FMCG που
κινούνται κυρίως μέσα από τα super markets ή ηλεκτρικές συσκευές, που και στις
δύο περιπτώσεις τα
μερίδια αγοράς καταγράφονται
τακτικότατα, επιτυγχάνουμε και πολύ
μεγαλύτερα επίπεδα ακρίβειας.

Διότι έχουμε πια καταγραφή της
πορείας τους και ταυτόχρονα
γνωρίζουμε και τη διαφημιστική
πίεση ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
διαφημιστικό υλικό και με ΤΙΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ συνθήκες
ανταγωνισμού, οπότε ταχύτεραευκολότερα-φθηνότερα
μπορούμε να ξέρουμε πρώτα
απ’ όλα εάν και πόσο δουλεύει
η διαφήμισή μας και επίσης να
μάθουμε το ποια είναι η άριστη
διαφημιστική πίεση.
Κάθε επίπεδο πάνω από την άριστη,
είναι σπατάλη, που αν την επενδύαμε σε
διαφορετική περίοδο ή σε διαφορετικά
media, η οριακή αποτελεσματικότητα
αυτής της δαπάνης (οριακή με την έννοια
που ακολουθεί η οικονομική επιστήμη) θα
ήταν υψηλότερη.
Εννοείται επίσης ότι αν μπει
κανείς στη λογική αυτή της ανά
περίοδο καταγραφής δράσης/
αποτελέσματος, τότε πολύ
γρήγορα δημιουργεί και ένα
αρχείο αναφοράς, με βάση το
οποίο μπορεί να αξιολογεί και το
εκάστοτε νέο δημιουργικό και
το αποτελεσματικό επίπεδο των
GRP’s ανά εβδομάδα, ή ανά burst,
αφού στην πράξη θα υπάρχουν
πάντα κάποιες διαφοροποιήσεις
από περίοδο σε περίοδο.
Τέλος, επειδή όλα είναι
αλληλένδετα, δημιουργώντας αυτό
το αρχείο αποτελεσματικότητας
και έχοντας το budget της
χρονιάς, μπορεί κανείς να
ανατρέχει και στις απόψεις που
κατατέθηκαν και στο τεύχος αυτό
για τις απαραίτητες διάρκειες των
μηνυμάτων, εκθέτοντας και στους
δημιουργικούς, τις ανάγκες του
media planning.
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Οι παθογένειες των

Target groups
Να ξεκινήσουμε πρώτα απ’ όλα από μία κοινή εμπειρία.
Γιατί δεχόμαστε αβασάνιστα σαν υποχρεωτικό το
να έχουμε τον ίδιο ορισμό του Target Group για
το περιεχόμενο της επικοινωνίας και για το media
targeting?
Το προφανέστερο παράδειγμα είναι το μικτό
κοινό άνδρες-γυναίκες. Αν μιλάμε για τηλεόραση,
τότε κρατώντας αυτό σαν Media Target Group, θα
προσεγγίζουμε με πολύ μεγάλη βαρύτητα τις γυναίκες.
Περίπου 70/30.

Θα έπαιρνε όμως άλλη βαρύτητα ο ορισμός του Media Target Group – το επαναλαμβάνω συνέχεια στους
πελάτες και στα σεμινάρια – αν τον εναλλάσσαμε με
τον όρο Source of Business!
Από πού θα έρθει η ανάπτυξη των πωλήσεων?
Σαφέστατα είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε
ότι η πελάτισσά μας είναι 25-44 ανώτερη/μέση.
Αλλά αν γνωρίζαμε και ποιες άλλες θα έπρεπε να
προσεγγίσουμε? Μεταξύ μας, θέλει και λίγη τόλμη
να δηλώσεις ανοιχτά με ποιους θα πας και ποιους θα
αφήσεις (αυτό το δεύτερο...σαν σχήμα λόγου).
Και όμως θα είχαμε εδώ, πεδίο δόξης λαμπρό για
“excellence in execution”.

Οι ξένοι συνηθίζουν να λένε,
“fish where the fish are” !!!
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Θα μιλήσουμε για δύο από τις πολλές
δυνατότητες:
ii) LOYALTY (b):

i) LOYALTY (a):
Αν η μάρκα μας έχει υψηλό βαθμό loyalty, έστω
70%, ποιο κοινό θα πρέπει να στοχεύσουμε?
Μα εφόσον έχουμε τέτοιο loyalty, η μάρκα μας αντέχει
να μείνει και αρκετό καιρό αδιαφήμιστη, πόσο μάλλον
να διαφημίζεται, αλλά μη εστιάζοντας κεντρικά στους
υπάρχοντες πελάτες!

Ψωνίζουν τακτικά ή
ενναλακτικά, από:
S/M ΠΡΩΤΟ
S/M ΔΕΥΤΕΡΟ
S/M ΤΡΙΤΟ
S/M ΤΕΤΑΡΤΟ
S/M ΠΕΜΠΤΟ

100
100
100
100
100

Οι πελάτισσες των super markets δεν ψωνίζουν
αποκλειστικά σε μία και μόνο αλυσίδα. Αν από τη
μία μεριά αθροίσουμε αυτές που ψωνίζουν τακτικά
ή εναλλακτικά από κάθε αλυσίδα και στον οριζόντιο
άξονα βάλουμε μόνο όσες είναι τακτικές πελάτισσες
κάθε αλυσίδας, τότε ο πίνακας διασταύρωσης μας
δίνει δύο κομβικές πληροφορίες: Η διαγώνιος –
μπλέ κελιά – μας δείχνει το loyalty. Κάθε οριζόντιος
όμως, μας δείχνει από πού αντλεί κάθε αλυσίδα τις
«πέραν των τακτικών» πελάτισσές της.

Ψωνίζουν τακτικά από:
S/M ΠΡΩΤΟ S/M ΔΕΥΤΕΡΟ
61,7%
2,14%
3,71%
33,14%
12,53%
3,95%
4,41%
3,19%
12,50
1,29%

S/M ΤΡΙΤΟ
8,78%
4,64%
46,59%
4,65%
6,94%

S/M ΤΕΤΑΡΤΟ
13,76%
28,71%
16,97%
64,20%
13,98%

S/M ΠΕΜΠΤΟ
4,61%
3,13%
4,77%
2,89%
51,61%

Σημ. Οριζόντια Ανάπτυξη
Ας δούμε την περίπτωση του “S/M Δεύτερο”. Εμφανίζει
πολύ χαμηλό loyalty: 33,14%.
Χονδρικά, το κέντρο βάρους των πελατισσών από
πλευράς ηλικιών, γνωρίζουμε από τις έρευνες ότι είναι
το 25-44. Η πεπατημένη λοιπόν είναι να στοχεύσει από
πλευράς media σε Γυναίκες 25-44. Αν όμως μελετήσει
τον πίνακα, θα δει ότι έχει και δύο ακόμα ευκαιρίες.

Δεύτερο: Ένα σημαντικό ποσοστό από τις μη τακτικές,
ψωνίζουν συνήθως από το “S/M Τέταρτο”. Μήπως
από το γεγονός αυτό μπορεί να εξειδικεύσει κάποια
“ανοίγματα” προς αυτές;

Πρώτο: Το 66% όσων μπαίνουν μέσα στο μαγαζί,
ΔΕΝ είναι τακτικές πελάτισσες. Μήπως μπορεί να
κάνει πολιτικές να μεταστρέψει ένα μέρος τους σε πιο
τακτικές;
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Επίλογος: Το να ορίσεις έτσι το target
group στο οποίο θέλεις να δώσεις
έμφαση, βγάζει όλους από τη λεγόμενη
“comfort zone”. Όμως αμέσως μετά,
έχεις μπροστά σου έναν πολύ πιο καλά
προσδιορισμένο στόχο και μπορείς να
κινηθείς καλύτερα.

Παράδειγμα: Από το TGI έχουμε τα
lifestyle statements. Εύκολα μπορούμε
να φιλτράρουμε με βάση Γυναίκες 25-44
που είναι τακτικές πελάτισσες του “S/M
Τέταρτο”. Είναι πολύ πιθανό ενδεχόμενο,
και μόνο από αυτή την ενέργεια να
σκεφτούμε δράσεις που θα απευθύνονται
στο κοινό που μας ενδιαφέρει (content).
Από την ίδια πηγή μπορούμε να δούμε
και τις προτιμήσεις media αυτού του
κοινού και να τις πάρουμε υπόψη. Και
τέλος, αν αφήσουμε την επιστήμη και
… βγούμε στο πεζοδρόμιο, και πάλι ο
προσανατολισμός αυτός θα μας βοηθήσει
να σκεφτούμε πράγματα: Διανομή
φυλλαδίων πόρτα-πόρτα στην ακτίνα του
“S/M Τέταρτο”, αφισοκόλληση με έμφαση
στις ίδιες περιοχές, Google ad στη σελίδα
του, κλπ με μήνυμα φυσικά που είναι
“relevant” στο κοινό αυτό.
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Excellence in retailing:
Η επιβίωση απαιτεί
γνώση.

Η κρίση σε δύο
πράξεις....

Είναι βέβαιο ότι σε περιόδους οικονομικής
κρίσης η καταναλωτική & αγοραστική
συμπεριφορά αλλάζει. Και αλλάζει προς
κατευθύνσεις μη αναμενόμενες και όχι
πάντα προβλέψιμες, οι οποίες πετυχαίνουν
να εκπλήξουν ακόμα και τους πιο έμπειρους
marketers.

Subscribe

Η σημερινή κρίση δεν θα μπορούσε να
συγκριθεί με καμία άλλη. Είναι σημαντικό να
καταλάβουμε όχι μόνο ποιες είναι σήμερα
οι αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά
των καταναλωτών αλλά και να μελετήσουμε
ποιες από αυτές ήρθαν για να μείνουν,
δηλαδή αποτελούν νέες τάσεις και ποιες είναι
παροδικές και θα εκλείψουν μετά το πέρας της
κρίσης. Συνεπώς κρίση είναι και θα περάσει,
αλλά πως θα είναι η επόμενη μέρα είναι το
ζητούμενο.

Helena Chari
Managing Director
TNS ICAP
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Το ξέσπασμα
της κρίσης τον
Σεπτέμβριο του
2008 επέφερε
αλλαγές
πρωτίστως στην
αγοραστική
συμπεριφορά
των
νοικοκυριών
για προϊόντα
ευρείας
κατανάλωσης
(FMCG) χωρίς όμως
οι αλλαγές αυτές να
συνοδεύονται από
ταυτόχρονη αλλαγή
των συνηθειών
κατανάλωσης.
Τα νοικοκυριά
προσπάθησαν να
εξοικονομήσουν
χρήματα στην
κάθε τους αγοραστική περίσταση, αλλά
δεν περιόρισαν ουσιαστικά το πόσο
καταναλώνουν. Για να μειώσουν το κόστος
του καλαθιού τους, όπως συνέβη και στις
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, τα Ελληνικά
νοικοκυριά στράφηκαν προς πιο οικονομικές
εναλλακτικές, επιλέγοντας περισσότερο είτε
private labels, είτε προωθητικά προϊόντα, είτε
φθηνότερα επώνυμα προϊόντα ή ακόμα και
μικρότερες συσκευασίες (η στροφή προς την
κάθε εναλλακτική διαφοροποιείται ανάλογα
με την κατηγορία).

Επιπλέον, τα
νοικοκυριά
διεύρυναν το
ρεπερτόριο των
καταστημάτων
από τα οποία
αγοράζουν, με
κύριο στόχο
τον εντοπισμό
καλύτερων τιμών
και προσφορών.
Φαίνεται λοιπόν
ότι οι δεσμοί τόσο με
τους retailers αλλά και
με τις μάρκες έχουν
χαλαρώσει, οδηγώντας
την πιστότητα (τόσο
στα καταστήματα αλλά
και στις μάρκες) σε
χαμηλότερα επίπεδα από
αυτά του παρελθόντος.
Ταυτόχρονα όμως, επειδή
η οικονομία στο καλάθι δεν μεταφράστηκε
και σε οικονομία στο ¨τραπέζι¨ τα νοικοκυριά
προβήκανε σε επαναληπτικές αγορές
αυξάνοντας τη συχνότητα αγοράς και
ενισχύοντας ταυτόχρονα τα μικρότερα
κανάλια. Έτσι, κατά την πρώτη περίοδο της
κρίσης είχαμε μικρότερης αξίας καλάθια
αλλά περισσότερα σε αριθμό, οδηγώντας σε
διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό στο οποίο
στόχευαν τα νοικοκυριά: η συνολική δαπάνη
των νοικοκυριών για ευρείας κατανάλωσης
προϊόντα αυξήθηκε.
Όπως και στην Ευρώπη, έτσι και στην
Ελλάδα δεν άργησαν τα νοικοκυριά να
συνειδητοποιήσουν ότι η παραπάνω τακτική
δεν οδηγεί σε χαμηλότερη δαπάνη.
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Έχει αρχίσει λοιπόν να διαφαίνεται η τάση
των νοικοκυριών να μειώσουν τη συχνότητα
με την οποία πραγματοποιούν αγορές,
εξακολουθώντας όμως να είναι προσεκτικοί
ως προς τα χρήματα που δαπανούν κάθε
φορά που ψωνίζουν ενώ συνεχίζουν να
ψάχνουν οικονομικές λύσεις για το καλάθι
τους όντας λιγότερο πιστοί σε μάρκες και
καταστήματα.
Η τάση αυτή δείχνει ότι περνάμε σε μία
δεύτερη φάση όπου ο καταναλωτής αντιδρά
πιο ώριμα και είναι πιο αποτελεσματικός
στη μείωση της συνολικής του δαπάνης. Οι
αλλαγές πλέον στην αγοραστική συμπεριφορά
φαίνεται να συνοδεύονται και από αλλαγές
στην καταναλωτική συμπεριφορά.
Η αλλαγή της αγοραστικής & καταναλωτικής
συμπεριφοράς δεν επέδρασε με τον ίδιο
τρόπο σε όλες τις κατηγορίες, προϊόντα
και μάρκες. Παρά το γεγονός ότι η τιμή
αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλογής, σε
καμία περίπτωση δεν είναι και το μοναδικό.
Υπάρχουν παραδείγματα κατηγοριών και
μαρκών που έχοντας σαν όπλο τους την
καινοτομία και τη μοναδικότητα τους,

κατέχουν υψηλή θέση στις προτιμήσεις
των καταναλωτών και καταφέρνουν να
υπερνικήσουν τις τάσεις που προκύπτουν από
την κρίση.
Με τα νέα δεδομένα της αγοράς είναι
επιτακτική η ανάγκη για συστηματική
παρακολούθηση και κατανόηση των
τάσεων και της αλλαγής της αγοραστικής
συμπεριφοράς των Ελληνικών νοικοκυριών.
Η εξέλιξη της αγοραστικής συμπεριφοράς
όσο προχωράμε στην κρίση, η επίδραση στις
κατηγορίες/ μάρκες, το ποιες συμπεριφορές
θα είναι παροδικές και ποιες θα έχουν
πιο μόνιμο χαρακτήρα, ποιο θα είναι το
περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κληθούν να
ανταγωνιστούν οι μάρκες και κυρίως ποιες
είναι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και
το πως θα μπορούσαν οι marketers να τις
αξιοποιήσουν, είναι μερικά από τα κύρια
θέματα η παρακολούθηση των οποίων θα
συμβάλει στην επιτυχημένη πορεία των
κατηγοριών και των μαρκών μέσα στα νέα
δεδομένα.

Πηγή: TNS Worldpanel: σταθερό δείγμα νοικοκυριών σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη που
παρακολουθεί μέσω scanning τεχνολογία σε συστηματική βάση τις αγορές του νοικοκυριού
για κατανάλωση στο σπίτι.
(Στην Ελλάδα το TNS Worldpanel είναι προϊόν συνεργασίας της TNS Icap και της IRI)
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b

rand
DOGMA
Μια Θεωρία για το

Brand Building
Aυτό που κάνει τις μάρκες να διαφοροποιούνται
είναι η στάση τους. Η αποψή τους.
Γιατί μόνο αν μία στάση είναι συγκεκριμένη μπορεί
να δημιουργήσει συναισθήματα στο συνομιλητή.
Μόνο αν υπάρχει άποψη, ξεκινάει ο διάλογος.
Αν δεν υπάρχει, δημιουργείται αδιαφορία.

Αν εμβαθύνουμε, θα δούμε ότι οι μεγάλες ,οι
ξεχωριστές μάρκες έχουν πολύ ξεκάθαρη στάση.
Τόσο ξεκάθαρη που μπορεί να εκφραστεί με μία μόνο
λέξη.
Coca Cola:Enjoy.
Johnnie Walker:Progress.
Apple:Difference.
Παρένθεση.
Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους, γιατί και οι
άνθρωποι είναι brands. Κωνσταντίνος ΚαραμανλήςΔημοκρατία.Ανδρέας Παπανδρέου-Αλλαγή.
Kλείνει η παρένθεση.
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Θανάσης
Παπαθανασίου
Δ.Σύμβουλος,
Frank
Communication

Πάνω σε αυτή τη διαπίστωση στηρίζεται αυτό που
στη Frank ονομάζουμε Brand Dogma. Μια θεωρία
για το πώς χτίζονται με συνέπεια τα brands σήμερα.
Στηριγμένα σε μία και μόνο λέξη γύρω από την
οποία δημιουργείται ένας τόνος φωνής, εικαστικά
properties και κοινότητες ανθρώπων που εμπνέονται
από αυτή τη λέξη και τη στάση ζωής που εκφράζει.
Για τον Αntenna για παράδειγμα, χτίζουμε στη Frank
μια ολόκληρη φιλοσοφία γύρω από τη λέξη «fresh».
Φυσικά, το Brand Dogma δεν δημιουργεί καινούργια
καθεστώτα από τη μια μέρα στην άλλη. Λειτουργεί
όμως σαν φάρος που διαρκώς σου υπενθυμίζει ποιό
είναι το σωστό.

b

rand

DOGMA

Μια Θεωρία για το

Brand Building
Αυτός ο δρόμος λύνει δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στη Διαφήμιση ο πληθωρισμός
των μέσων που βιώνουμε σήμερα: Το πρόβλημα της συνέπειας σε όλες αυτές τις διαφορετικές εκφράσεις
που απαιτούνται λόγω διαφορετικότητας των μέσων μεταξύ τους και το πρόβλημα της αναλωσιμότητας των
μηνυμάτων γιατί τα πάντα πια φθείρονται πολύ πιο γρήγορα από ότι στο παρελθόν. Βαριόμαστε γρήγορα.
Έχοντας μια τόσο συμπυκνωμένη φιλοσοφία μπορούμε να την εκφράσουμε με πιο minimal τρόπους.Αυτό δίνει
επίσης λύση σε ένα πρόβλημα που δεν είναι τόσο καινούργιο αλλά είναι πιο καυτό από ποτέ: το κόστος του
χώρου και του χρόνου.Μικρά σε χρόνική διάρκεια μηνύματα αλλά μεγάλα σε επικοινωνιακή δύναμη.
Η εποχή που ζούμε είναι γεμάτη προκλήσεις και ανατροπές. Χρειαζόμαστε προσαρμοστικότητα γαι να τις
αντέξουμε και δημιουργικότητα για να τις εκμεταλλευτούμε. Πριν από όλα όμως χρειαζόμαστε ένα σταθερό
σημείο αναφοράς.
Πόσοι από μας έχουμε;
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Αποτελεσματική
επικοινωνία

Ανδρέας Γρηγοριάδης
Επικεφαλής Δημιουργικού
LEO BURNETT

“ Τι σχέση έχει ένας δημιουργικός με τα λεφτά;
“Καμία”.
Με αυτήν τη γεμάτη σοφία τοποθέτηση
περιγράφεται πολλές φορές ένας διαφημιστής
με εξειδίκευση στο δημιουργικό.
Μιλάμε για τους τύπους που επιβιώνουν κατά
τύχη, χάριν της γηραιάς οικονόμου τους, που
κάθε μέρα τους γεμίζει το ψυγείο, κάθε μήνα
τους πληρώνει τους λογαριασμούς και τους
κοιτάει με συμπόνια όταν λένε “Όου, ώστε
πρέπει να πληρώνουμε για να έχουμε ρεύμα¨.
Δεν το ήξερα... “ και ύστερα γυρνάνε γελώντας
στα παιχνίδια τους. Στρατιωτάκια ή κούκλες
ανάλογα με το φύλο.
Μια δεύτερη τρομερή άποψη είναι.
«Τι σχέση έχει ένας μιντιάς με την
δημιουργικότητα; Επίσης καμία”.
Έτσι ένας άλλος διαφημιστής που εξειδικεύεται
στα media, περιγράφεται ευκόλως.
Βλοσυρός, χωρίς χιούμορ χωρίς φαντασία, ζει
και αναπνέει με την πένθιμη σοβαρότητα ενός
ανθρώπου που διαπραγματεύεται χρήματα και
μαθηματικές βεβαιότητες. Του ανθρώπου που
επαναλαμβάνει 3,2 φορές κάτι που θέλει στο
παιδί του, για να είναι σίγουρος ότι το παιδί του
τον άκουσε. ( Το αν κατάλαβε είναι άλλο θέμα)
Παρόλο που προφανώς και οι δύο παραπάνω
απόψεις είναι για τα σκουπίδια κατά τα κοινώς
λεγόμενα, αυτό δεν εμποδίζει σε τίποτα να έχει
χτιστεί ένας κόσμος γύρω τους. Ένας εταιρικός
κόσμος.
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Κάθε μέρα στρατιές από σκληρά εργαζόμενους brand
managers δουλεύουν για να βρουν “ποια είναι αυτά
που πρέπει να επικοινωνηθούν στο κοινό”, ενώ άλλοι
συνάδελφοι τους έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν
την ορθολογική διαχείριση της όποιας επένδυσης
γίνει.
Οι πρώτοι πιστεύουν ότι πρέπει να επικοινωνήσουν τα
πάντα.Ότι ξέρουν και δεν ξέρουν.
Κριτική σκέψη, αποφάσεις, επιλογές σημαίνουν ρίσκα
και οι καιροί είναι δύσκολοι.
Οι δεύτεροι πιστεύουν πως ότι έχουμε να πούμε,
πρέπει να το πούμε με τον πιο σύντομο τρόπο.
Π.χ η μέση διάρκεια των τηλεοπτικών θα είναι 20
δευτερόλεπτα, πάει και τελείωσε, γιατί οι καιροί είναι
δύσκολοι.
Το ότι αυτές οι δύο απόψεις
συγκρούονται και αλληλοεξοντώνονται δεν απασχολεί
ιδιαίτερα, γιατί ούτως ή άλλως είναι δουλειά της
διαφημιστικής εταιρίας να βρει τη χρυσή τομή, τη
λύση. Γι΄αυτό τους πληρώνουμε, για να έχουν καλούς
account που πατάνε γερά τα πόδια τους στην γη και
γενικούς διευθυντές και προέδρους που μπορούν
να επιβάλλουν τη τάξη ανάμεσα σε δημιουργικούς
που δεν ξέρουν από χρήματα και μιντιάδες που δεν
ξέρουν από ιδέες. Αλλιώς το επόμενο spec είναι προ
των πυλών.
Ναι, οι καιροί όντως είναι δύσκολοι και η συζήτηση
γύρω από τα κομμένα budgets, τις μικρές διάρκειες
τα μη πεταμένα λεφτά με λίγα λόγια, είναι απόλυτα
αναγκαίο να συνεχιστεί και να παράγει λύσεις. Νέες
λύσεις, νέους τρόπους, νέες στρατηγικές.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι μικρότερες διάρκειες, η
έννοια της συντομίας, δεν ειναι πανάκεια, αλλά μία
από τις παραμέτρους του θέματος.

Η ευθύνη να πρέπει να πετύχεις πολλά με λιγότερα
χρήματα, πρέπει να πολλαπλασιάζει τις καινούργιες
ιδέες, τους ελιγμούς, τις καινοτόμες σκέψεις και όχι να
περιορίζει τις λύσεις σε μία φράση: “Κόψτε διάρκειες”.
Ειδικά όταν το “κόψτε διάρκειες” δεν συνυπάρχει
με τις συγγενικές του φράσεις, “μειώστε μηνύματα”,
“τροποποιήστε
στρατηγικές”,
“απλοποιήστε
ζητούμενα”.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι παλαιότεροι
διαφημιστές και πελάτες είχαν ως αυτονόητο.
Δουλεύουμε μέρα – νύχτα για να βρούμε τον καλύτερο
τρόπο επικοινωνίας με το κοινό.
Τον καλύτερο, όχι τον κοντύτερο, τον μικρότερο, τον
στενότερο.Το ότι τα χρήματα είναι λιγότερα δεν είναι
κακό, είναι απλά το δεδομένο.
Το ότι το περιβάλλον είναι πιο σύνθετο, όχι μόνο δεν
είναι κακό, αλλά δημιούργησε χώρους που πριν από 5
χρόνια δεν είχαμε καν φανταστεί.
Και πάνω απ’ όλα δεν υπάρχει άλλο “καλύτερο” για
τη δημιουργική και άλλο για τη μιντιακή πλευρά. Οι
ασύμβατες ευθείες δεν τέμνονται ποτέ.
Οι ιδέες και οι αριθμοί είναι οι δύο πλευρές του
νομίσματος. Η μάλλον πρακτικότερα οι δύο πλευρές
των χαρτονομισμάτων κάθε πελάτη.
Και πρέπει να πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση,
αλλιώς αν κάθε μία τραβάει προς το δικό της δρόμο,
τα χρήματα μπορεί να σκιστούν.
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IMPACT vs
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ;
Το παλαιότερον
διαφημιστικόν Δίλημμα!
Παλιό όσο και η
διαφήμιση.
Δε νομίζω ότι υπάρχει μία
απάντηση.
Ανάλογα με την περίπτωση
ο δημιουργικός θα
ανταποκριθεί στην
πρόκληση.

Κατερίνα Χούπη
Executive Creative Director
MAGNET

Η creative ιδέα έρχεται να συναντήσει το στόχο.
Αν έχουμε ένα ζητούμενο τότε μια δυνατή
μονοσήμαντη ιδέα με χιούμορ η έντονη ανατροπή
θα δουλέψει και στα 10-15 δευτερόλεπτα. Ετσι
ενδεχομένως να παιχτεί περισσότερο.

Αν θέλουμε να πούμε μιά ιστορία με αρχή μέση και
τέλος, με συναίσθημα και μουσική με απογειωτικό
τέλος, μάλλον τα 15 δευτερόλεπτα δεν είναι αρκετά.

Πολλές μονοσήμαντες και μικρές ταινιούλες (και
σε budget και σε διάρκεια) έχουν ξεχωρίσει και
βραβευθεί. (Για παράδειγμα τα 2 παιδάκια της VW
που καθισμένα σε ένα σκαλοπάτι ανταγωνίζονται για
το ποιό έχει το πιό γρήγορο αυτοκίνητο. Η η ταινία
της Διεθνούς Αμνηστίας όπου μιά απλή γραμμή που
συμβόλιζε την υπογραφή
βοηθούσε έναν φυλακισμένο να ελευθερωθεί από τα
δεσμά του)

Για παράδειγμα, μια παλιά διαφημιστική ταινία του
2004 για τους φιλικούς προς το περιβάλλον Κινητήρες
της Honda i-CTDi .
Μία ταινία εξολοκλήρου σε animation. Με
καταπληκτική μουσική.
Με νέα εικόνα. Μεγάλη διάρκεια, και μια μεγάλη ιδέα.
Αποτέλεσμα: Από 518 Ηοnda Accord το 2003,
πουλήθηκαν 21,766 το 2004 και βραβεία και στις
Κάννες και στα Epica.
Σημασία έχει η ιδέα.
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Ουκ
εν τω
πολλώ
το ευ;
Χριστίνα Αδαμοπούλου
Κειμενογράφος
Δημιουργικός Διευθυντής
Producta Direct

Ποιος δημιουργικός δεν έχει ακούσει από πελάτες όχι
μία αλλά περισσότερες φορές, το περίφημο:
«Bρες ένα μικρό σφιχτό μήνυμα για μεγαλύτερη
συχνότητα, μη μας φεύγουν τόσα χρήματα στα μέσα!».
Αυτό φυσικά περισσότερο για ραδιοφωνικά ή
τηλεοπτικά μηνύματα και λιγότερο για καταχωρήσεις
τύπου, χωρίς όμως να αποκλείεται και αυτή η
περίπτωση.
Κι ενώ επιστρατεύεις όλη σου την έμπνευση και την
εμπειρία για να ανταποκριθείς στο ζητούμενο δεν
μπορείς να μη σκεφθείς τις παρακάτω αλήθειες, τις
οποίες ο πελάτης δεν είναι σίγουρο ότι θέλει ν’ ακούσει
μέσα στον ενθουσιασμό του για το εύρημα του μικρού
μηνύματος.

1

Τα σύντομα μηνύματα προϋποθέτουν
πελάτες έτοιμους να δεχθούν ότι δεν θα πουν
σε 15’’την ιστορία της ζωής τους ούτε θα
θέλουν να εκφωνήσουν όλες τις διευθύνσεις
των σημείων πώλησης του προϊόντος με
την παραμικρή λεπτομέρεια γιατί τότε δεν
φθάνουν όχι 15 ούτε 115 δευτερόλεπτα.

3

Τα σύντομα μηνύματα ενδείκνυνται
περισσότερο, όταν κάτω από τη βασική
υπόσχεση - ομπρέλα του προϊόντος υπάρχουν
πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με
αυτήν και άρα θέλουμε περισσότερες από μία
καταχωρήσεις ή ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά
για να επικοινωνήσουν μία προς μία τις
πληροφορίες και άρα πιο αποτελεσματικά τη
βασική υπόσχεση (σπονδυλωτή επικοινωνία).

2

Τα σύντομα μηνύματα προϋποθέτουν ότι η χρονική
στιγμή της προβολής του προϊόντος είναι η
κατάλληλη για τέτοιας διάρκειας επικοινωνία. Είναι
γνωστό στους παροικούντες τη διαφήμιση, ότι το
λανσάρισμα ενός προϊόντος χρειάζεται μια πιο
«πληθωρική», αν μπορείς να το πεις έτσι, επικοινωνία
παρά τη στοχευμένη σύντομη εκφορά του μηνύματος
που ταιριάζει περισσότερο σε τακτική ενέργεια.

4

Η ιδέα για σπονδυλωτή επικοινωνία
που συνδέεται με τη στρατηγική
των σύντομων μηνυμάτων δεν
ανακαλύφθηκε χθες, γεγονός που
σημαίνει ότι πολλοί μπορεί να
έχουν ταυτόχρονα την ίδια ιδέα,
την ίδια χρονική στιγμή και άρα o
συνωστισμός μηνυμάτων(που θέλουμε
ν’ αποφύγουμε) είναι πολύ μεγαλύτερος.

Μετά απ’ αυτά η απάντηση στο αρχαίο ελληνικό ρητό είναι φυσικά «ουκ εν τω πολλώ το ευ», αλλά προς κάθε
πλευρά. Τα μεγάλα μηνύματα (σε διάρκεια ή σε εμβαδόν) δεν εξασφαλίζουν μια μεγάλη αποτελεσματικότητα.
Από την άλλη τα σύντομα μηνύματα δεν είναι πανάκεια ούτε για τη δημιουργικότητα, ούτε για την καλύτερη
αξιοποίηση των χρημάτων που επενδύονται διαφημιστικά σ’ ένα προϊόν αλλά σίγουρα είναι η ιδανική επιλογή,
ΟΤΑΝ και ΟΠΟΥ χρειάζεται.
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Στείλτε την επιστολή σας
με e-mail στο
mediarisk@otenet.gr
Τα θέματα του Milton’s Newsletter προκύπτουν μέσα
απο την καθημερινή πρακτική και τις ανταλλαγές με
συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 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
Μ.Π.

Είναι ελεύθερη:
Η αναπαραγωγή, διανομή,
παρουσίαση στο κοινό του Έργου.

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αναφορά προέλευσης — Θα πρέπει να κάνετε την
αναφορά στο έργο με τον τρόπο όπως αυτός έχει
οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντο την
άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε
τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από
εσάς).

Όχι Παράγωγα Έργα — Δε μπορείτε να
αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε
πάνω στο έργο αυτό.
Περισσότερα στο
[http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.el]
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η επαγγελματική ζωή ενός manager είναι
γεμάτη προκλήσεις.
Ανάπτυξη στρατηγικής, επίτευξη στόχων,
portfolio management, ανάπτυξη νέων
προϊόντων , λανσαρίσματα, media
plans, briefs κάθε τύπου και προς κάθε
κατεύθυνση κτλ. Δραστηριότητες που
αρκετοί τις χαρακτηρίζουν πολύ “sexy “
και μάλλον έτσι είναι. Και όμως αρκεί ένα
τηλέφωνο για να σε προσγειώσει στον
κανόνα ότι δεν είναι αρκετό να έχεις δυνατά
πλάνα και ιδέες. Το αποτέλεσμα κρίνεται
από την εκτέλεση.

Word of

Γιάννης Tαβλαρίδης
POS Services & CE
Coordination Manager
Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Το σύνθημα λοιπόν, παρόλο που δεν συνοδεύεται
από το “sexiness” των στρατηγικών κλπ, είναι
“Excellence in execution”! Γιατί μπορεί να είχες ωραίες
ιδέες, να πήρες εξαιρετική τιμή, να δένει το ΔΥ με
την επικοινωνία και τους στόχους marketing, αλλά
ξαφνικά να ακούσεις ότι,
..... ο Κινέζος δεν παραδίδει σε δύο μήνες γιατί έλαβε
τις προδιαγραφές αργά
..... απεργία στα λιμάνια, τα δώρα θα έρθουν μέσω
Μάλτας
.... αν δεν έχω λογότυπο μέχρι τέλος της εβδομάδας,
χάνουμε την παραλαβή για τον Φεβρουάριο
..... θέλουν να δουν και οι πωλήσεις και οι πελάτες το
υλικό
..... ο κ. Γενικός γύρισε από το εξωτερικό όπου είδε
μια πολύ ωραία ιδέα που θα πρέπει να εξετάσουμε
ταυτόχρονα με τις άλλες.

Αν δεν προβλέπεις, δεν
σχεδιάζεις και δεν υλοποιείς
έχοντας και αυτά στο μυαλό
σου, θα κερδίσεις επάξια τον
τίτλο του … “καληνυχτάκια”
! Μιλώντας για ΔΥ, πρέπει
να εστιάσουμε στο σήμερα.
Το ΔΥ αποκτά διαρκώς και
μεγαλύτερη σημασία για
τη μάρκα σας, όσο τα media πληθαίνουν και είναι
αδύνατο να τα καλύψετε
όλα. Και είναι το μοναδικό
μέσο επικοινωνίας σας,
τόσο κοντά στην απόφαση
αγοράς.
Αν και ο σχεδιασμός
διοχέτευσης του ΔΥ στα
σημεία διέπεται περίπου
από τους ίδιους κανόνες
που ακολουθούμε στο
σχεδιασμό ενός media plan,
η προσοχή που του δίνουμε
δεν είναι συνήθως ανάλογη
του κόστους αλλά και των
δυνατοτήτων που μας δίνει
η άψογη διαχείρισή του.

Πρώτα απ’ όλα, το ΔΥ
δεν είναι άυλο! Δεν αρκεί
μία εντολή, όπως στη
διαφήμιση και κατά 90%
η αποστολή θα εκτελεστεί
όπως
προσχεδιάστηκε.
Μεσολαβούν
λιμάνια,
τραίνα,
αεροδρόμια,
μεταφορείς,
αποθήκες,
διανομείς, μία νεροποντή
κλπ, που το καθένα έχει
τη δική του λογική και δεν
είναι καθόλου βέβαιο ότι
έχει καν υπόψη τις δικές σας
προτεραιότητες!
Οι καταστάσεις αυτές
ακυρώνουν η περιορίζουν
την
αποτελεσματικότητα
των πλάνων, τη σύνδεση
με τις υπόλοιπες δράσεις
(διαφήμιση/ εποχικότητα/
προωθήτριες
κλπ),
δημιουργούν άγχος στον
οργανισμό και … σε εσάς
ιδιαίτερα και ..... κοστίζουν!
Πόσες φορές δεν χρειάστηκε
να στείλετε υλικά με courier,
όταν το φορτηγό είχε φύγει
μόλις λίγο πριν…
Στόχος του άρθρου δεν
είναι να σας πει τι πρέπει
κάνετε, άλλωστε εσείς είστε
αυτοί που γνωρίζετε την
οργάνωσης σας καλύτερα
απ’ όλους, αλλά να σας
εντοπίσει το τι πιθανά θα
μπορούσατε να οργανώσετε
καλύτερα.
Και μιλάμε απλά για το
σχεδιασμό και διαχείριση
ροής του ΔΥ. Κάτι που απέξω
φαίνεται εξαιρετικά απλό,
αλλά …
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ΒΗΜΑ 1.

Υπάρχει
προκαθορισμένη
διαδικασία;

Καθορισμός αναγκών
για την επόμενη χρονιά
– έγκριση - παραγγελία.

Έχετε καθορίσει τη
χρονική περίοδο που
θα πρέπει να γίνει
αυτό;

Εμπλέκονται στη
διαδικασία τα
“αναγκαία και
ικανά” άτομα (για να
θυμηθούμε και τη
σχολική ορολογία);

Ακούγεται λογικότατο,
υλοποιείται
δυσκολότατα!

Ποιός εγκρίνει και
πότε

Έχει καθοριστεί το
budget;

Μερικές από τις
απαντήσεις στα
παραπάνω είναι:
•

Αρχίστε νωρίς - 6 μήνες
πριν – με το σχεδιασμό.
Για κάθε βήμα/
επαφή, καταγράψτε
εσείς την ατζέντα: Τα
“inputs – outputs” που
περιμένετε.

•

Υπάρχει χρόνος για την
ανάπτυξη και προμήθεια
των υλικών σε σχέση με το
πότε θα τα θέλαμε έτοιμα
και στην αποθήκη;

Καθορίστε το
χρονοδιάγραμμα, έστω
και αν δεν έχετε όλα τα
δεδομένα. Ένας σκελετός
προγραμματισμού είναι
απαραίτητο να υπάρχει,
αλλά και ένα πλάνο Β για
περίπτωση ανάγκης

•

Η περίοδος αυτή
έχει σχέση – πηγαίνει
παράλληλα – με την
περίοδο συνολικού
προγραμματισμό του
οργανισμού;

Εάν είναι δυνατό,
σχεδιάστε όχι για
12μηνο αλλά για 18μηνο
•

•
Τέλος, ενώ συνήθως συζητάμε μόνο για το υλικό που
χρειαζόμαστε, θα εκπλαγούμε τι οικονομία σε χρόνο
και χρήμα έχουμε, όταν φροντίζουμε εξίσου και τα “logistics”: Σε τι συσκευασία θα θέλαμε να παραλάβουμε
(για να αποθηκεύσουμε, διανείμουμε κλπ). Πχ θέλουμε
ποτήρια για “on pack promo”? γιατί λοιπόν μας τα
στέλνουν σε 6αδες και όχι σε 48αδες αφού θα πάνε για
ανασυσκευασία;

Εκ των “ουκ άνευ”:
Να υπάρχει, ειδικά
σε μεγάλους
οργανισμούς,
συντονιστής και
ξεκάθαροι ρόλοι
για όλους όσους
συμμετέχουν στη
διαδικασία.

Να ενημερώνετε
αυτούς που θα
εγκρίνουν, με
βάση τα κομβικά
σημεία της
διαδικασίας, χωρίς
να τα αφήνετε όλα
μέχρι τη στιγμή
της οριστικής
έγκρισης.

Μην περιμένετε
να έρθει η ώρα της
παραλαβής για
να δείτε ότι όλα
είναι εντάξει. Ίσως
τότε να είναι αργά.
Βεβαιωθείτε ότι κάθε
στάδιο εκτελείται
στην ώρα του και
σωστά.

Είναι λοιπόν απαραίτητο

Δείτε δείγματα πριν την
παραγωγή

Ο προμηθευτής, η
διαφημιστική , οι προμήθειες
η τέλος πάντων ο συνεργάτης
που θα αναλάβει, να έχει ένα
ξεκάθαρο και αναλυτικό brief
του τι θέλετε. Λογότυπα,
χρώματα κτλ πρέπει να είναι
άμεσα στη διάθεσή του.

ΒΗΜΑ 2.

Διαχείριση
παραγωγής, άφιξης
και παραλαβή του ΔΥ

Βάλατε την παραγγελία και
περιμένετε να έρθουν τα υλικά σας.
Θα έρθουν όμως; Και θα έρθουν
όπως και όταν τα θέλετε;

Ακόμα και αν έχετε καταφέρει να σχεδιάσετε με βάση τα παραπάνω βήματα, τίποτα
δεν σας εξασφαλίζει ότι όλα θα πάνε καλά.
Και εάν κάτι πάει στραβά, ξαφνικά όλοι θα έχουν μία καλή δικαιολογία ..... εκτός από
εσάς!

Βάλατε γραφείο
πιστοποίησης στην Κίνα
πριν από τη φόρτωση?
Παρακολουθεί και την
εξέλιξη της παραγωγής?

Ζητήσατε από τις προμήθειες
να ανοίξουν το L/C “conditionally, upon verification” ?

Έχετε έτοιμο το πλάνο Β;

ΒΗΜΑ 3.
Ο επόμενος κρίκος,
ακύρωσε την ενέργεια! Που
θα μείνουν τα υλικά;

Αποθήκευση και
αποστολή υλικού
Ήρθε λοιπόν το υλικό
σας. Δύο πράγματα
φαίνεται να έχουν συμβεί
. Το πρώτο είναι ότι έχετε
λάβει υπόψη τα βήματα 1
και 2 ! Το δεύτερο ότι …
είστε αρκετά τυχεροί.
Ομως...

Ποιός θα κάνει τον ποιοτικό /
ποσοτικό έλεγχο;

Έχουν έρθει οι σωστές
ποσότητες και τα
σωστά υλικά;

Πώς θα πάνε στο
υποκατάστημα στην Κρήτη;

Σίγουρα λύσεις υπάρχουν, η καλύτερη όμως για τα σύγχρονα
δεδομένα και απαιτήσεις, είναι η εμπλοκή ενός καλού
συνεργάτη 3PL ( 3rd Party Logistics ). Εσάς η δουλειά σας είναι
άλλη. Δεν είναι να γίνετε ταυτόχρονα ο αποτελεσματικότερος
μεταφορέας, ο άριστος διαχειριστής αποθήκης, ο ταχύτερος
“picker”, o αξιόπιστος ανασυσκευαστής κλπ, ιδιαίτερα για υλικά
που θα περάσουν από τα χέρια σας μόνο μία φορά.
Η τεχνογνωσία και οι δυνατότητες που θα σας παρέχει ο 3PL
είναι τέτοιες που θα σας λύσουν τα χέρια.
Καλή επιτυχία.
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Excellence
στο Β2Β δεν

Ποιός ο ρόλος του

branding
στο

υπάρχει, χωρίς
σεβασμό στις

B2B;

αρχές του
branding

Απόσπασμα μελέτης της Millward Brown/ MRB Hellas

Β2Β έχουμε σε όλους σχεδόν τους
κλάδους.
Σε εκείνους όμως που τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες τους δεν έχουν καταναλωτικό
προσανατολισμό, αντίστοιχα και η
συνειδητότητα για την αξία του branding
είναι ελάχιστα διαδεδομένη, ιδιαίτερα στη
χώρα μας.
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Οι εταιρίες λοιπόν αυτές, ακριβώς επειδή
η πλειονότητα των αντίστοιχών τους
εταιριών δεν κάνουν τίποτα σε επίπεδο
branding, έχουν αναλογικά πολλαπλάσια
να κερδίσουν αν το επιχειρήσουν.

Οι μάρκες έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν όταν πρόκειται για καταστάσεις Business-tobusiness, αλλά υπάρχουν κεφαλαιώδεις διαφορές από το B2C.
Οι διαφορές αφορούν στον τρόπο λήψης απόφασης μέσα στις εταιρίες και ιδιαίτερα στις
μεγάλες, όπου ανακατεύεται ένας μεγαλύτερος αριθμός στελεχών.

Μερικές αλήθειες:
•

Το BRANDING δεν μπορεί να καλύψει
προϊοντικές αδυναμίες και αδυναμίες στο
service.

•

Στοιχεία λειτουργικότητας αλλά και το
design κλπ, έχουν ένα πολύ σημαντικό
ρόλο να παίξουν.

•

Η αξιοπιστία είναι καίριο στοιχείο για την
πώληση (peace of mind γι’ αυτόν που
παίρνει την απόφαση)

•

•

Το BRANDING μπορεί να τονίσει την
παρουσία του προϊόντος στην αγορά και
να ενδυναμώσει τις θετικές εμπειρίες που
μπορεί να έχει κανείς από τη μάρκα.

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το
Β2Β είναι εκ των πραγμάτων πολύ πιο
περιορισμένο, άρα μπορούν να γίνουν
πολύ πιο στοχευμένες καμπάνιες.
Περισσότερα στο
[http://www.mrb.gr/Mrb/media/What%20role%20
does%20the%20brand%20have%20in%20business-tobusiness%20markets.pdf]

Milton’s Marketing & Media News 93

10

www.mediarisk.gr

sign up!
MEDIARISK!

MEDIA CONSULTANCY & BUSINESS ANALYTICS

Στείλτε το δικό σας άρθρο
με e-mail στο

mediarisk@otenet.gr
Τα θέματα του Milton’s Marketing & Media News 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

MEDIARISK!

MEDIA CONSULTANCY & BUSINESS ANALYTICS

Ήδη απο τον Οκτώβριο
του 2006,
ο A.G. Lafley (CEO και
Chairman of P&G),
είχε δηλώσει:

“Consumers are
beginning in a very
real sense to own our
brands and participate
in their creation.
We need to learn to
begin to let go”
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F
actor
Analysis:

Μόνο μία μαθηματική θεωρία, ή μήπως κάτι που
μπορεί να απλουστεύσει τη ζωή του marketer;

Θυμάμαι για χρόνια τον εαυτό μου καθισμένο
σε meeting rooms, όπου η ομάδα της έρευνας
παρουσίαζε τα τελευταία ευρήματα:
Το “value for money” ανέβηκε σε καλύτερο δείκτη
αυτό το τρίμηνο, το “μάρκα που εμπιστεύομαι” επίσης
ανέβηκε, αλλά το “awareness” έπεσε, όπως και το
“likeability” της διαφήμισης, ενώ το “likeability” της
συσκευασίας δεν άλλαξε και το….
Μία σειρά από 17 ή 23 ή καμιά φορά και
περισσότερα ζητήματα που ενδιαφέρουν τη μάρκα,
παρακολουθούνται από τις οργανωμένες εταιρίες,
προκειμένου να αποφασίζονται οι κατάλληλες
διορθωτικές κινήσεις. Συνήθως στις παρουσιάσεις
των αποτελεσμάτων, τις πρώτες φορές συμμετέχει
και το top management, αλλά όσο η ιεροτελεστία
επαναλαμβάνεται, η συμμετοχή περιορίζεται στους
line managers. Η συζήτηση συχνά είναι αρκετά
ζωηρή και όπως είναι φυσικό, οι συμμετέχοντες
αρπάζονται από το στοιχείο που για τον κάθε ένα
τους έχει την περισσότερη σημασία ή δένει καλύτερα
με τις προσπάθειες ή τις δυσκολίες του στην αγορά.
Πάντα σκεπτόμουν ότι η πραγματική
αξία
1
των στοιχείων θα ήταν στη συνδυαστική τους
ανάγνωση, αλλά δεν ήξερα πως αυτό θα μπορούσε
να γίνει.
To Factor Analysis έχει ήδη πίσω του μία διαδρομή
περισσότερο από 100 χρόνων. Και κάνει ακριβώς
αυτή τη δουλειά. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν το
γνωστό λεχθέν ότι «ο πόλεμος είναι πολύ σοβαρή
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υπόθεση για να την αφήσουμε στους στρατιωτικούς»
και ας δούμε πως δεν θα την αφήσουμε εμείς οι
ασχολούμενοι με το marketing να είναι μόνο μία
άσκηση στο πεδίο των μαθηματικών ή των ειδικών
αναλυτών (ωχ, νομίζω με παίρνουν κι εμένα τα σκάγια
εδώ…).
Ποιο είναι το μυστικό;
Να παρουσιαστεί η μεταβλητότητα των παραπάνω
πολλών παραγόντων που παρακολουθούμε, σαν
γραμμική συνάρτηση λιγότερων παραγόντων, που
δεν βρίσκονται μέσα στο πεδίο παρατήρησης,
παραγόντων που θα ονομάσουμε FACTORS.
Πώς θα γίνει αυτό;
Με τη μελέτη των αλληλοεξαρτήσεων
(interdependencies) μεταξύ των παραγόντων.

3

Factor

Analysis

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Oι πιθανοί συνδυασμοί είναι
άπειροι.
Στο αριστερό και ακραίο
παράδειγμα κάθε μέγεθος είναι
και “διάσταση”. Δηλαδή δεν έχει
τίποτα κοινό με όλα τα υπόλοιπα.
Άρα 19 θα είναι ο αριθμός των
αριθμών και των διαστάσεων.
Στο άλλο άκρο έχουμε την
περίπτωση ΜΟΝΟ μίας
διάστασης. Όλα τα στοιχεία
εκπέμπουν το ίδιο
μήνυμα, όλα συμπεριφέροται
ακριβώς με το ίδιο τρόπο.

2

1
19 “διαστάσεις”

3 “διαστάσεις”

Όλα τα μεγέθη είναι αμοιβαία
και αλληλοεξαρτόμενα.

Ενδοιάμεση κατάσταση.

3
Μόνο μία “διάσταση”

18 απο τα 19 μεγέθη είναι
ταυτόσημα.

Περίπτωση ταυτολογίας.

Ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα από το χώρο
των δημητριακών:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adults cannot have it everyday / get bored
Everyone in the family enjoy
Gives enough iron compared to daily food
Has iron which improves concentration
Has lots of tast options
Helps stay mentally allert in school
Improves my memory
Is a brand that is popular
Is a product only for kids
Is conventient to prepare
Is not filling for adults
Is not tasty for adults
Is the best vegetarian source of iron
Is the product for the entire family
Is trustworthy
Makes your child ahead of others
My family members love the taste
Understand my efforts in the kids development
Value for money

Αυτά τα 19 για την περίπτωση στοιχεία, είναι που
περιγράφουν το brand image.
Σαφέστατα δεν τρελαινόμαστε για κάποιες
επιμέρους δηλώσεις, όπως “the best vegetarian
source of iron”. Αυτό που στην πραγματικότητα
μετράει είναι να εντοπίσουμε το σετ των
συνθετικών “διαστάσεων”, μέσω των οποίων
προσλαμβάνεται η μάρκα από τον καταναλωτή.
Στόχος του FACTOR ANALYSIS είναι να εντοπίζει
αυτές τις συνθετικές διαστάσεις, μετρώντας
ταυτόχρονα και το πόσο “relevant” είναι.
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Έτσι ξαναγυρνώντας στο παράδειγμά μας, παίρνουμε:

Adults cannot have it everyday / get bored
Everyone in the family enjoy
Gives enough iron compared to daily food
Has iron which improves concentration
Has lots of tast options
Helps stay mentally allert in school
Improves my memory
Is a brand that is popular
Is a product only for kids
Is conventient to prepare
Is not filling for adults
Is not tasty for adults
Is the best vegetarian source of iron
Is the product for the entire family
Is trustworthy
Makes your child ahead of others
My family members love the taste
Understand my efforts in the kids development
Value for money

Έχουμε τις τρείς διαστάσεις,
τους FACTORS 1,2 και 3. Σε
κάθε στήλη, έχουμε τους
συντελεστές συσχέτισης κάθε
παράγοντα με τον Factor. Έτσι
για παράδειγμα, κοιτώντας τον
F1, βλέπουμε ότι συνδέεται
με στοιχεία που αναφέρονται
στον σίδηρο από τη μία και
στο “διανοητικά ανεβασμένα
στο σχολείο”, “παιδιά πιο
προχωρημένα από τα άλλα” και
“αξιόπιστο”.

F2

F1
0.04
0.01
1.01
0.90
0.79
0.92
0.08
-0.05
-0.14
0.61
-0.03
0.03
1.02
-0.05
0.99
1.03
0.18
0.71
0.35

F3
0.15
0.34
0.29
-0.02
0.08
-0.16
0.03
0.61
0.71
0.42
1.00
0.99
0.00
-0.06
-0.03
-0.05
-0.14
-0.32
-0.16

-0.26
0.67
0.08
-0.05
0.17
-0.16
0.96
0.06
0.08
-0.09
-0.03
-0.05
0.05
0.96
-0.05
-0.07
0.75
0.19
0.51

Aποτέλεσμα:
Ξεκινήσαμε με 19 μεγέθη και καταλήξαμε
Τελευταία η F3, που είναι και η
με τρείς κύριες “διαστάσεις”
μικρότερη διάσταση. Στηρίζεται
Μάθαμε επίσης πως προσλαμβάνεται η
σε στοιχεία που αναφέρονται
στην οικογένεια, μαζί με “βοηθά μάρκα:
τη μνήμη”.
• Είναι για παιδιά, ή για την οικογένεια
•

Τροφοδοτεί με σίδηρο που ενισχύει
τη μνήμη και βοηθά τις επιδόσεις

F1

έτσι, F1 = η κύρια διάσταση
μέσα από την οποία
προσλαμβάνεται το προϊόν.
Είναι η ικανότητά του να
είναι πηγή σιδήρου που είναι
καθοριστικό ανάμεσα σε
άλλα και για τις επιδόσεις στο
σχολείο. Επιπλέον η μάρκα
είναι αξιόπιστη. Ένα εξαίρετο
αποτέλεσμα!

F3

των παιδιών.
•

Είναι αξιόπιστο

Στόχος του FACTOR ANALYSIS είναι
να εντοπίζει αυτές τις συνθετικές
διαστάσεις, μετρώντας ταυτόχρονα και
το πόσο “relevant” είναι.

F2
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Η F2 είναι ευκολότερη. Εδώ
βρίσκουμε στοιχεία που λένε
“όχι για ενήλικες”, “για παιδιά”,
“δημοφιλές”. Δεν χρειάζονται
γνώσεις πυρηνικής φυσικής για
να καταλάβουμε τι δείχνει η
διάσταση αυτή.

Ταυτόχρονες μετακινήσεις

Αλληλομεταβαλλόμενες διαδρομές

Τρείς διαφορετικές, ξεκάθαρες επιλογές.

Τώρα μπορούμε να σχεδιάσουμε με περισσότερη
ευκολία. Μπορούμε να βασιστούμε στην κύρια διάσταση
EACA Guideline to Brand
της κατηγορίας. Μπορούμε να δούμε ποια “διάσταση”
εκφράζει καλύτερα κάθε ανταγωνιστή μας και να
Valuation. H υπέρτατη πρόκληση
αποκρυσταλλώσουμε το δικό μας positioning. Ή
για κάθε διαφημιστική εταιρία, είναι να
αντίστροφα, να δούμε ποια διάσταση είναι εντελώς
δημιουργεί για τους πελάτες της ισχυρές
ξένη με τη μάρκα μας και δεν νομιμοποιούμαστε να
μάρκες
που να διαρκούν. Από την οπτική του
αγγίξουμε.
Εδώ αξίζει να θυμηθούμε τις οδηγίες της EACA, καταναλωτή πάλι, μία μάρκα είναι μία εγγύηση,
της Ευρωπαϊκής ένωσης εταιριών επικοινωνίας, για ένας “φίλος” που μπορεί να τον εμπιστεύεται ότι
το ποιος είναι υπεύθυνος να αποφασίζει για την
θα αποδώσει, όπως προσδοκά ο αγοραστής.
πλατφόρμα επικοινωνίας:

General Agency Briefing Format
(ποιά στοιχεία πρέπει ο διαφημιζόμενος
να δίνει στη διαφημιστική)
1.Desired brand positioning.
After the campaign, how should the
consumer perceive the advertised product (“knowing, thinking, feeling”)?
2.Priority messages.
List the messages to communicate in a
priority order, accepting that each and
every advertising unit can only communicate one primary message.
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Πύρρειος νίκη των καναλιών τηλεόρασης;

Συζήτηση με τον Συνεργάτη χωρίς όνομα

Όπως είναι γνωστό, οι τιμές του airtime στην τηλεόραση
καθώς και η Διαφημιστική Δαπάνη, έπεσαν σημαντικά
όλο το προηγούμενο διάστημα του 2009, ενώ υπάρχουν
αυξήσεις έως και 80% “εν μια νυκτί” τον Ιούλιο.
MΠ: Επειδή στο δημόσιο διάλογο επικρατεί η επιχειρηματολογία με το ρήμα
“πιστεύω”, θα μπορούσαμε εμείς να ξεκινήσουμε από κάποια νούμερα?
ΣΧΟ: Ναι, βέβαια. Τα παρακάτω πολύ λίγα νούμερα συγκρίνουν τις πρώτες
14 μέρες του Ιουλίου 2009 με τις ίδιες μέρες του 2008.
Δ. Δαπάνη
Δευτ/πτα Κόστ. Δ/πτο
GRP*sec
Μέσο GRP
CPR
(% διαφ.)
(% διαφ.) (% διαφ.)
TV/ 5 κανάλια*
- 21,30%
-15,70%
- 6,70%
18,50%
-21,20%
ίδιο
*Mega, Antenna, Alpha, Star, Alter
T. Group 15-44
AGB/ M.Services
MΠ: Και τι μας λένε?
ΣΧΟ: Πρώτα απ’ όλα ότι η συνολική Διαφημιστική Δαπάνη για τα 5 κανάλια
(Mega-Antenna-Alpha-Star-Alter) μειώθηκε κατά 21.3%.
ΜΠ: Και βλέπω ότι συμπτωματικά και το CPR μειώθηκε ακριβώς το ίδιο:
-21.2%
ΣΧΟ: Ναι αλλά να το συζητήσουμε αυτό που λες. Το “συμπτωματικά”.
ΜΠ: Δηλαδή?
ΣΧΟ: Δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε ότι
Διαφ Δαπ = Μέση κατηγορία Χ Δευτερόλεπτα.
Αν πέρυσι είχαμε υποθετικά,
Μέση κατηγορία 100 και Δευτερόλεπτα 100, το γινόμενο θα ήταν 10.000
Εφέτος η Μέση κατηγορία είναι -6.7% (δηλ 93.3) και τα δευτερόλεπτα
-15.7% (δηλ. 84.7)
Άρα το γινόμενό τους είναι 93.3 Χ 84.7 = 7.902, δηλαδή όπως και η δαπάνη,
μείον 21% !!!
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ΜΠ: Στάσου όμως. Βλέπω Avg Grp 18.5%. Θές να
πείς ότι η μέση τηλεθέαση αυξήθηκε τόσο?

είναι ακριβώς το σόκ από τις μεγάλες και ξαφνικές
αυξήσεις.

ΣΧΟ: Σχεδόν τόσο!

ΣΧΟ: Εδώ έχουμε μία επιτυχία της τηλεόρασης,
που δεν είναι μόνο συγκυριακή αλλά που εκ του
αποτελέσματος δείχνει ότι δεν τη διαχειρίστηκαν
καλά.

ΜΠ: Πως έγινε αυτό?
ΣΧΟ: Η Τηλεθέαση, δηλαδή ο ανθρωπο-χρόνος
μπροστά στην τηλεόραση, από τις μετρήσεις της AGB
για το διάστημα που μελετάμε, αυξήθηκε κατά 15%!!
Τη μεγάλη αυτή διαφορά φαίνεται να την έκανε ο
περιορισμός της εκτός σπιτιού ψυχαγωγίας και ίσως
το περισσότερο καινούργιο ξένο πρόγραμμα που
προβάλλουν τα κανάλια τον Ιούλιο. Το σίγουρο είναι
ότι τα νοικοκυριά –όλα τα κοινά - είδαν περισσότερη
τηλεόραση.
Έχοντας αυτή την σημαντική αύξηση στην
τηλεθέαση και με λιγότερα πουλημένα
δευτερόλεπτα (-15,7%) δηλαδή λιγότερο clutter,
είναι φυσιολογική η αύξηση του μέσου GRP κατά
18,5%.
ΜΠ: Άρα οι διαφημιζόμενοι βγήκαν κερδισμένοι?
ΣΧΟ: Χμμ… Θα μπορούσαν να βγουν προσθετικά
του μείον 21% και με επιπλέον μείον 18,5%! Τους …
πρόλαβαν όμως τα κανάλια!

ΜΠ: Ναι ξέρω που αναφέρεσαι. Ολόκληρο το 2009 η
τηλεόραση παρουσιάζει αύξηση της «κατανάλωσης»
κατά 5% περίπου που σε συνδυασμό, θες από
οικονομία, θες από δεύτερες σκέψεις τα κανάλια
ξεφεύγοντας από την πεπατημένη του “head to
head” προγραμματισμού, είχαμε μείωση του βαθμού
υστέρησης των breaks σε σχέση με το πρόγραμμα
(κοινώς μικρότερη «κοιλιά» κατά την διάρκεια των
διαφημίσεων) φτάνοντας έτσι σε βελτίωση κατά
10%+ της Τηλεθέασης του μέσου Spot .
ΣΧΟ: Ναι. Όλα τα στοιχεία λοιπόν συνηγορούν ότι
για το άμεσα προβλεπτό διάστημα, η τηλεόραση
παραμένει ένα φθηνό μέσο. Αλλά για να καρπωθεί
το όφελος σαν “industry”, θα πρέπει να ακολουθεί
εμπορικές πρακτικές που να επιτρέπουν την ανάδειξη
των θετικών σημείων και όχι αυτού που είναι πάρα
πολύ εύκολο να συζητείται: 80% αυξήσεις τιμών…

ΜΠ: Ναι αλλά αυτό που επικρατεί στην αγορά
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Διεθνής οικονομική κρίση και

αλλαγές
καταναλωτικής συμπεριφοράς
Από το Φθινόπωρο του 2008,
ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που
ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. και το
οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη,
έκανε την εμφάνισή του. Η διεθνής
οικονομική κρίση.

Ξένια Κούρτογλου,
Προέδρος Focus
Bari ΑΕ

Το δίκτυο ανεξάρτητων
εταιριών έρευνας αγοράς IRIS*,
που αποτελείται από 30 μέλη σε
30 χώρες παγκοσμίως, διεξήγαγε
ποσοτική έρευνα με σκοπό την
παρακολούθηση των αντιλήψεων
και αντιδράσεων του κοινού
σχετικά με το φαινόμενο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας
παρουσιάστηκαν σε σχετικό
συνέδριο στη Χάγη, ενώ και στην
Αθήνα διεξήχθησαν ποιοτικές
και ποσοτικές μετρήσεις που
παρουσιάστηκαν στο συνέδριο
«Brands / Επικοινωνία / M.M.E. / Σε
Κρίση???»

Η ταυτότητα των ερευνών:
Έρευνα Δικτύου IRIS: Ταυτόχρονη
διεξαγωγή σε 19 χώρες ανά τον
πλανήτη:
Παρακάτω έχουν πολύ
ενδιαφέρον για το θέμα μας,
μερικά από τα αποτελέσματα της
ποσοτικής έρευνας «BARI – Lifestyles»: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις
σε δείγμα 10.012 ατόμων, 13-70
ετών (διεξαγωγή : Focus Bari A.E.)

Οι Έλληνες Καταναλωτές & η Κρίση:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Περιορισμός Εξόδων
Διαφαίνονται δύο τάσεις νέας
καταναλωτικής συμπεριφοράς …
Κυρίως οι φοβισμένοι, αλλά και…
Κάποιοι ανοιχτόμυαλοι
(μείωση κατανάλωσης- «το είχαμε
παρακάνει»!)
Καταναλώνουν λιγότερα
Κάνουν περικοπές όπου μπορούν αλλά
και
συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα
Κυρίως οι ρεαλιστές, αλλά και…
Κάποιοι αποστασιοποιημένοι
(λόγω ευρύτερης τάσης / κλίματος)
Αντικαθιστούν παλιές συνήθειες με πιο
«έξυπνες»
Χωρίς να «θυσιάζουν» την ποιότητα
ζωής τους ή να μειώνουν τον όγκο των
αγορών τους

*Η FOCUS BARI είναι μέλος του δικτύου IRIS από το 1991
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Διεθνής οικονομική κρίση και
αλλαγές καταναλωτικής συμπεριφοράς

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
internet
Free Press

Φυσικό
αέριο

Pre Paid
Τηλεφωνία

Private
labels

Βενζίνη / πετρέλαιο
Αγορές με
πρόγραμμα

Εκπαίδευση

Λιγότερες
Εφημερίδες

Εστιατόρια

Προσφορές
Supermarket

Power
Shopping

Outlets

Υγεία / Περίθαλψη

Τραπεζικά
προϊόντα

Καλλυντικά
mass distribution

On line
αγορές

Double/
triple Play

Branded
προϊόντα

Ιδιωτική
Ασφάλιση

Αυτοκίνητα

Παιδική διατροφή

Αυθόρμητες
Αγορές

Postpay
Τηλεφωνία

Διακοπές /
Ταξίδια

Λιγότερα
Περιοδικά

Καλλυντικά
Selective

Οι κλασικές καταναλωτικές συνήθειες φαίνεται να χάνουν έδαφος, ενώ υιοθετούνται
νέες συμπεριφορές, που αναμένεται να έχουν διάρκεια και μετά το τέλος της κρίσης
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Philosophy Fusion ... από την Ιατρική, την
Κοινωνιολογία και τα Χρηματοοικονομικά
για τη Διαφήμιση ...

Νεκτάριος Ζεϊμπέκης,
Marketing Research Manager,
STAR Channel

... από την Ιατρική :
Τα ανακλαστικά είναι
η ακούσια και σχεδόν στιγμιαία
μυϊκή σύσπαση ως αντίδραση σε
κάποιο ερέθισμα . Στα εξελιγμένα
είδη , τα περισσότερα αισθητήρια
νεύρα δεν καταλήγουν άμεσα
στον εγκέφαλο , αλλά συνάπτουν
σύνδεση με το νωτιαίο μυελό . Έτσι
τα ανακλαστικά ενεργοποιούνται
σχεδόν άμεσα , αφού δεν
καθυστερούν στον εγκέφαλο ,
ωστόσο ο εγκέφαλος λαμβάνει
αισθητήριο σήμα «επιστροφής»
(feedback) όταν εκδηλώνεται μια
ανακλαστική κίνηση .

... από την Κοινωνιολογία:
Η ανακλαστική κίνηση
περιγράφει μια αυτόβουλη πράξη
, το αποτέλεσμα της οποίας
επιστρέφει (feedback) και επηρεάζει
το αίτιο που υποκινεί την ίδια αυτή
πράξη. Πρόκειται για την κυκλική
, αμφίδρομη σχέση ανάμεσα
στο αίτιο και το αποτέλεσμα.
Όπως όταν ένας Ευρωπαίος
ανθρωπολόγος που παρατηρεί και
καταγράφει τη συμπεριφορά των
κατοίκων ενός απομονωμένου
αφρικάνικου χωριού, συγχρόνως
επηρεάζει τη συμπεριφορά
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τους , αφού ζει κι ο ίδιος στο
χωριό και η καταγραφή σταδιακά
παύει να είναι πρωτογενής .
Ο θεμελιωτής της ανακλαστικής
συμπεριφοράς στην κοινωνιολογία
είχε πει: αυτό που χαρακτηρίζεται
από τους ανθρώπους αληθινό,
γίνεται αληθινό γι’ αυτούς,
αδιάφορα με το αν πράγματι είναι
αληθινό.

... από τα Χρημοτοοικονομικά:
Η ανακλαστική συμπεριφορά
στην αγορά μετοχών για
παράδειγμα, συμβαίνει ως εξής :
•
η μεταβολή στην τιμή
μιας μετοχής επηρεάζει
τα θεμελιώδη μεγέθη της
εταιρίας.
• αυτή η νέα εικόνα στα
θεμελιώδη της εταιρίας
επηρεάζει τις προσδοκίες
στην αγορά.
• -οι θετικές ή αρνητικές
προσδοκίες της αγοράς
επιστρέφουν (feedback) και
επηρεάζουν με τη σειρά τους
την τιμή της μετοχής.
Η παραπάνω διαδικασία
συνεχίζεται αδιάκοπα και οι αγορές
τείνουν να απομακρύνονται περιοδικά
από το σημείο ισορροπίας που θα
προέκυπτε από την προσφορά και τη
ζήτηση. Οι ακραίες αυτές καταστάσεις
διακόπτονται όταν οι προσδοκίες
χαρακτηριστούν (άγνωστο πως)
υπερβολικές και αλλάξουν,
αντιστρέφοντας την κατεύθυνση των
τιμών. Αυτός ο μηχανισμός κινεί τις
αγορές σε κύκλους γύρω από ένα
σημείο ισορροπίας που δεν έχει
κανένα
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απολύτως νόημα να
το εντοπίσουμε με ακρίβεια.
Ο πατέρας της θεωρίας της
ανακλαστικής συμπεριφοράς για
τις χρηματαγορές, υποστηρίζει ότι:
ζητούμενο είναι να εντοπίζουμε
γρήγορα τις στιγμές των αλλαγών
και να τις εκμεταλλευόμαστε όσο
καλύτερα γίνεται.

... για τη Διαφήμιση :
Διαβάζοντας πίσω
από τις παραπάνω γραμμές , οι
περισσότεροι στο κύκλωμα θα
διακρίνουν αρκετό marketing και
διαφήμιση στις εκφάνσεις της
ανακλαστικής συμπεριφοράς ... ή
διαφορετικά ... αρκετή ανακλαστική
συμπεριφορά στις εκφάνσεις του
marketing και της διαφήμισης:
•

•

•

η αύξηση ή η μείωση των
πωλήσεων επηρεάζει το
ύψος της διαφημιστικής
υποστήριξης.
η αλλαγή στην ένταση της
διαφημιστικής υποστήριξης
επηρεάζει την ορμή της
μάρκας στην αγορά.
η ενίσχυση ή αποδυνάμωση
της ορμής της μάρκας
επιστρέφει (feedback) και
επηρεάζει τις πωλήσεις .
.

Το marketing είναι ένα
πολυδιάστατο χαρμάνι τέχνης και
επιστήμης . Το ίδιο ισχύει και για
τη διαφημιστική επικοινωνία που
αποτελεί σημαντική διάσταση
του marketing. Είναι σαφές
ότι υπάρχουν συστατικά της
διαφημιστικής επικοινωνίας που
μετρούνται δύσκολα, όπως η
πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα.
Ωστόσο το σκέλος της
διαφημιστικής επικοινωνίας που
χαρακτηρίζεται επιστημονικό,
χρειάζεται μετρήσεις ...
χρειάζεται διαρκή έρευνα και
μεθοδική ανάλυση .
Όλο το οικοδόμημα της
αποδοτικής χρήσης των
διαφημιστικών μέσων στηρίζεται
στην ποιότητα των παρεχόμενων
στοιχείων και τη συστηματική
έρευνα. Στον αγώνα της γρήγορης
και σωστής διαφημιστικής
αντίδρασης, δεν υπάρχουν καλά
και κακά media ... δεν υπάρχουν
νέα και παραδοσιακά. Υπάρχουν
μόνο διαφημιστικά μέσα για τα

the components you can
measure , you should
measure
Τα παραπάνω θα μπορούσαν
να είναι συμβουλές ενός γέρου
και σοφού ερευνητή προς όποιον
ψάχνει την ολοκλήρωση στο
αντικείμενο της έρευνας marketing .
Η έρευνα είναι το κατεξοχήν
τεχνοκρατικό συστατικό της
δουλειάς μας. Ωστόσο πρέπει κι
αυτή να γίνει πιο ... «δημιουργική»
. Πρέπει να αναζητηθούν νέες
μέθοδοι αξιολόγησης της χρήσης
των διαφημιστικών μέσων που

οποία παρέχονται σε τακτική βάση,
αξιόπιστα στοιχεία μέτρησης .
Αυτά τα στοιχεία στα χέρια ενός
ικανού αναλυτή , θα δώσουν
εντυπωσιακά συμπεράσματα και
χρήσιμη βοήθεια ακόμα και σε
περιπτώσεις που χρειάζεται άμεση
ανακλαστική αντίδραση.

Τώρα που το διαφημιστικό
περιβάλλον είναι τόσο
ευμετάβλητο και οι πόροι
εξοικονομούνται τόσο δύσκολα,
είναι αναγκαίο οι παράμετροι
μιας σωστής αντίδρασης να έχουν
συγκεκριμένες διαστάσεις ... να
είναι μετρήσιμες .

Χρειάζεται λοιπόν συνεχής
εγρήγορση, ετοιμότητα και
προθυμία να αναθεωρούμε
τις προβλέψεις μας για την
πραγματικότητα. Αυτή η ανάγκη
για γρήγορα αντανακλαστικά έχει
γίνει επιτακτική τα τελευταία
χρόνια . Είναι σαφές ότι η
διαφημιστική επικοινωνία σήμερα
δεν είναι η ίδια με χθες . Απλά,
επειδή σήμερα κάπου στον κόσμο
γεννιέται μια νέα ιδέα που κάνει
αποτελεσματικότερο engage με
το κοινό . Η επέκταση του web
έχει αναδείξει νέα μοντέλα
διαφημιστικών πρακτικών που
η οικονομική κρίση βοηθά να
επεκταθούν γρηγορότερα.

the components you
should measure , you try to
understand
να μπορούν να μας τροφοδοτούν
με τα απαραίτητα στοιχεία ώστε
να έχουμε σωστές ανακλαστικές
αντιδράσεις, βασισμένες σε
μετρήσιμα μεγέθη . Έτσι θα
αυξηθούν οι πιθανότητες η
αντίδραση μας να έχει την
ένταση που χρειάζεται ... όχι να
υπολείπεται (under-pressure),
χωρίς να φέρνει τα επιθυμητά
αποτελέσματα ... ούτε όμως να
κατασπαταλούνται πόροι (overpressure) σε μια σπασμωδική
υπερβολική αντίδραση .

the components you understand , you keep trying to
improve

(αρχαία Αζτέκικη
					
παροιμία !)

... στη φύση, τα γρήγορα και
αποτελεσματικά ανακλαστικά
καθόριζαν και καθορίζουν την
επιβίωση των ειδών ... τόσο για
τους κυνηγούς, όσο και για τα
θηράματα ... τόσο για τους leaders,
όσο και για τους followers …
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baseline
Μια έννοια απλή, αλλά με εξαιρετικές δυνατότητες στρατηγικης
εφαρμογης στο marketing
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:
-

5

Εάν θεωρήσουμε y την έκφραση των
πωλήσεων, βλέπουμε ότι στο διάγραμμα η
κόκκινη και μπλέ γραμμή είναι παράλληλες.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι πωλήσεις στα
παραδείγματα της κόκκινης και μπλε
γραμμής ανεβαίνουν παράλληλα με τον
ίδιο ρυθμό, αλλά όταν μηδενίζονται οι
incremental πωλήσεις που φέρνει το
marketing, οι δύο γραμμές τέμνουν σε
διαφορετικό ύψος τον άξονα y.
Το σημείο τομής, είναι το κατώτερο σημείο
που μπορούν να φθάσουν οι πωλήσεις,
δηλαδή το BASELINE (συγχωρέστε που στο
διάγραμμα της Wikipedia η μπλε γραμμή
τέμνει σε αρνητικό πρόσημο τον άξονα y).
Στο άλλο ζευγάρι γραμμών, η κόκκινη και
πράσινη τέμνονται στο ίδιο σημείο στον
άξονα των y.
Όμως η πράσινη γραμμή έχει πολύ
μεγαλύτερη κλίση, δηλαδή αποτυπώνει
πολύ μεγαλύτερη αποδοτικότητα των
incremental πωλήσεων.
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Για καλύτερη σύγκριση
μεταξύ προϊόντων,
προτιμούμε να εκφράζουμε
το BASELINE σαν ποσοστό
επί του συνόλου των
πωλήσεων που καταγράφει
η πρώτη εξίσωση που
γράψαμε.

baseline
Πρακτικές εφαρμογές/
συνέπειες;
Καταγράφουμε μερικές:
Έστω μία πολύ γνωστή μάρκα, για την οποία
βρίσκουμε ότι το BASELINE της είναι 70%.
Τι σημαίνει αυτό?
Πρώτον ότι η διαφήμιση και λοιπές ενέργειες
marketing δουλεύουν για τις incremental
πωλήσεις, που είναι μόνον το 30% του συνόλου.

Τρίτον, ότι πρόκειται για μάρκα
που ικανοποιεί. Άρα, το BASELINE
μας προσδιορίζει τον πρωτεύοντα
στόχο marketing: Προσέλκυση νέων
καταναλωτών (trial).

Δεύτερον, ότι μεσο-μακροπρόθεσμα, ακόμα και
με μηδενική υποστήριξη marketing, το 70% των
πωλήσεων θα πραγματοποιηθεί (Εδώ δεν θα
ασχοληθούμε με το επιβεβαιωμένο συμπέρασμα ότι
χωρίς υποστήριξη και με τον συνήθως υπάρχοντα
ανταγωνισμό, δύο χρόνια αργότερα το BASELINE
της μάρκας θα είναι πολύ χαμηλότερο και πολύ
δαπανηρότερο να επανέλθει στα αρχικά επίπεδα).

Λογικά αναμένουμε ότι η πλειοψηφία
όσων δοκιμάσουν κάποιες φορές, θα
παραμείνουν στη μάρκα. Άρα ο εμπορικός
σχεδιασμός θα περιλαμβάνει τουλάχιστον
διαφήμιση + προωθητικές ενέργειες (με τη
δειγματοδιανομή, έστω και ακριβή, να γίνεται
εδώ κεντρικός μοχλός).
Τι σημαίνει για το media planning?
Ότι η μάρκα αντέχει σχετικά μεγαλύτερα
διαστήματα αποχής από τη διαφημιστική
σκηνή. Πολύ δυνατά bursts είναι προτιμότερα
από περισσότερα αλλά λιγότερα δυνατά.
Τι σημαίνει για τη διαχείριση του brand
portfolio?
Μα εάν δεν είναι γνωστό το BASELINE για
κάθε variant της μάρκας η οποία μοιράζεται
το umbrella name, πως μπορεί να γίνει ένας
ορθολογικός καταμερισμός του marketing
budget?

Θεωρήσαμε στην αρχή των εφαρμογών ότι η
μάρκα έχει BASELINE 70%. Μία συνηθισμένη
περίπτωση είναι η light έκδοση του ιδίου
προϊόντος να έχει BASELINE 40%, ακόμα και αν
σαν κατηγορία, τα lights είναι στα ίδια επίπεδα
συνολικά, ή και μεγαλύτερα από τα κανονικά.
Με δεδομένη την αντοχή του αρχικούπροϊόντος
και την έμμεση προβολή (ίδιο όνομα) από τη
διαφήμιση του light, εδώ προκύπτει αβίαστα
ότι ο επιμερισμός του budget θα πρέπει να
είναι βαρύτερος για το light. Πόσο ακριβώς?
Θα χρειαστούν κάποια παραπάνω βήματα: Τα
ειδικότερα στοιχεία της κατηγορίας και ιδιαίτερα
ένα elasticity test. Να δούμε δηλαδή, πάλι με
μαθηματική επεξεργασία, χωρίς να απαιτείται
έρευνα, ποιος από τους παράγοντες του
marketing mix αποδίδει τα περισσότερα.

Milton’s Marketing & Media News 107

Άλλες εφαρμογές;
baseline
Είναι σίγουρο ότι κάθε marketer μπορεί να φανταστεί περισσότερες από μία για τη μάρκα του. Η απλούστερη
είναι το media planning, όπου συνήθως για να προδιαγράψουμε τις εβδομαδιαίες πιέσεις που χρειαζόμαστε,
κοιτάμε τι κάνει η κατηγορία. Αυτό όμως είναι σχετικά χονδρική προσέγγιση.Κάθε μάρκα έχει εντονότερες
ανταλλαγές με συγκεκριμένες μάρκες της κατηγορίας. Μπορεί λοιπόν να εξετάσει ποιες από αυτές τις
για παράδειγμα τρείς μάρκες, έχει το χαμηλότερο BASELINE και να επιτεθεί ακριβώς σε αυτήν(αρκεί η
συγκεκριμένη να έχει μία επαρκή βάση μεριδίου αγοράς). Ή εάν διαπιστώσει ότι η αντίπαλη μάρκα έχει
ισχυρότατο BASELINE, να πάει με niche marketing, είτε με ελαφρά παραλλαγμένη εκδοχή της μάρκας (QUANTO
στα μαλακτικά, που μεγάλωσε με έμφαση στο άρωμα), ή ακόμα και με χρήση Below The Line ενεργειών, αφού
Above, η αντίπαλη μάρκα είναι σχεδόν αχτύπητη.
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