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Nέα στελέχη στη Max Media Greece
Στο πλαίσιο διεύρυνσης υπηρεσιών MarTech και επένδυσης 
σε media performance και consumer insights

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην ελληνική αγορά, η Max 
Media ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της με πέντε προσθήκες. Συγκεκριμένα, ο 
Κωνσταντίνος Τρουπάκης ανέλαβε τη θέση Growth & Performance Director, προ-
ερχόμενος από τον χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας και έχοντας εργαστεί 
στη στρατηγική επικοινωνίας σε πολλά Commercial units και σε CSR projects, ενώ η 
Κατερίνα Ιωαννίδου ανέλαβε καθήκοντα Client Head, προερχόμενη από τον ευρύ-
τερο χώρο της έρευνας αγοράς με 15ετή προϋπηρεσία. Η Έλενα Κατσάρα ανέλαβε 
τη θέση Project Manager in Consumer Insights, προερχόμενη από τον χώρο της 
διαφήμισης και της έρευνας αγοράς, ενώ ο Νίκος Ζάγκας ανέλαβε καθήκοντα 
Digital Account Manager, προερχόμενος από το Booking.com, ενώ στο παρελθόν 
έχει εργαστεί για τη Wildfire στο Λονδίνο. Τέλος, τη θέση του Chief Financial Officer 
αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Ντερτιμάνης, με πολυετή εμπειρία σε εταιρείες του 
ομίλου Viohalco. Η Max Media ήρθε στην Ελλάδα μετά από ένα Joint Venture με τo 
IRA Media Group σε επίπεδο efficient media buying.

Στην Καραμολέγκος η Ιωάννα Βασιλοπούλου
Ως Marketing Manager για την Απολλώνιον

Στο δυναμικό της εταιρείας Καραμολέγκος εντάχθηκε πρόσφατα η Ιωάννα Βασι-
λοπούλου, αναλαμβάνοντας τη θέση της Marketing Manager για την Απολλώνιον, 
θυγατρική της Καραμολέγκος. Έμπειρο στέλεχος της αγοράς, εισέρχεται στον 
χώρο των τροφίμων μετά από 15 χρόνια ως Marketing Manager στη Luxottica και 7 
χρόνια στη L’Oréal στο Marketing και στις πωλήσεις. 

Η Mindshare υλοποιεί 
στην Ελλάδα  
την καμπάνια της Volvo 
«The Ultimate Safety Test»

Η Mindshare υλοποιεί αυτές τις ημέρες 
στην ελληνική αγορά την παγκόσμια 
καμπάνια της Volvo με τίτλο «The 
Ultimate Safety Test», δημιουργία 
της Grey. H καμπάνια σηματοδοτεί 
την προσπάθεια της Volvo να 
ευαισθητοποιήσει το κοινό ότι -για αυτήν- 
η βιωσιμότητα είναι το ίδιο σημαντική για 
την ασφάλεια. Η Volvo έχει δηλώσει πως 
σκοπεύει να γίνει μια αμιγώς ηλεκτρική 
εταιρεία αυτοκινήτων έως το 2030. Η 
προβολή της καμπάνιας περιλαμβάνει 
βίντεο διαφόρων διαρκειών και 
υλοποιείται στα social media (Facebook, 
Instagram, LinkedΙn, Twitter), 
καθώς και στο YouΤube. O Νάσος 
Ευσταθιάδης, Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής της Mindshare, δήλωσε: 
«Το να υλοποιούμε καμπάνιες για τη 
Volvo είναι πάντα μία μεγάλη πρόκληση. 
Πόσο μάλλον τώρα που το θέμα είναι 
τόσο ιδιαίτερο και σοβαρό, η πρόκληση 
γίνεται ακόμα μεγαλύτερη». «Για εμάς, 
σήμερα, το απόλυτο τεστ ασφαλείας 
για την ανθρώπινη ζωή είναι η κλιματική 
αλλαγή», δήλωσε η Έλλη Παρασκευά, 
επικεφαλής του τμήματος Consumer 
Experience της Volvo Car Hellas.

14-15.04.21
LIVE ON YOUR SCREEN

σε 6  
ημέρες!

www.e-commerceconference.gr

FOX LIFE & PHILADELPHIA 
Νέα δημιουργική συνεργασία 

Με την παραγωγή ενός FOX 
Life, tailor made δημιουργικού, 
το Philadelphia συναντά ένα 
κοινό που αναζητά πάντα κάτι 
παραπάνω στη γεύση και τη δια-
σκέδασή του! Όποια και αν είναι 
η συνταγή, οποιαδήποτε ώρα της 
ημέρας, το Philadelphia είναι εκεί 
για να προσφέρει υπέροχους 
γευστικούς συνδυασμούς για 
ακόμα μεγαλύτερη απόλαυση! 

Το FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind 
Vision.
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http://www.e-commerceconference.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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ΤΟ FOX ΕΙΝΑΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ

www.fox-greece.gr

@fox_greece

FOX Greece

/FOXtvGR
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ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21.50

https://www.youtube.com/watch?v=ndzmkUq7kRs
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Από την Atcom το Istorima.org 
Το έργο αφορά το μεγαλύτερο ψηφιακό αρχείο ελληνικής 
προφορικής ιστορίας  

Το ψηφιακό αρχείο προφορικής ιστορίας της Ελλάδας istorima.org είναι στον αέρα 
από την Atcom. Αποτελεί έργο για τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Istorima, στόχος 
της οποίας είναι η δημιουργία αρχείου προφορικών ιστοριών της Ελλάδας και η 
προσωρινή επαγγελματική απασχόληση νέων σε όλη τη χώρα. Πραγματοποιείται με 
ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
«Ενίσχυση και Επανεκκίνηση των Νέων», και δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της 
Atcom, η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό, την τεχνολογική υλοποίηση και τη φιλοξε-
νία του site. Η Atcom, στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, 
υποστήριξε την πρωτοβουλία του Istorima, υιοθετώντας στρατηγική καινοτομίας και 
δημιουργικότητας, όπως επισημαίνει, για να εκπληρώσει το όραμα των εμπνευστρι-
ών του, Σοφίας Παπαϊωάννου και Katherine Fleming. Το istorima.org φέρνει προ-
φορικές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, σε ένα μοντέρνο και εύχρηστο περιβάλλον 
που συνδυάζει τον ήχο, την εικόνα και το βίντεο. Εντός της επόμενης τετραετίας, 
αναμένεται να φιλοξενήσει 50.000 ιστορίες, με τη συνδρομή 1.500 ερευνητών από 
κάθε νομό της Ελλάδας. «Το istorima.org επιτελεί το σημαντικό έργο της καταγρα-
φής, συντήρησης και προβολής της προφορικής ιστορίας της Ελλάδας, και είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι που, μέσα από τη συνεργασία μας, συνεισφέραμε και εμείς σε 
αυτό», δήλωσε ο Chief Commercial Officer της Atcom, Ιάσων Καταρόπουλος.

Η Recipe στην καμπάνια των Cu Life Protect 
Με PPC διαφήμιση, social media content, banners, instore 
activities, native περιεχόμενο

Με κεντρικό μήνυμα «Βάλε ένα νέο φύλλο 
στη ζωή σου», συστήνονται στο κοινό οι 
αυτοκόλλητες επιφάνειες 99,9% καθαρού 
αντιμικροβιακού χαλκού Cu Life Protect 
που επικολλώνται σε επιφάνειες καθη-
μερινής επαφής, απομειώνοντας το ιικό 
τους φορτίο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής 
επικοινωνίας που οργάνωσε και υλοποιεί 

η Recipe, η καμπάνια ξεκίνησε με PPC διαφήμιση και social media content για να 
ενισχυθεί με banners σε επιλεγμένα sites και ενέργειες έμμεσης επικοινωνίας και 
δημοσιότητας. Παράλληλα με τις ενέργειες αυτές, από τις 30 Μαρτίου βρίσκεται 
στον αέρα το TVC 15΄΄ της καμπάνιας, ενισχύοντας περαιτέρω το awareness, αλλά 
και την εικόνα της λύσης αυτής, συνδυαστικά με instore activities, αλλά και native 
περιεχόμενο που εμβαθύνει στη χρησιμότητα και ευκολία που συνεπάγεται η επιλο-
γή των Cu Life Protect. Δεδομένου ότι το προϊόν διατίθεται online, αλλά και offline 
μέσω επιλεγμένων συνεργατών λιανικής, η Recipe εφαρμόζει ένα ευέλικτο πλάνο 
επικοινωνιακής διαχείρισης και στόχευσης που αξιολογείται ανά 24ωρο.

Από τη Rascal το sequel της καμπάνιας Mastiqua
Σε σκηνοθεσία Danny & Loco

To sequel της καμπάνιας «Όπως τη δει κανείς» λανσάρουν οι Rascal και Mastiqua, 
μέσα από μια ταινία, ωδή στην υπερβολή, όπως την χαρακτηρίζουν. «Το Mastiqua 
έρχεται, με τη δροσιά και τη μαστίχα του, να δώσει μια νότα ευεξίας και ευφορίας, 
όπως ακριβώς συμβαίνει και στην πραγματικότητα», αναφέρει σχετική ανακοίνωση. 
Το Mastiqua κυκλοφορεί και σε γεύσεις, Λεμονάδα, Green Tea και Sour Cherry. Την 
ταινία σκηνοθέτησαν οι Danny & Loco.

Νέα καμπάνια  
για τον Μασούτη  
από τη Fotone Adv
Με κεντρικό μήνυμα  
«Εσύ πόσο ΑπριLucky νιώθεις;»

Τη νέα, ανοιξιάτικη καμπάνια της 
Μασούτης ΑΕ επιμελήθηκε η Fotone 
Adv. Με κεντρικό μήνυμα «Εσύ πόσο 
ΑπριLucky νιώθεις;», η καμπάνια 
επικοινωνεί την ανοιξιάτικη ενέργεια 
των σούπερ μάρκετ Μασούτης, η οποία 
τρέχει όλον τον Απρίλιο, μοιράζοντας 
δώρα σε χιλιάδες τυχερούς. 
Συγκεκριμένα, από τις 5 Απριλίου 
μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, 200 τυχεροί 
κερδίζουν κάθε μέρα επιταγές αξίας 50 
ευρώ η καθεμία, ενώ ένας υπερτυχερός 
στο τέλος του μήνα κερδίζει ένα 
αυτοκίνητο, μια BMW x1 sDrive 18i. Η 
καμπάνια, η οποία είναι ήδη στον αέρα 
σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, αλλά και 
digital έχει όχημα τον τίτλο ΑπριLucky 
και σήμα το πολύχρωμο, τετράφυλλο 
τριφύλλι, γνωστό και ως απριλάκι.

Spec 200.000 ευρώ  
από τον Δήμο Δράμας
Ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστι-
κής και βιωματικής πληροφόρη-
σης, προβολή, δικτύωση

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει 
διαγωνισμό με αντικείμενο την 
«Ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής και 
βιωματικής πληροφόρησης», «Προβολή, 
δικτύωση και προώθηση του “Κέντρου 
ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων 
Δράμας”» και «Σχεδιασμός Θεματικών 
διαδρομών και εκπόνηση σχεδίου» 
του Κέντρο ερμηνείας οίνου 
και αποσταγμάτων Δράμας». Ο 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 195.064 
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών τις 26/04/2021. 



5

#5897Πέμπτη 08|04|2021



6

#5897

08|04|2021
Πέμπτη

Στον «αέρα» το νέο YouTube κανάλι  
iRobot Greece
Με την υπογραφή της Mediacube

H Mediacube και η εταιρεία πώλησης ρομποτικών σκουπών, iRobot, δημιουργούν 
μαζί το νέο YouTube κανάλι iRobot Greece. To iRobot Greece είναι νέο κανάλι στο 
YouTube με περιεχόμενο που προσφέρει smart λύσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα 
τα χαρακτηριστικά της iRobot. Έξυπνοι οδηγοί και how-to videos θα αναλάβουν τη 
γνωριμία του κοινού με τις ρομποτικές σκούπες της iRobot. Νέα video και playlists 
«ανεβαίνουν» σχεδόν καθημερινά, καθιστώντας το iRobot Greece ένα ζωντανό 
κανάλι στο YouTube. «Το iRobot Greece θα αναδείξει τη νέα εποχή καθαριότητας 
που φέρνει η iRobot στην Ελλάδα, με τις επιτυχημένες σειρές Roomba και Braava», 
αναφέρει σχετικά η εταιρεία.

H Metro συνεχίζει το αναπτυξιακό πλάνο της 
Σημείωσε αύξηση καθαρών πωλήσεων 5,6% πέρυσι

Αύξηση στα οικονομικά μεγέθη της σημείωσε η αλυσίδα Metro ΑΕΒΕ για το 2020, 
με τις καθαρές πωλήσεις της να φτάνουν τα 1,33 δισ. ευρώ, έναντι 1,26 δισ. ευρώ 
το 2019, σημειώνοντας αύξηση 5,6%. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν 
σε 24,1 εκατ. ευρώ έναντι 10,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Στο μεταξύ, η 
εταιρεία προχωρά, και φέτος, τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό τόσο στη χονδρική, 
όσο και στη λιανική αγορά. Ενδεικτικά, αναφέρεται η επέκταση και ανακαίνιση 
του Κέντρου Διανομής «Γέφυρα» για την εξυπηρέτηση 60 ακόμη καταστημάτων, 
η περαιτέρω διείσδυση των My Market σε ευρύτερες ομάδες καταναλωτών και 
τα εγκαίνια ακόμη 6 με 8 νέων καταστημάτων. Επίσης, θα στηριχτούν περαιτέρω 
τα Metro Cash & Carry με πενταετές στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης, ενώ θα 
λειτουργήσει η πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα B2B e-shop για επαγγελματίες.

Ο Βαγγέλης Νυδριώτης 
στην Barking Well Media
Ενισχύοντας τον τομέα  
των παραγωγών της

Σε τροχιά διαρ-
κούς επέκτασης, η 
εταιρεία Barking 
Well Media διευ-
ρύνει το στελε-
χιακό δυναμικό 
της, ξεκινώντας 
συνεργασία με 
τον Βαγγέλη Νυ-
δριώτη, ο οποίος 

αναμένεται να ενδυναμώσει τον το-
μέα των παραγωγών της. O Βαγγέλης 
Νυδριώτης είναι ένα από τα πιο έμπειρα 
στελέχη στον τομέα της παραγωγής, με 
πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του, 
ενώ έχει διατελέσει Διευθυντής Παραγω-
γής στους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς 
σταθμούς της χώρας. «Τον καλωσορί-
ζουμε με τη βεβαιότητα ότι θα ενισχύσει 
περαιτέρω το όραμα της Barking Well 
Media να δημιουργεί και να προσφέρει 
στο τηλεοπτικό κοινό προγράμματα υψη-
λής ποιότητας και αισθητικής», επισημαί-
νει η ανακοίνωση.
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GRPs, Target Audience, 
Reach & Frequency, 
Prime Time, Media KPIs
Το 'χεις;

Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα.

team.lidl.gr

ΚΟ Ρ ΥΦ Α Ι ΟΣ  Ε Ρ ΓΟ Δ ΟΤ Η Σ

ΓΙΑ 5Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

#xarisesena

Κάνε αίτηση εδώ.

Ψάχνουμε Junior Media Manager στο #teamLidl 
με μισθό από 2.280€.

https://bit.ly/2P9atwS
https://team.lidl.gr/
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Νέα δωρεάν υπηρεσία από την Upcom
Clickinshop.online για το κλείσιμο ραντεβού  
σε καταστήματα λιανικής

Μια νέα υπηρεσία παρουσιάζει η Upcom με στόχο να στηρίξει την ελληνική αγο-
ρά. Πρόκειται για το www.Clickinshop.online, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα δωρεάν προφίλ με τις ώρες λειτουργίας τους, 
προκειμένου οι πελάτες να μπορούν να κλείσουν μαζί τους ραντεβού. Για τη χρήση 
της, οι επιχειρήσεις μπορούν να ακολουθήσουν τα εξής βήματα: 1. Δημιουργία λο-
γαριασμού, 2. Καταγραφή ωραρίου λειτουργίας και 3. Κοινοποίηση του συνδέσμου 
(link). Ο σύνδεσμος μπορεί να επικοινωνηθεί από τις επιχειρήσεις μέσω των social 
media, email καμπανιών, SMS / Viber / WhatsApp και με έντυπα με την μορφή QR. 
«Είναι μια ελάχιστη συμβολή της εταιρείας μας προς τις επιχειρήσεις της χώρας και, 
ειδικότερα, στα μικρά καταστήματα που στερούνται γνώσης και τεχνολογικών μηχα-
νισμών», σημείωσε ο Κώστας Φλόκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Upcom.

Η Βεργίνα Alcohol Free «Προϊόν της Χρονιάς 2021»
Στην κατηγορία της, μετά από επιλογή των καταναλωτών

«Προϊόν της Χρονιάς 2021» αναδείχθηκε η Βεργίνα Alcohol Free στην κατηγορία 
της, σε έναν θεσμό που επιβραβεύει την καινοτομία, μέσα από την προτίμηση των 
καταναλωτών. «Πρόκειται για μια καινοτομία της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης, 
που, ακολουθώντας πιστά τη συνταγή και τις προδιαγραφές παραγωγής της Βερ-
γινα Lager στη διαδικασία ζύμωσης, προσθέτει μια εκλεκτή μαγιά, που περιορίζει 
το αλκοόλ, δημιουργώντας μια μπύρα “απολαυστικά κατάλληλη” για κάθε στιγμή», 
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Ας σημειωθεί ότι το brand προβάλλεται με διαφη-
μιστικό σποτ και πρωταγωνιστή τον chef, Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Οι 10 εταιρείες ενέργειας με τις καλύτερες  
ESG επιδόσεις 
Παρουσιάστηκαν από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), με την υπο-
στήριξη του Capital.gr, πραγματοποίησαν στις 6 Απριλίου τη διαδικτυακή εκδήλωση 
«Η σημασία των κριτηρίων ESG για τις εταιρείες ενέργειας στην Ελλάδα. Προκλή-
σεις και Ευκαιρίες». Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για τις τάσεις και 
εξελίξεις στον τομέα των ESGs, η προβολή της αναγκαιότητας εφαρμογής τους για 
λόγους διαφάνειας, βιωσιμότητας και χρηματοδότησης, καθώς και η παρουσίαση 
παραδειγμάτων και καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, 
παρουσιάστηκαν οι 10 εταιρείες ενέργειας στην Ελλάδα με τις καλύτερες ESG 
επιδόσεις και, συγκεκριμένα, οι: ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Motor Oil, Mytilinaios Group, Terna 
Energy, Volton, ΔΕΠΑ, Enel, Volterra και We Energy.

Το La Vache Qui Rit με νέα γευστική ταυτότητα
Θα παρουσιαστεί στις αρχές Μαΐου παγκοσμίως

Το La Vache Qui Rit ανανεώνει τη γευστική του ταυτότητα, η οποία θα παρουσιαστεί 
στις αρχές Μαΐου παγκοσμίως, με μια πιο απλή συνταγή και 4 συστατικά από φρέ-
σκο γάλα. Με γνώμονα την ιδέα του φυσικού και του απλού, το τυρί ανανεώνει τη 
σύνθεσή του με φρέσκο γάλα, διαλεγμένα τυριά για μοναδική γεύση, βούτυρο για 
την επάλειψη και στερεά γάλακτος για ασβέστιο. Όπως συμπληρώνει η ανακοίνωση, 
κάθε τριγωνάκι είναι πλούσιο σε ασβέστιο και πρωτεΐνες, δεν περιέχει συντηρητικά 
και τεχνητά αρώματα. Το ανανεωμένο προϊόν θα διατεθεί και στην Ελλάδα. 

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ SAS JOINT 
CERTIFICATES
Η SAS επεκτείνει στην Ελλάδα και την 
Κύπρο τα SAS Joint Certificates ως μέρος 
της προσπάθειας, και φέτος, εκπαίδευσης 
μεταπτυχιακών φοιτητών αναγνωρισμένων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αμερικάνικο 
Κολλέγιο Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
και University of Central Lancashire, 
Cyprus, σε δεξιότητες διαχείρισης 
δεδομένων, επιχειρηματικής ευφυΐας, 
αναλυτικής δεδομένων και τεχνητής 
νοημοσύνης. Με τη σφραγίδα της Acclaim, 
χορηγεί στους επιτυχόντες φοιτητές των 
SAS Joint Certificates, digital badges, 
τα οποία θα μπορούν να ενσωματωθούν 
στους social media λογαριασμούς των 
επιτυχόντων, όπως στο LinkedIn.

presents

Ανώτερα στελέχη των 
επιχειρήσεων του κλάδου  
και ειδικοί Έλληνες και διεθνείς 
αναλυτές μιλούν για το μέλλον 
του λιανεμπορίου τροφίμων.

Περιεχόμενο: Ξένια Μαντζιώρη,  
Τ: 210 6617777 (εσωτ. 164), E: xman@boussias.com
Χορηγίες: Κατερίνα Μπουσμπουκέα,  
Τ: 210 6617777 (εσωτ. 128), Ε: kbousboukea@boussias.com
Συμμετοχές: Βασίλης Κουτσαβλής,  
T: 210 661 7777 (εσωτ. 129), Ε: vkoutsavlis@boussias.com

Υπό την αιγίδα

www.foodretailforum.com

22042021
LIVE ON YOUR SCREEN

http://www.foodretailforum.com
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Η Δωδώνη στο 10% των κορυφαίων 
γαλακτοβιομηχανιών διεθνώς 
Σε θέματα Βιωσιμότητας και ΕΚΕ

Ανάμεσα στο 10% των κορυφαίων γαλακτοβιομηχανιών παγκοσμίως κατατάσσεται 
η Δωδώνη σε θέματα Βιωσιμότητας και ΕΚΕ, σύμφωνα με τη νέα αξιόλογηση που 
έλαβε από την EcoVadis. Με βάση την αξιολόγηση της EcoVadis, πέτυχε κορυφαία 
βαθμολογία για τον τρόπο που συνεργάζεται και υποστηρίζει τους προμηθευτές της, 
για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί και για τις πολιτικές 
ηθικής και απασχόλησης που εφαρμόζει. Ταυτόχρονα, επενδύει σε εξοπλισμό και 
τεχνολογίες, στοχεύοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας. Ο Tom Seepers, CEO της Δω-
δώνης, δήλωσε: «Η ομάδα της Δωδώνη είναι περήφανη που κατατάσσεται μεταξύ 
του 10% των κορυφαίων γαλακτοβιομηχανιών παγκοσμίως και ανυπομονούμε να 
ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας. Η Ελλάδα είναι γνωστή σε 
όλο τον κόσμο για τα υψηλής ποιότητας, αγνά και υπέροχα συστατικά τροφίμων. 
Πιστεύουμε ότι οι ελληνικές εταιρείες μπορούν επίσης να ηγηθούν του κόσμου σε 
θέματα βιωσιμότητας και είμαστε πεπεισμένοι για τη σύνδεση μεταξύ τους».

Γ. Λιμπέρης, ΕΔΕΕ: «Η επανεκκίνηση της οικονομίας 
θα βασιστεί στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα»
Οι κριτές των Hellenic Responsible Business Awards σχολιάζουν 

Στην ανάδειξη της υπεύθυνης ηγεσίας στο πλαίσιο της πανδημίας, αναφέρεται ο 
Γιώργος Λιμπέρης, Μέλος Δ.Ε. του Τομέα Δημοσίων Σχέσεων της ΕΔΕΕ-Ένωση 
Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος, ως μέλος της Κριτικής Επιτρο-
πής των Hellenic Responsible Business Awards. Ο ίδιος δηλώνει πως: «Η κρίση 
της πανδημίας ήταν, χωρίς αμφιβολία, η μεγαλύτερη πρόκληση που κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν οι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Οι 
ηγέτες που διαχειρίστηκαν το ανθρώπινο δυναμικό τους με υπευθυνότητα στη διάρ-
κεια της πανδημίας, το προστάτεψαν αποτελεσματικά και το ενέπνευσαν, είδαν τους 
οργανισμούς τους να βγαίνουν ενισχυμένοι από την κρίση και θωρακισμένοι για να 
αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που έρχονται. Η επανεκκίνηση της οικονομίας 
μας δεν μπορεί παρά να βασιστεί στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Με την έννοια 
αυτή, θεσμοί όπως τα Hellenic Responsible Business Awards, έχουν σημαντικό 
ρόλο να διαδραματίσουν, αναδεικνύοντας πρότυπα ηγετών ικανά να εμπνεύσουν 
τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας». Περισσότερες πληροφορίες για 
τα Hellenic Responsible Business Awards στο www.responsiblebusiness.gr.

Στο πλευρό των σεισμοπαθών της Θεσσαλίας 
η Εύρηκα Hellas
Με δωρεά προϊόντων αξίας άνω των 10.000 ευρώ

Στο πλευρό των πληγέντων από τον σεισμό της Θεσσαλίας βρίσκεται η ελληνική 
εταιρεία Εύρηκα Hellas, με δωρεά προϊόντων που ξεπέρασε τα 10.000 ευρώ σε 
αξία. Τα προϊόντα παραδόθηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας, που έχει την ευθύνη 
διαχείρισης των προσφορών, και περιλάμβαναν πάνω από 3.500 τεμάχια απορρυπα-
ντικών και απολυμαντικών. «Στόχος της Εύρηκα Hellas ήταν η κάλυψη των άμεσων 
αναγκών 600 περίπου οικογενειών, τα μέλη των οποίων βρέθηκαν στη δίνη ιδιαίτερα 
δύσκολων συνθηκών. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας που βρέθηκαν στην περιοχή, 
ευχήθηκαν στις αρχές και τους κατοίκους ταχεία ανάκαμψη από αυτήν τη μεγάλη 
δοκιμασία», αναφέρει η εταιρεία.

TABLET ΑΠΟ ΤΗ VODAFONE 
ΜΕΣΩ «ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»
H Vodafone Ελλάδας συμμετέχει 
στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» 
για επιδότηση οικογενειών μαθητών, 
σπουδαστών και φοιτητών για την 
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού 
εργασίας. Συγκεκριμένα, προσφέρει 
tablet έως 200 ευρώ φθηνότερα, μέσω 
του e-shop και των καταστημάτων της, 
και το πακέτο Giga Ready με δώρο 
12GB και 20% έκπτωση επισκευής για 
ένα χρόνο και δυνατότητα ραντεβού 
με την #ομάδαReady σε προνομιακή 
τιμή. Οι επιταγές θα μπορούν να 
εξαργυρωθούν από τις 12 Απριλίου έως 
τις 30 Ιουλίου.

http://www.nlptrainings.gr
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Customers want  
to get deliveries  

on their terms!
Learn how you can work through the complexities of the post  

purchase process and become the Last Mile Delivery winners!
The Conference is addressed to: 

• GMs, Marketing Managers, CMOS, CX Managers, e-commerce Managers 
• Heads of Operations, Distribution, Logistics and Supply Chain 

• Technology Heads, Chief Digital Heads

18052021
 LIVE ON YOUR SCREEN

www.lastmiledelivery.live

presents

Subscriptions: Thanassis Konstantopoulos, T: +30 210 6617777 (ext. 228), Ε: tkonstantopoulos@boussias.com  
Sponsorships: Anna Gyparaki, T: +30 210 6617777 (ext. 152), Ε: agyparaki@boussias.com | Lisa Antoniadi, T: +30 210 6617777 (ext. 158), 
Ε: lantoniadi@boussias.com | Content: Marilena Pappas, T: +30 210 6617777 (ext 222), Ε: mpappas@boussias.com

The Last Mile Retailers The Technology Gurus

The Transfer and Logistics Experts The Last Mile Strategy Consultants

 Live from Amsterdam 

Anne Dido  
Doorman

Business  
Development  

Manager,  
PostNL

 Live from UK 

Kyriakos 
Kyriakopoulos

Project Manager,  
Amazon

 Live from Athens 

Nikos Varvadoukas 
Chief Omnichannel Officer, 

Cosmos Sport

 Live from Prague 

Anna  
Petrikoglou

Marketing Operations 
Specialist, ebay

 Live from Boston, US 

Jennifer Clark
Product Marketing  

& CX Guru,  
IBM

 Live from California, US

Alma Haboud 
Jariwala

Director of Supply,  
Production Business  

Analytics, Alma J 
Consulting -  

Harvard Business School

 Live from UK 

Bobbie  
Ttoulis

Group Marketing  
Director, Global  

Freight  
Solutions Ltd

 Live from  
 Florida, US 

Andrew  
Lockwook 

Senior Manager,  
Solutions Design,  
Suddath Global  

Logistics

 Live from  
 Atlanta, US 

Tony Sciarrotta
Executive Director  

and Publisher 
The Reverse  

Logistics  
Association

 Live from UK 

Peter  
Dorrington 

CX Analytics Expert,  
Award Winning blogger  

and founder of  
XMplify Consulting LTD

 Live from  
 San Francisco, US 

Daniel  
Sokolovsky

Founder & President,  
AxleHire

 Live from UK 

Alexander Low
Head of Enterprise  

Strategy & Operations, 
Lately

 Live from UK 

Czarina Sheikh 
Mathew

Executive Director, Imtiaz 
Consultancy Limited,  

CX Stars Top 100,  
UK CXA, Judge 

Official Publication

 Live from California, US 

Brett Fraser
Vice President  

of Customer Service,  
Sun Basket

Discover now all the unique benefits offered by this conference @

Winning in a rapidly 
changing landscape

OFFICIAL MEDIA PARTNER MEDIA PARTNERSGLOBAL PARTNERS

 Live from Athens     

Anthi 
Boukouvala
Project Manager 

NOBACCO

GOLD SPONSOR

http://www.lastmiledelivery.live
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Τα Business Law Awards 2021 
έρχονται για πρώτη φορά από την Boussias
Τα πρώτα βραβεία στην Ελλάδα που αναδεικνύουν τη σημασία          
του Νομικού κλάδου

Η Boussias διοργανώνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα νομικά βραβεία 
Business Law Awards 2021, με στόχο την ανάδειξη της συμβολής του νομικού 
κλάδου στην εγχώρια οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα. Στα Business 
Law Awards 2021 διακρίνεται και επιβραβεύεται η καινοτομία, η ποιότητα, η 
αποτελεσματικότητα και η αρτιότητα στην παροχή των νομικών υπηρεσιών δικηγο-
ρικών γραφείων, δικηγορικών εταιρειών και in-house νομικών τμημάτων εμπορικών 
εταιρειών. Την Κριτική Επιτροπή των βραβείων συνθέτουν καταξιωμένοι και έμπειροι 
νομικοί, συνεργάτες δικηγορικών εταιρειών, in-house νομικοί σύμβουλοι εταιρειών, 
ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων. Πρόεδροι της Επιτροπής είναι οι 
Στάθης Ποταμίτης, Managing Partner PotamitisVekris και Ελένη Προβίδη, VP Legal 
& Public Affairs, AB Βασιλόπουλος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν 
υποψηφιότητα έως την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες 
για τα Business Law Awards 2021 στο www.businesslawawards.gr.

Κατά 1 δισ. αυξήθηκαν 
οι ανέπαφες πληρωμές με Visa
Τις χρησιμοποιούν 65% των καταναλωτών παγκοσμίως

Ένα δισ. επιπλέον ανέπαφες πληρωμές, χωρίς 
την εισαγωγή PΙΝ, επεξεργάστηκε η Visa σε 
λιγότερο από έναν χρόνο, σύμφωνα με επίσημη 
ανακοίνωσή της. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην 
αύξηση των ορίων ανέπαφων συναλλαγών, οι 
οποίες αυξήθηκαν σε 29 χώρες της Ευρώπης, ως 
απάντηση στην πανδημία του Covid-19. Συγκεκρι-

μένα, έρευνα της εταιρείας δείχνει ότι 65% των καταναλωτών παγκοσμίως επιθυμούν 
να πραγματοποιούν ανέπαφες πληρωμές με τη συχνότητα που το κάνουν σήμερα ή 
ακόμα περισσότερο. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέπαφων συναλλαγών με Visa 
αυξήθηκε κατά 20% από έτος σε έτος. «Η ενεργοποίηση των ανέπαφων πληρωμών θα 
είναι το κλειδί για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και, ενώ η αύξηση των ορίων 
από μόνη της δεν θα αναζωογονήσει την ευρωπαϊκή οικονομία, είναι ένα βήμα προς τη 
σωστή κατεύθυνση», δήλωσε η Ανδριάνα Παππά, Επικεφαλής της Visa στην Ελλάδα.

Η TÜV Austria Hellas πιστοποίησε την ΕΛΤΑ Courier 
Ως προς τη διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας  

Η TÜV Austria Hellas πιστοποίησε με το σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέ-
χειας, ISO 22301:2019 την ΕΛΤΑ Courier, μέλος του ομίλου ΕΛΤΑ (Ελληνικά Ταχυδρο-
μεία). Η ΕΛΤΑ Courier, αποδεικνύει με αυτήν την πιστοποίηση, ότι αναπτύσσει νέες 
μεθόδους και πρακτικές για τη διαχείριση έκτακτων και μη αναμενομένων καταστά-
σεων, εξασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργία της και διασφαλίζοντας μια κατάσταση 
ετοιμότητας και ελέγχου. «Συγκεκριμένα, σε αυτήν την πρωτόγνωρη συγκυρία, που 
οι αποστάσεις και ο περιορισμός των μετακινήσεων αποτελούν προαπαιτούμενα στην 
καθημερινότητά μας, η ΕΛΤΑ Courier με την Πιστοποίηση συστήματος Διαχείρισης Επι-
χειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2019 που έλαβε, αναδεικνύει την ετοιμότητα, ώστε 
να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά πιθανούς κινδύνους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα 
ευκαιρίες που παράγουν αξία για τη λειτουργία της και διασφαλίζει την επιχειρηματική 
της συνέχεια», δήλωσε η εταιρεία.

Στις 5-14 Ιουνίου  
το Run Messinia
Με την υπογραφή                          
της ActiveMedia Group

Τον σχεδια-
σμό και την 
υλοποίηση 
της διοργά-
νωσης Run 
Messinia έχει 

αναλάβει, μέσω του Sports Production, η 
ActiveMedia Group. Ο υπερμαραθώνιος 
αγώνας δρόμου, συνολικής απόστασης 
περίπου 421 χιλιομέτρων θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 5 έως τις 14 Ιουνίου ως 
φόρος τιμής στα γεγονότα και στους 
αγώνες των ηρώων του 1821. Ειδικότερα, 
μέσω της έκδοσης «Run for Freedom», 
10 αθλητές ανά διαδρομή θα επιχειρή-
σουν να πραγματοποιήσουν 10 συνολικά 
μαραθώνιους, μέσα σε 10 συνεχόμενες 
ημέρες, διασχίζοντας ιστορικά μέρη και 
μνημεία της Μεσσηνίας, της Λακωνίας 
και της Αρκαδίας, που σχετίζονται με την 
ελληνική επανάσταση. Η διοργάνωση, 
η οποία θα υλοποιηθεί βάσει αυστηρού 
υγειονομικού πρωτοκόλλου με έγκριση 
ΥΕΕ της ΓΓ Αθλητισμού, τελεί υπό την 
αιγίδα του ΕΟΤ.

COSMOTE ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΣΤΗΝ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ»
Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα», το οποίο 
προσφέρει επιδότηση 200 ευρώ για αγορά 
ενός tablet ή laptop σε μαθητές, φοιτητές 
και σπουδαστές, στηρίζουν η Cosmote και 
ο Γερμανός. Δικαιούχοι του voucher είναι 
οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό 
εισόδημα έως 6.000 ευρώ, για κάθε 
εξαρτώμενο παιδί ηλικίας από 4 έως 24 
ετών, το οποίο φοιτά σε εκπαιδευτική δομή 
στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα διαρκεί έως τις 
30 Ιουλίου 2021.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
Διαγωνισμό με τίτλο «Play Up Healthy» 
διεξάγει το Ιασώ Παίδων με έπαθλο δώρα και 
check up για τα παιδιά στις επίσημες σελίδες 
του στο Facebook και το Instagram. Ο 
διαγωνισμός ξεκίνησε στις 5 Απριλίου και θα 
ολοκληρωθεί την Κυριακή, 25 Απριλίου. Τα 
δώρα που θα κληρωθούν είναι βασικό πακέτο 
προληπτικών εξετάσεων, με οφθαλμολογική 
εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex και 
καρδιολογική εξέταση, μπάλες ποδοσφαίρου, 
μπάσκετ ή βόλεϊ, πατίνια και rollers skates.
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10/06/2021
LIVE ON YOUR SCREENwww.customerserviceconference.gr

Οι προσδοκίες εξυπηρέτησης των πελατών είναι τώρα υψηλότερες από ποτέ!  
Οι εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες αυτές θα ευδοκιμήσουν 
και θα αναπτυχθούν. 

Είναι η εταιρεία σας έτοιμη να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις, αξιοποιώντας 
τις νέες τάσεις παγκοσμίως; 

Το 16ο Συνέδριο Κορυφής στην Εξυπηρέτηση Πελατών, που θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη 10 Ιουνίου, από την BOUSSIAS και το ΕΙΕΠ (Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης 
Πελατών) θα συγκεντρώσει κορυφαίους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
για να παρουσιάσουν τις βασικές τάσεις στην εξυπηρέτηση πελατών για το 2021 
και να θέσουν ένα νέο πρότυπο εξυπηρέτησης και εμπειρίας, αντιμετωπίζοντας τις 
τεράστιες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον χρόνο που μας πέρασε.

Συμμετοχές: Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210 6617777 (εσωτ. 129), Ε: vkoutsavlis@boussias.com 
Χορηγίες: Άννα Γυπαράκη, T: 210 6617777 (εσωτ. 152), Ε: agyparaki@boussias.com 
Περιεχόμενο: Μαριλένα Παππά, T: 210 6617777 (εσωτ. 222), Ε: mpappas@boussias.com

presents

http://www.customerserviceconference.gr
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Η FrieslandCampina Hellas-Νουνού  
στήριξε 400 φορείς το 2020 
Με πράξεις αξίας 492.000 ευρώ

Κατά τη διάρκεια του 2020, η FrieslandCampina Hellas-Νουνού ενίσχυσε την 
προσφορά της στην ελληνική κοινωνία. Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης «Κύκλος Φροντίδας» και με πυλώνες προσφοράς τις πρωτοβουλίες 
«Φροντίδα και Αγάπη» και «Νουνού: Ένα Ποτήρι Γάλα για Κάθε Παιδί», συνέβαλε 
στη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών, ανακουφίζοντάς τους από τα ζητήματα 
σίτισης με τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι. Συγκεκριμένα, για δέκατη χρονιά, στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Φροντίδα και Αγάπη», η FrieslandCampina Hellas-Νου-
νού σε συνεργασία με περισσότερους από 400 φορείς και κοινωνικές δομές, 
προχώρησε σε πράξεις συνεισφοράς συνολικής αξίας 492.000 ευρώ. Η ενέργεια 
έχει ξεκινήσει από το 2011, με προσφορά γαλακτοκομικών προϊόντων σε οργανι-
σμούς, ΜΚΟ, δήμους και άλλους φορείς. Μέχρι σήμερα, η συνολική προσφορά της 
πρωτοβουλίας ανέρχεται συνολικά σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Στον «αέρα» το νέο blog της Groupama Ασφαλιστικής
Ως οδηγός σε θέματα ασφάλισης

Η Groupama Ασφαλιστική πρόσθεσε πρόσφατα έναν νέο δίαυλο επικοινωνίας με 
το κοινό, το νέο της ιστολόγιο blog.groupama.gr, το οποίο φιλοξενεί άρθρα ενημε-
ρωτικού χαρακτήρα σχετικά με την ασφάλιση. Το blog της Groupama Ασφαλιστικής 
φιλοδοξεί να γίνει ο νέος οδηγός για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν περισσό-
τερες πληροφορίες όχι μόνο για τα ασφαλιστικά προϊόντα της εταιρείας, αλλά για 
τους βασικούς τομείς ασφάλισης σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Το υλικό που δημοσι-
εύεται στο blog περιλαμβάνει συμβουλές που καθοδηγούν τον ενδιαφερόμενο σε 
θέματα σχετικά με την ασφάλιση υγείας, αυτοκινήτου, κατοικίας, το δίπτυχο απο-
ταμίευση-επένδυση, αλλά και σύντομα την ομαδική ασφάλιση. Το blog θα εμπλου-
τίζεται συστηματικά με αρθρογραφία, ενώ περιλαμβάνει ακόμα τη δυνατότητα 
υπολογισμού ασφαλίστρων και την εγγραφή στο newsletter της εταιρείας. «Στόχος 
της Groupama Ασφαλιστικής είναι, μέσω της άμεσης ενημέρωσης για όλα τα καίρια 
ζητήματα ασφάλισης, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των υφιστάμενων πελατών και 
παράλληλα να αναπτύξει στενότερες επαφές με υποψήφιους πελάτες της και το 
ευρύ κοινό», αναφέρει η εταιρεία.

Ο όμιλος Ηρακλής εγκαινιάζει το πρόγραμμα  
«Ένας άθλος ακόμα»
Στηρίζοντας τα Ειδικά Σχολεία της ΠΕ Ευβοίας

Ο όμιλος Ηρακλής εγκαινιάζει το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας 
άθλος ακόμα» με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης 110 ετών λειτουργίας του 
οργανισμού. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της παιδείας και της ισότιμης πρόσβασης 
των παιδιών στη γνώση, ο όμιλος Ηρακλής στέκεται αρωγός στις ανάγκες των Ειδι-
κών Σχολείων της ΠΕ Ευβοίας και προχωρά στην κάλυψη αναγκών των σχολείων, 
με στόχο να συνεισφέρει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκε-
κριμένα, προχωρά σε χορηγίες εκπαιδευτικού υλικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
εξοπλισμού εκγύμνασης και αναλωσίμων, καθώς και σε αναβάθμιση υποδομών. Η 
Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας του ομίλου Ηρακλής, ανέφερε: «Μέσα 
από ένα πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ξεκινάμε με 
αφορμή την επέτειο των 110 ετών λειτουργίας του οργανισμού, στοχεύουμε στην 
ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια που 
βελτιώνει τη ζωή των συνανθρώπων μας, και ιδιαιτέρως των παιδιών και των νέων».

Συνεργασία Chiquita  
και Nutella 
Στα social media της Chiquita

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η 
Chiquita συνεργάζεται με τη Nutella 
για να προσφέρει στους καταναλωτές 
νέους τρόπους να συνδυάσουν την 
κρέμα φουντουκιού μαζί με τις μπανάνες 
Chiquita. Συγκεκριμένα, 4 νέες 
συνταγές ετοιμάστηκαν αποκλειστικά 
για αυτή τη συνεργασία στο Instagram 
και στο Facebook της Chiquita ή στο 
Chiquita.com/Nutella. «Η Chiquita είναι 
ενθουσιασμένη για τη συνεργασία αυτών 
των δύο εμβληματικών brands, μέσα από 
προτάσεις για μοναδικές και πρωτότυπες 
συνταγές που θα φέρουν κοντά τους 
λάτρεις του κάθε προϊόντος. Έχουμε 
παρατηρήσει αύξηση της ζήτησης σε 
ιστοσελίδες και blogs μαγειρικής για 
συνταγές που συνδυάζουν τις μπανάνες 
Chiquita και τη Nutella, επομένως 
είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που πλέον 
μπορούμε να ανακοινώσουμε αυτή 
την πολυπόθητη συνεργασία στους 
καταναλωτές!», δήλωσε ο Jamie Postell, 
Vice President Sales της Chiquita 
Βορείου Αμερικής. 

Η ΛΟΥΞ ΧΟΡΗΓΕΙ 
ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΑΤΡΩΝ
Στην ανανέωση της χορηγικής της 
συνεργασίας με τον Απόλλωνα Πατρών 
προχωρά η Λουξ, αποτελώντας τον χορηγό 
στη φανέλας της ομάδας και των ακαδημιών 
μπάσκετ και βόλεϊ. Στόχος είναι να 
συμβάλει στον αθλητισμό της Πάτρας, στην 
αναβάθμισή του και στην προώθηση του 
αθλητικού ιδεώδους και της ενίσχυσης της 
ενασχόλησης των νέων με τον αθλητισμό.

ΤΟ ΙΣΝ ΞΑΝΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε 
συνέχεια της ανάκλησης της ευρείας 
δωρεάς του προς την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία λόγω καταγγελιών για σοβαρά 
παραπτώματα με αποδέκτη την Ομοσπονδία, 
ενεργοποιεί δωρεά απευθείας σε έξι 
ναυτικούς και ιστιοπλοϊκούς ομίλους σε όλη 
τη χώρα για την απρόσκοπτη υλοποίηση του 
προγράμματος ανάπτυξης ιστιοπλοΐας για 
ΑμεΑ. Προσφέρονται μαθήματα ιστιοπλοΐας 
για ΑμεΑ με τις προϋποθέσεις που θα 
διασφαλίσουν την άρτια υλοποίηση από 
τους συγκεκριμένους ομίλους.
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Ψηφιακά θα διεξαχθούν φέτος 
τα Cannes Lions 2021
Aπό τις 21 έως τις 25 Ιουνίου

Με πλήρως ψηφιακό φορμάτ θα διεξαχθούν φέτος τα βραβεία 
Cannes Lions 2021, στο πλαίσιο εκδήλωσης με τίτλο Cannes Lions 
Live, από τις 21 έως τις 25 Ιουνίου. «Την περασμένη χρονιά, συμ-
βουλευτήκαμε τους πελάτες μας και επεξεργαστήκαμε σχέδια, με-
ταξύ των οποίων η ανάπτυξη του Cannes Lions Live ως μέρος της 
νέας πλατφόρμας Lions Membership. Έχουμε τη δυνατότητα να 

κινηθούμε πλήρως στο συγκεκριμένο φορμάτ το 2021, το οποίο θα περιλαμβάνει όλη 
την εορταστική ατμόσφαιρα, την έμπνευση και τη συμμετοχή των Cannes Lions, για να 
ενώσει τη διεθνή κοινότητα ψηφιακά», δήλωσε ο Philip Thomas, Chairman των Lions. 
Το Cannes Lions Live θα συγκεντρώσει live και on demand περιεχόμενο και εμπειρίες 
από ταλαντούχους δημιουργούς, και θα αποκαλύψει, θα αναλύσει και θα γιορτάσει 
τους νικητές των Lions. Η πρόσβαση στην εκδήλωση περιλαμβάνεται στα fees του 
Lions Membership, το οποίο θα ανοίξει τον Μάιο, ενώνοντας το μεγαλύτερο creative 
δίκτυο ανθρώπων και εταιρειών με στόχο να οδηγήσει την προσωπική, επαγγελματική 
και κοινωνική πρόοδο μέσω της δημιουργικότητας.

H Samsung αξιοποιεί την κάμερα Galaxy 
smartphones για καλό σκοπό
Στόχος η βελτίωση της πρόσβασης στην οφθαλμολογική περίθαλψη

Η Samsung Electronics αξιοποιεί smartphones που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον για να προσφέρει σε 
ευπαθείς ομάδες ανά τον κόσμο τη δυνατότητα καλύ-
τερης πρόσβασης σε οφθαλμολογική περίθαλψη. Η 
Samsung συνεργάστηκε με τη Διεθνή Επιτροπή για 
την Πρόληψη της Τύφλωσης (IAPB) και το Yonsei 
University Health System (YUHS) στην Κορέα για 
να δημιουργήσει ιατρικές συσκευές που ανιχνεύουν 

οφθαλμικές παθήσεις, μέσω Galaxy smartphones που δεν χρησιμοποιούνται πια. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται Galaxy Upcycling, βοηθά να αντιμε-
τωπιστούν περιπτώσεις διαταραχών όρασης, οι οποίες, με την κατάλληλη διάγνωση, 
μπορούν να προληφθούν. «Άνθρωποι σε όλον τον κόσμο αντιμετωπίζουν εμπόδια 
στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας υγείας, και είδαμε μια ευκαιρία να 
κατασκευάσουμε έξυπνες, καινοτόμες λύσεις που επαναχρησιμοποιούν προϊόντα, 
εφαρμόζοντας πιο βιώσιμες πρακτικές, έχοντας έτσι θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία 
μας», δήλωσε ο Sung-Koo Kim, VP of Sustainability Management Office του Mobile 
Communications Business στη Samsung Electronics. 

Η Neutrogena λανσάρει 
content studio
Για την παραγωγή unbranded 
υλικού με στόχο την ενημέρωση 
του κοινού

Το skincare brand της Johnson & 
Johnson, Neutrogena, ίδρυσε το δικό του 
content studio, με στόχο την παραγωγή 
unbranded υλικού, μικρής και μεγάλης δι-
άρκειας, για να εμπνεύσει και να ενημερώ-
σει το κοινό. «Το Neutrogena Studios θα 
δημιουργεί ψυχαγωγία, όχι διαφήμιση», δή-
λωσε ο Tyler Rochwerg, Digital Marketing 
& Innovation Manager στην Johnson 
& Johnson. Το παρθενικό project του 
Neutrogena Studios, με τίτλο «In the Sun», 
είναι ένα ντοκιμαντέρ για την προστασία 
από τον ήλιο, τον καρκίνο του δέρματος 
και τις παρανοήσεις σχετικά με το ποιος 
είναι ευαίσθητος σε αυτά και ποιος όχι. 
Παραγωγός της ταινίας, η οποία θα είναι 
διαθέσιμη on demand από τις 27 Απριλί-
ου, είναι η ηθοποιός Kerry Washington, 
η οποία αποτελεί και ambassador του 
brand και creative consultant. Όσο για τον 
λόγο της ίδρυσης του studio, ο Sebastian 
Garcia-Vinyard, εκ των Brand Directors της 
Neutrogena, εξήγησε ότι είναι, εν μέρει, το 
γεγονός ότι το δυναμικό του είναι ειδικοί 
στην επιστήμη του skincare. Ας σημειωθεί 
ότι, το 2020, η κατηγορία skin health και 
beauty της Johnson & Johnson σημείωσε 
μείωση εσόδων YoY 3,1% στα 4,5 δισ. 
δολάρια, λόγω μειωμένη ζήτησης εν μέσω 
πανδημίας. (Πηγή: Adweek)
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