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Η Beko στη Max Media Greece
Ανάθεση ολοκληρωμένου προγράμματος Media Planning & Buying

Η Max Media Greece ενισχύει το πελατολόγιό της με μία νέα συνεργασία, με την 
μάρκα οικιακών συσκευών Beko. Η συνεργασία αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα των 
υπηρεσιών αλλά και των εργαλείων που προσφέρονται από την Max Media Greece, 
με σκοπό τη βέλτιστη επίτευξη των στόχων του brand. Συγκεκριμένα, η Beko, 
παγκόσμια μάρκα οικιακών συσκευών η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες 
από 140 χώρες και αποτελεί χορηγό της ποδοσφαιρικής ομάδας της Barcelona, 
υλοποιεί μέσω της Max Media, ολοκληρωμένο πρόγραμμα Media Planning & 
Buying, με τις δύο εταιρείες να διευρύνουν και την digital επικοινωνία τους με 
εκστρατείες βίντεο. Μέχρι το τέλος του 2021 θα ακολουθήσουν και περαιτέρω 
digital ενέργειες. 

Το Facebook ενισχύει το fact-checking  
σε Ελλάδα και Κύπρο 
Ανακοίνωσε τη συνεργασία του με το AFP  

Τη συνεργασία του με το AFP ανακοίνωσε σήμερα μέσω online εκδήλωσης το 
Facebook, ως ανεξάρτητο ελεγκτή για την Ελλάδα και την ελληνόφωνη Κύπρο, 
για την ενίσχυση του fact-checking στις 2 χώρες. Το AFP θα συνεργαστεί με τα 
Ellinika Hoaxes, συνεργάτη του Facebook από τον Μάιο του 2019, με στόχο 
την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης στο Facebook και το 
Instagram στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, το Facebook ανακοίνωσε το ξεκίνημα 
μιας νέας εκπαιδευτικής διαφημιστικής καμπάνιας διάρκειας 2 εβδομάδων στην 
Ελλάδα, ώστε να αναδειχθεί ο τρόπος συνεργασίας με τους ελεγκτές γεγονότων 
(fact checkers) και εντοπισμού ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο. «Είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε το AFP ως συνεργάτη ελέγχου γεγονότων 
(fact-checking) σε Ελλάδα και Κύπρο. Το AFP αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη με 
έμπειρους δημοσιογράφους σε όλον τον κόσμο. Μαζί με τα Ellinika Hoaxes, το 
ζωτικό έργο τους θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να μειώνουμε τη διάδοση της 
παραπληροφόρησης στην ελληνική γλώσσα στις πλατφόρμες μας», δήλωσε η 
Sophie Eyears, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Στρατηγικών Συνεργατών στο Facebook.

Επίσημη «πρώτη»  
της BBDO Athens  
για τα Amaretti
Καμπάνια στο πλαίσιο  
ανάληψης του διαφημιστικού 
λογαριασμού του brand

Την πρώτη της τηλεοπτική διαφημιστική 
ταινία για τα Amaretti της Tottis-
Bingo παρουσιάζει η BBDO Athens, 
η οποία ανέλαβε τον διαφημιστικό 
λογαριασμό του brand. Με τίτλο «Μικρά 
κομμάτια, Μεγάλες συγκινήσεις», η 
δημιουργική ιδέα της BBDO έχει στόχο, 
σύμφωνα πληροφορίες, να τονίσει τη 
μοναδικότητα, την υψηλή ποιότητα, την 
εξαιρετική και ανάλαφρη γεύση της, 
αλλά και τα μοναδικά συναισθήματα 
κατανάλωσης, τα οποία κάνουν πάντα 
σύγχρονο τον χαρακτήρα της μάρκας. 
Την παραγωγή της ταινίας επιμελήθηκε 
η Feelme Productions, σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Ζώη.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ
Η ΕΡΤ ΑΕ προχωρά σε επαναληπτικό 
διαγωνισμό, με αντικείμενο την επιλογή 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
διαφημιστικής προβολής της ΕΡΤ Α.Ε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (FΒ, Instagram) 
και στην πλατφόρμα YouTube. Η συνολική 
δαπάνη ανέρχεται σε 60.000 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ, ενώ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
στις 03/06/21 στα γραφεία της ΕΡΤ ΑΕ. 

https://cutt.ly/df_upcominds
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Η Upcom μετονομάζεται σε «UpcoMinds» 
Νέα εταιρική ταυτότητα, με αφορμή τα 25 χρόνια της 

Με νέο όνομα, νέα χρώματα και με την ευκαιρία της συμπλή-
ρωσης 25 χρόνων πορείας στον χώρο της τεχνολογίας, η 
Upcom αλλάζει ταυτότητα και γίνεται UpcoMinds. Ο Κώστας 
Φλώκος, CΕΟ της UpcoMinds, ανέφερε σχετικά: «Σε έναν 
χώρο σαν αυτόν της τεχνολογίας, που αναπτύσσεται διαρκώς, 
το σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να μείνεις στάσιμος. Για εμάς 
το νέο λογότυπό μας εμπεριέχει όλες τις νέες σημαντικές αξί-

ες και τάσεις που αξίζουν την προσοχή μας. Όπως ακριβώς έγινε και πριν 25 χρόνια 
με το πρώτο μας λογότυπο. Τότε, το μπλε και το πράσινο χρώμα αποτελούσε για 
εμάς την ευκαιρία να δηλώσουμε μεταξύ άλλων την οικολογική μας διάθεση. Σήμε-
ρα 25 χρόνια μετά, οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Η εξισορρόπηση των ψηφιακών 
αναγκών, καθώς η εξυπηρέτηση ως αξιομνημόνευτη εμπειρία πελάτη αποτελούν 
πλέον τα δύο σημαντικότερα χαρακτηριστικά για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Έτσι 
το γκρι χρώμα πρεσβεύει την στιβαρότητα και την ισορροπία που έχουμε καταφέρει 
όλα αυτά τα χρόνια, ενώ το φούξια που τείνει να γίνει το διεθνές χρώμα εμπειρίας 
πελάτη, πρεσβεύει την άριστη εξυπηρέτηση και εμπειρία πελάτη, είτε αν μιλάμε για 
τον δικό μας εσωτερικό ή εξωτερικό πελάτη, είτε για τον πελάτη του πελάτη μας». 

Ο Alpha με νέο Διευθυντή Προγράμματος  
Τον Χρήστο Κόμπο

Ο Alpha ανέθεσε στον Χρήστο Κόμπο καθήκοντα Διευθυντή Προγράμματος. 
Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο σταθμός, η εμπειρία και η επιτυχημένη πορεία 
του στον χώρο, οι γνώσεις και το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο σε συνδυασμό με τη 
φρέσκια ματιά και την αγάπη του για το αντικείμενο θα συμβάλλουν καθοριστικά στη 
δημιουργία και υλοποίηση του νέου προγράμματος του Alpha.

Η Ogilvy στους finalists 
των βραβείων The One 
Show 2021 
Με το post «#BernieSanders - 
Get the look» για την Ikea

Μία ακόμα διεθνή διάκριση διεκδικεί 
η Ogilvy Greece με το post που 
δημιούργησε για την Ikea, με τίτλο 
«#BernieSanders - Get the look», αυτή 
τη φορά στη διοργάνωση The One 
Show 2021. Συγκεκριμένα, το έργο, το 
οποίο είχε συμπεριληφθεί στην πρώτη 
φάση των shortlists, βρίσκεται πλέον 
μεταξύ των finalists της διοργάνωσης 
στην κατηγορία Social Post – Real-time 
Response. Οι νικητές θα ανακοινωθούν 
τον Ιούνιο. Το post δημιουργήθηκε 
σε λιγότερο από 24 ώρες από την 
ορκωμοσία του Joe Biden και κατάφερε 
να βρεθεί στην κορυφή των internet 
memes με την φιγούρα του Bernie 
Sanders, με αναδημοσιεύσεις σε 
mainstream media όλου του κόσμου 
και δεκάδες χιλιάδες reposts, likes και 
comments στα social media. Πρόσφατα, 
το συγκεκριμένο έργο απέσπασε Silver 
βραβείο στα Clio Awards.

Νέα καμπάνια για το Πάμε 
Στοίχημα Virtual Sports
Από τη The Newtons Laboratory 
σε TV, digital και in-store

Στον «αέρα» βρίσκεται η νέα τηλεοπτική 
καμπάνια, την οποία δημιούργησε η 
The Newtons Laboratory για το Πάμε 
Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Η καμπάνια 
αφορά το Πάμε Στοίχημα Virtual 
Sports και απεικονίζει 2 φίλους να 
διαφωνούν σχετικά με τα γραφικά 
στο virtual ποδόσφαιρο και μπάσκετ. 
«Εντυπωσιακές φάσεις, ανανεωμένο 
πρωτάθλημα, εξελιγμένα γραφικά και 
αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές που 
θα σε βάλουν στο δίλημμα. Ποδόσφαιρο 
εναντίον μπάσκετ ή ποδόσφαιρο 
και μπάσκετ στα virtual sports;», 
αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η καμπάνια 
αναπτύσσεται σε TV, digital και in-store. 
Την παραγωγή επιμελήθηκε η Stefi & 
Lynx Productions και τη σκηνοθεσία ο 
Θάνος Μήτσιος.

If you are interested, please forward  
your resume to:
Career@mindshare.gr

Mindshare SA is looking to hire 
smart, fast and passionate

MEDIA PLANNER

Requirements:
• University Diploma
• Degree in the English language
• Use of programs like Excel, Word, 

PowerPoint, Organotiki
• Digital savvy
• Relevant working experience  

2-3 years in media agencies
• Personal skills and interests  

in the communication field

To apply please forward your CV to:
Career@mindshare.gr

Mindshare SA  is looking for an 
organized, and experienced 

SENIOR MEDIA MANAGER 
capable to meet multinational client needs.

Requirements:
• Proven Experience in managing effective 

mass media, digital and social media 
communications.

• 10 years’+ Market Experience and 5 
years’+  experience in the relevant Media 
Manager’s position.

• Strong communication and inter-per-
sonal skills, able to manage reports and 
presentations.

• Analytical and organizational skills, able to 
work for data analysis and negotiations.

• Bachelor’s degree in science, economics, 
business or mass communications. Post 
graduate diploma would be an asset.
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Από Ogilvy και AQ Strategy  
η νέα καμπάνια ΕΟΤ
Με μήνυμα «All you want is Greece», σε παραγωγή της Foss

Με το μήνυμα «All you want is Greece», ο ΕΟΤ υπογράφει τη φετινή καμπάνια 
της Ελλάδας για τον εισερχόμενο τουρισμό. Με μία φρέσκια ανθρωποκεντρική 
επικοινωνία, η Ελλάδα, προβάλλοντας τον φυσικό πλούτο και τις εμπειρίες 
που προσφέρει, τοποθετείται ως απάντηση σε κάθε «θέλω» του κόσμου και 
αναδεικνύεται ως ο απόλυτος ταξιδιωτικός προορισμός. Η καμπάνια, η οποία θα 
προβληθεί σε πολλές χώρες του εξωτερικού, εκτός από την κεντρική ταινία, έχει 
τέσσερις ακόμα θεματικές ταινίες που καλύπτουν τους πυλώνες της Γαστρονομίας, 
των Θαλάσσιων Δραστηριοτήτων, του Πολιτιστικού Τουρισμού και του Τουρισμού 
Πολυτελείας καθώς και πλήθος digital, print και outdoor υλικών. Η καμπάνια 
σχεδιάστηκε από την Ogilvy και την AQ Strategy, ενώ την παραγωγή των ταινιών 
ανέλαβε η Foss Productions, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Πανονίδη και μουσική 
Musou Music Group.

Ξεκίνησε η ψηφοφορία για τα Mad Video Music 
Awards 2021 από τη ΔΕΗ
Μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr

Η μουσική διοργάνωση Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ έρχεται για 18η 
χρονιά, με στόχο να αναδείξει τη δύναμη της ελληνικής μουσικής σκηνής μέσα από 
16 + 1 κατηγορίες βραβείων. Την εκδήλωση παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς, 
ενώ το τιμητικό βραβείο Mad Music Icon θα απονεμηθεί φέτος στη Νατάσα 
Θεοδωρίδου. Τα Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν για 
δεύτερη χρονιά αποκλειστικά στο Mega, οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν και οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ψηφίσουν στο www.mad.gr. 

Νέα Master Rich  
από την Κρι Κρι
Σε ξυλάκι και κύπελλο

Φέτος το καλοκαίρι, η Κρι Κρι 
εμπλουτίζει τη σειρά παγωτών Master 
με τα νέα Master Rich, σε ξυλάκι και 
κύπελλο. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει 
τα ξυλάκια Master Rich Salted Caramel 
και Master Rich Cookies & Brownies, με 
μεγάλα κομμάτια, τόσο στην επικάλυψη 
όσο και στο εσωτερικό του παγωτού. Το 
Master Rich Salted Caramel είναι ένα 
ξυλάκι που συνδυάζει παγωτό βανίλια, 
με σιρόπι salted caramel, επικάλυψη 
σοκολάτας Master με καραμέλα και 
μεγάλα κομμάτια salted caramelized 
αμυγδάλων. Το Master Rich Cookies 
& Brownies είναι ένα παγωτό ξυλάκι 
που συνδυάζει παγωτό μπισκότο, με 
επικάλυψη λευκής σοκολάτας Master 
και μεγάλα κομμάτια μπισκότου και 
brownies. Παράλληλα, η Κρι Κρι 
παρουσιάζει και τα Master Rich σε 
ατομικό κύπελλο και κύπελλο 500ml  
σε δύο γεύσεις, Chocolate & Brownies 
και Salted Caramel. Η νέα σειρά Κρι Κρι 
Master Rich λανσάρεται με τηλεοπτικό 
σποτ.

ΝΕΑ ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ROSE  
DEMI SEC BOUTARI
Το Rose Demi Sec Boutari αλλάζει την 
εμφάνισή του, αποκτώντας ένα πιο μοντέρνο 
στυλ. Το Rose Demi Sec από την οινοποιία 
Μπουτάρη προχώρησε στην επιλογή μιας 
νέας, λεπτότερης φιάλης, η οποία θα 
κυκλοφορεί με δύο διαφορετικά εικαστικά 
ετικετών, με βασικό χαρακτηριστικό τις 
παπαρούνες. Τέλος, το χρώμα του κρασιού 
θα είναι πιο ανοιχτό, χωρίς όμως να αλλάζει 
η ποικιλιακή του σύνθεση.

VIRTUAL RUN ΑΠΟ ΤΗΝ AURORA
Virtual Run για καλό σκοπό υλοποιεί η 
Aurora, η οποία ασχολείται με την παροχή 
βοήθειας σε ανθρώπους που πάσχουν 
από αιματολογικά νοσήματα. Το Aurora 
Virtual Run ξεκίνησε στις 14 Μαΐου και θα 
διαρκέσει 3 εβδομάδες. Για τη συμμετοχή 
τους σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να μπαίνουν στην εφαρμογή, η οποία το 
φιλοξενεί, ώστε να βλέπουν το σκορ και την 
κατάταξή τους, να επιλέξουν αγωνίσματα 
και να συμμετάσχουν σε διοργανώσεις, 
όπως «Challenge your friend» και Olympus 
Challenge. 

Mad as a 360 media organisation is looking for a high performing and results driven 
Advertising Sales Manager to pursue, negotiate and close TV - Radio - Digital media 

advertising, sponsoring and production sales deals for our key clients.  
The candidate should be a strong deal-oriented professional who loves to sell.

To apply for this job, please send your CV to  
gpoulakis@mad.gr

Key Responsibilities 
• Identify and generate leads (from 

media/advertising agencies to brand 
managers/executives and direct 
market) with drive to grow revenue.

• Create sales presentations. 
• Proactive and creative in business 

development.
• Maximize revenue from existing 

clients.
• Excellent negotiation skills.
• Manage KPI’s forecasts  

and exceed targets.

Knowledge and Experience
• At least 3 years’ experience as 

an Advertising Sales Manager, 
preferably in Media and 
Communications. 

• Ba/Bs University degree.
• Excellent networking ability.
• Outstanding communication, 

presentation, and negotiation skills 
(verbal and written, Microsoft office, 
word, PPT and Excel).

• Ambitious and focused.

ADVERTISING SALES MANAGER
Mad TV
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Πληροφορίες: Μαρία Σαγάνα, Τ: 2106617777 (εσωτ. 307), E: msagana@boussias.com
Συμμετοχές: Θανάσης Κωνσταντόπουλος, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 228), E: tkonstantopoulos@boussias.com
Χορηγίες: Άννα Γυπαράκη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 152), E: agyparaki@boussias.com
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Η Vivartia επενδύει σε ταξιδιωτικές  
υπηρεσίες και τουρισμό
Με 15 νέα ή ανακαινισμένα σημεία

Πρόγραμμα επενδύσεων, το οποίο αφορά στη δημιουργία 
νέων σημείων σε 3 ανακαινισμένα αεροδρόμια της Fraport, 
καθώς και στους 2 ανανεωμένους Σταθμούς Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών της περιοχής του Σχηματαρίου, υλοποιεί ο 
όμιλος εστίασης της Vivartia. Εκτός από τα γνωστά σήματα 
του ομίλου, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει την τοποθέτηση 
νέων concepts, από προτάσεις mainstream καφέ και 

trendy snacking, μέχρι εστιατόρια και μπαρ. Ειδικότερα, έως τα μέσα Ιουνίου 
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των 8 νέων σημείων στα αεροδρόμια 
Θεσσαλονίκης, Σαντορίνης και Μυκόνου. Επίσης, αναβαθμίζονται οι 2 Σταθμοί 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών της Νέας Οδού στην περιοχή του Σχηματαρίου, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν 3 υφιστάμενα concepts στο ρεύμα προς Λαμία, και 2 στο 
ρεύμα προς Αθήνα, τα οποία ανανεώνονται. «Είμαστε βέβαιοι ότι ο τουρισμός θα 
συνεισφέρει σημαντικά στη συνολική πορεία ανάκαμψης της χώρας μας και, ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας, δηλώνουμε το παρών σε αυτήν 
την εθνική προσπάθεια», δήλωσε ο Ανδρέας Τσουκάλης, Διευθύνων Σύμβουλος 
του ομίλου εστίασης της Vivartia.

H Vogue Greece γιορτάζει τον Pride μήνα 
Με το συλλεκτικό τεύχος Ιουνίου 

H Vogue Greece γιορτάζει τον Pride μήνα και το 
δικαίωμα να είμαστε ο εαυτός μας με το Proud 
To Be Me τεύχος Ιουνίου, το οποίο κυκλοφορεί 
στις 30/05. Στο εξώφυλλο βρίσκεται το intersex 
top model Hanne Gabie Odiele, το οποίο φωτο-
γραφίζεται μαζί με εκπροσώπους της ΛΟΑΤΚΙ+ 
κοινότητας της Αθήνας, στέλνοντας ένα μήνυμα 
αποδοχής και αγάπης. Μέσα από τις σελίδες του 

τεύχους Ιουνίου, η Vogue συστήνει τις Cass και Ali Bird, τη γνωστή φωτογράφο και τη 
μάνατζερ σύζυγό της, οι οποίες καταγράφουν την οικογενειακή ζωή με τα παιδιά τους, 
αποτελώντας πηγή έμπνευσης ως γονείς. Η Yasmin Benoit ανοίγει διάλογο για τα 
asexual και aromantic άτομα, εξηγώντας στη Vogue Greece πως μια ανοιχτή κοινωνία 
πρέπει να έχει χώρο για όλους, ο Mark Bryan αποδεικνύει πως ένας straight άντρας 
μπορεί να φορά ψηλοτάκουνα και φούστες χωρίς να φοβάται τα σχόλια, ενώ παράλ-
ληλα η Vogue Greece εξερευνά το gender fluidity μέσα από την ιστορία της μόδας.

Η Nivea λανσάρει τη σειρά Naturally Good 
Με βιοδιασπώμενες συνθέσεις και ανακυκλώσιμες συσκευασίες

Μια νέα σειρά ενυδάτωσης σώματος παρουσιάζει η Nivea, με όνομα Nivea Body 
Naturally Good. Πρόκειται, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, για 
την πιο φυσική και οικολογική σειρά της με βιοδιασπώμενες συνθέσεις, οι οποίες 
περιέχουν 98% συστατικά φυσικής προέλευσης, και ανακυκλώσιμες συσκευασίες 
από 50% λιγότερο πλαστικό. Επιπλέον, οι συσκευασίες διαθέτουν την καινοτομία 
«Πίεσε και Τύλιξέ το», δίνοντάς μας τη δυνατότητα κατανάλωσης όλης της 
ποσότητας των προϊόντων. Κάθε προϊόν περιέχει από ένα βιολογικό συστατικό 
-αλόη, έλαιο σπόρου κάνναβης, αβοκάντο και βρώμη-, το οποίο συλλέγεται από 
όλον τον κόσμο, ενώ οι συνθέσεις είναι vegan και cruelty free.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ NESPRESSO  
ΜΕ ΤΗΝ CHIARA FERRAGNI
Τη συνεργασία της με την Chiara Ferragni 
εγκαινιάζει η Nespresso, με την digital 
entrepreneur να δίνει το δημιουργικό 
στίγμα της στις τελευταίες limited 
edition συλλογές Nespresso. Επίσης, 
η συνεργασία περιλαμβάνει μια σειρά 
από ενέργειες στα social media, από 
αποκλειστικές εκδηλώσεις έως συνταγές 
καφέ, εμπνευσμένες από το καλοκαίρι 
και πρόσβαση στα παρασκήνια.  
Η limited edition συλλογή θα είναι 
διαθέσιμη στο www.nespresso.com και 
σε επιλεγμένες μπουτίκ από τις 28 Μαΐου, 
ενώ η Nespresso Hellas θα φιλοξενήσει 
επίσης αποκλειστική online προπώληση.

Συμμετοχές: Βασίλης Κουτσαβλής,  
T: +30 210 6617777 (εσωτ. 129),  
Ε: vkoutsavlis@boussias.com
Χορηγίες: Άννα Γυπαράκη,T: 210 6617777
(εσωτ. 152), Ε: agyparaki@boussias.com 
Περιεχόμενο: Χρύσα Δέμη,T: 210 6617 777 
(εσωτ.171) E: cdemi@boussias.com

Sales in 
Action!

presents

Υπό την Αιγίδα

30 διακεκριμένα στελέχη  
των Πωλήσεων παρουσιάζουν  
best practices και success stories! 
Αντλήστε έμπνευση και αποκτείστε 
γνώση μέσα σε μία μόνο ημέρα!

13072021
LIVE ON YOUR SCREEN

www.salesinaction.gr

Εταιρείες που συμμετέχουν:
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ADIDAS, AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, 
CISCO HELLAS, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, EDENRED, 
ERICSSON, HENKEL, HP, ISOPLUS, KODAK MOMENTS , 
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, METRO AEBE, MONDELEZ, ΜΠΑΡΜΠΑ 
ΣΤΑΘΗΣ, ORIFLAME, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, SKROUTZ, 
VODAFONE, VOLTERRA

http://www.salesinaction.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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www.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; 

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

Elena Loucaidou 
Director of Player 

Relations, Wargaming 
Group Limited, Cyprus

Ippokratis 
Kourkoumpas
Marketing Director 

& Entertainment 
Commercial Manager 
ITC PublicWorld Ltd.

Jeannie Walters, 
CCXP 

CEO & Chief Customer 
Experience Investigator
Experience Investigators

Gerasimos 
Gerolymatos 
General Manager,  

BoD member
Gizelis Robotics SA 

Czarina Sheikh 
Mathew

Executive Director
Imtiaz Consultancy Limited

CX Stars Top 100 
UK CXA, Judge Official

Teresa Allen
Customer Service Speaker / 

Customer Service Guru
Twice ranked the #1  

Service Expert on  
www.GlobalGurus.org!

Martin Hill Wilson
Customer Service & AI 
Engagement Strategist 

Owner, Brainfood 
Consulting

Katie Stabler 
CCXP 

Founder and Director 
CULTIVATE Customer 
Experience by Design

Dimitris A. Mavros  
Managing Director,  

MRB Hellas

Nikolaos Mavridis 
Academic & Consultant 
in Robotics and Artificial 

Intelligence, MIT University 

Joanna Causon 
CEO, The Institute of 

Customer Service

Frank Thibaut  
President of the Board, 

Hellenic Institute of 
Customer Service

Alex Genov 
Head of Customer 

Research, Zappos.com

Stefanos Prokos 
Associate Partner, 

Business Consulting, 
Ernst & Young

LIVE FROM LAS VEGAS, US LIVE FROM ATHENSLIVE FROM CYPRUSLIVE FROM CYPRUS

LIVE FROM ILLINOIS, US

LIVE FROM ATHENS LIVE FROM UKLIVE FROM FLORIDA

LIVE FROM UKLIVE FROM UK

LIVE FROM ATHENS LIVE FROM UK LIVE FROM ATHENS
LIVE FROM 

UNITED ARAB EMIRATES

The Global Brands’ Perspective The Experts’ Perspective

The Research Guru The Academic Guru The Institutional Perspective

Χορηγός
audio visual equipment

Livestreaming by

Customer Service Trends 2021: Are you ready for them?

Χρυσός 
Χορηγός

http://www.customerserviceconference.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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Η Cosmote TV μεταδίδει για 1η φορά μέσω 5G
Ζωντανά, τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας

Κατά τη διάρκεια του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση μέσω δικτύου πέμπτης γενιάς στην Ελλάδα. Η 
Cosmote TV προχώρησε σε μια πιλοτική εφαρμογή, η οποία περιελάμβανε την 
απομακρυσμένη διαχείριση 2 ρομποτικών καμερών και τη μετάδοση εικόνας και 
ήχου, μέσω Cosmote 5G, χωρίς τη χρήση καλωδίων οπτικών ινών. Στόχος του 
συγκεκριμένου use case ήταν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, να αλλάξει 
τα δεδομένα τόσο στην τηλεοπτική κάλυψη αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων 
γεγονότων, όσο και στην εμπειρία θέασης, ανοίγοντας τον δρόμο για μετάβαση σε 
πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις, χάρη στα δίκτυα πέμπτης γενιάς.  
«Τα επόμενα χρόνια, καινοτόμες εφαρμογές, που αξιοποιούν τα δίκτυα πέμπτης 
γενιάς, θα αλλάξουν πολλούς κλάδους της οικονομίας, όπως τους ξέραμε έως 
σήμερα. Η πιλοτική εφαρμογή μέσω του COSMOTE 5G αποδεικνύει ακριβώς αυτό, 
αφού ανοίγει νέους δρόμους στις τηλεοπτικές μεταδόσεις και παραγωγές»,  
δήλωσε ο Executive Director Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Δικτύων ομίλου ΟΤΕ, 
Γιώργος Τσώνης.

Διάκριση για την Barilla στα Health & Safety Awards 
Στις κατηγορίες Exemplary Employer και Workplace Campaign

Η Barilla Hellas διακρίθηκε με δύο βραβεία στα Health & Safety Awards 2021, 
τα οποία επιβραβεύουν την αριστεία και την καινοτομία της Υγείας & Ασφάλειας 
στον χώρο εργασίας και ανέδειξαν τις καλύτερες πρακτικές για τη χρονιά που 
πέρασε. Συγκεκριμένα, η Barilla Hellas απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία 
«Παραδειγματικός Εργοδότης» για όλες τις δράσεις υγείας και ευεξίας που 
έλαβε κατά την διάρκεια της πανδημίας, και ένα ακόμα Bronze στην κατηγορία 
«Καμπάνιες» για την καμπάνια «Ζero accidents» στην εγκατάσταση του Βόλου, η 
οποία έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων. 

Νέα επαγγελματικά 
προγράμματα «Unique» 
από την Volton
Για τις διαφορετικές ανάγκες 
κάθε επιχείρησης

Ο όμιλος Volton λανσάρει 6 
επαγγελματικά προγράμματα, 
απαντώντας στις διαφορετικές ανάγκες 
κάθε επιχείρησης και προσφέροντας 
μία σειρά από κίνητρα εξοικονόμησης 
ενέργειας. Συγκεκριμένα, τα 
προγράμματα Volton Unique Flexi 
Plus 21 και Volton Unique Flat 21, 
σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν 
και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
με περιορισμένες ανάγκες σε ισχύ, 
ηλεκτρικό ρεύμα με χρεώσεις 
αντίστοιχες των οικιακών τιμολογίων. 
Τα προγράμματα Volton Unique Flexi 
22 και Volton Unique Flat 22, έρχονται 
να καλύψουν τις ανάγκες εμπορικών 
και βιομηχανικών επιχειρήσεων με 
συνολική ισχύ παροχής από 25 kVA και 
μέχρι 250 kVA. Τέλος, τα προγράμματα 
Volton Unique Flexi 23 και Volton 
Unique Flat 23, αφορούν επιχειρήσεις 
με διαφοροποιημένες ανάγκες 
κατανάλωσης την ημέρα και τη νύχτα.

Η VARIO ΣΕ ΝΕΟ WEBINAR
Η Vario, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγιεινή, η 
αειφορία και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν 
προτεραιότητες για κάθε σύγχρονη 
επιχείρηση, και με αφορμή την 3η Ιουλίου 
2021, όταν και ξεκινά η εφαρμογή του 
νέου νόμου για τα πλαστικά μίας χρήσης, 
διοργάνωσε σχετικό webinar. Συγκεκριμένα, 
παρουσίασε μέσα από ένα εξειδικευμένο 
webinar σε συνεργάτες και στελέχη του 
ευρύτερου κλάδου της φιλοξενίας, τις 
τελευταίες εξελίξεις, συνδυασμένες με 
προϊοντικές ιδέες και λύσεις.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERAMERICAN
Η Interamerican διαθέτει νέα προγράμματα 
ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων, 
ήδη από τις αρχές Απριλίου. Τα νέα 
προγράμματα είναι ανανεωμένα, με 
βελτιωμένα στοιχεία στη σύνθεση, 
εξατομικευμένους όρους ασφάλισης, 
πληρότητα καλύψεων, και με ανταγωνιστική 
τιμολογιακή πολιτική, ενώ βασίζονται σε 
επιλογή καλύψεων με βάση την ομάδα 
χρήσης της ασφαλιζόμενης επιχείρησης. 
Επιπλέον, παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία 
επιλογών σε προαιρετικές καλύψεις.

www.programmatic.gr

In its 7th edition, Programmatic Advertising Conference aims
to provide the most recent information on all the latest trends
and best practices in Programmatic Advertising.

presents

Ecosystem 3.0

Programmatic  
Advertising 
Conference 

08 ● 07  ● 2021
LIVE ON YOUR SCREEN

Yπό την αιγίδα

Registrations: Stelios Kiosses, T.: 210 661 7777 (ext. 149), E: skiosses@boussias.com
Sponsorships: Anna Gyparaki, T.: 210 661 7777 (ext. 152), E: agyparaki@boussias.com
Content: Vassiliki Kotzia, E: vkotzia@boussias.com

http://www.programmatic.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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www.digitalmediaawards.gr

Εxcellence is out there!
Τα DIME Awards (Digital Media Awards) είναι τα καθιερωμένα ετήσια βραβεία, τα οποία αναδεικνύουν 

και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές και την καινοτομία στις Ψηφιακές Εκδόσεις και Μέσα.

Περιεχόμενο: Θεώνη Δρακοπούλου, T: 210 6617777 (εσωτ.138) E: tdrakopoulou@boussias.com
Υποψηφιότητες: Στέλιος Κιοσσές, T: 210 6617777 (εσωτ. 149), Ε: skiosses@boussias.com 
Χορηγίες: Άννα Γυπαράκη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 152) Ε: agyparaki@boussias.com

presents

18.06.21
ΥΠΟΒΟΛH  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤHΤΩΝ EΩΣ:

Di me ‘21

DIGITAL MEDIA AWARDS

Old English Text MT

FuturaGrk Bold
Regular

Futura Extra Black BT
Regular

L O G O

#9CD1BD #3A353D #702C6A

Official Publication

Κίμων Φραγκάκης
Εκδότης Andro.gr,  

Διοργανωτής 
Φιλανθρωπικού 

Αγώνα Ladies Run

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Daniele Capello  
Head of Digital, 

Athinorama

Έλενα Εμμανουήλ  
Digital Strategy & 

Innovation Director, 
Tempo OMD

Θεόφιλος Κωτσίδης  
Communication 

Strategy & Media 
Consultant, Founder 

OYSTER Hellas

Έλια Μπαϊμά  
Marketing Director, 
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Τίνα Φερεντίνου  
CCO,  
DPG

Marco Struecker  
Managing Director 
SEE, VICE Media

Αλέξης Επιθυμιάδης  
Chief Digital Officer, 

L’Oréal Hellas

Άρτεμις Λαμπρινίδη  
Digital Media Section 
Manager, COSMOTE

Νικόλας Μπαρδάκης  
Business 

Development 
Director, adjust

Δημήτρης 
Χατζηδάκης  
Διευθύνων 

Σύμβουλος, Phaistos 
Networks

Βασιλένια 
Αγγελούδη  

Commercial Director, 
Alter Ego Media

Διονύσης Κατσίμπας  
Digital Marketing 
Director, Sleed

Βανίνα Λέκα  
Digital Manager,  

UM

Αλέξανδρος Ουίλς  
Media Manager, 

Nestle

Χρήστος 
Χατζηιωάννου  

Brand Experience 
Director,  

24 MEDIA

Ναταλία 
Αφεντουλίδου 

Head of Business 
Development & 

Strategy, BGM OMD

Σοφία Κόλλια  
Digital Director, 

Mindshare

Ελένη Λέκκου  
Chief Digital Officer, 

Η Ναυτεμπορική

Κωνσταντίνος 
Πενλίδης  

Digital Designer, 
Digitized Conference 

co-founder

Σοφία 
Βουτσιτσούδη  

Digital & Biddable 
media Lead, 

Vodafone

Σμαράγδα Κουρή  
Σύμβουλος 

Εμπορικής Πολιτικής, 
Prime Applications

Μαριλένα Μανάτου  
Customer Success 

Director, Project 
Agora

Δημήτρης Πλέσσας  
Assistant General 
Manager, Cards & 
Digital Business, 
Εθνική Τράπεζα

Ειρήνη Δούζη  
Senior Digital 

Marketing Manager, 
Attica Media Group

Άκης Κυρλόγλου   
Digital Planning 

Manager, DentsuX

Nικήτας Μαντάς  
Commercial Director, 

Liquid Media

Κωνσταντίνος 
Σταματάκης 

Chief Marketing and 
Customer Officer, 
Dixons South East 

Europe

http://www.digitalmediaawards.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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Eco Rating: Νέο σύστημα περιβαλλοντικών 
επιδόσεων για κινητά τηλέφωνα
Πρωτοβουλία των Deutsche Telekom, Orange,  
Telefonica, Telia Company και Vodafone

Πέντε από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητών επικοινωνιών της Ευρώπης 
ένωσαν τις δυνάμεις τους για να επικαιροποιήσουν και να προωθήσουν ένα νέο 
σύστημα σήμανσης, το Eco Rating, σε κλαδικό επίπεδο, που θα βοηθά τους 
καταναλωτές να εντοπίζουν και να συγκρίνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των κινητών τηλεφώνων και να ενθαρρύνουν τους προμηθευτές να μειώσουν 
τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των συσκευών τους. Η πρωτοβουλία Eco Rating 
δημιουργήθηκε από κοινού από τους ομίλους Deutsche Telekom (μέλος της οποίας 
είναι ο όμιλος ΟΤΕ), Orange, Telefonica (που δραστηριοποιείται μέσω των brand O2 
και Movistar), Telia Company και Vodafone για να παρέχει ακριβείς πληροφορίες 
στη λιανική σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής, χρήσης, 
μεταφοράς και τελικής διάθεσης smartphones και κινητών τηλεφώνων. Μια σειρά 
νέων τηλεφώνων ευρείας κατανάλωσης από 12 εταιρείες κινητών τηλεφώνων 
πρόκειται να αξιολογηθεί από την πρωτοβουλία Eco Rating, ενώ και άλλες 
συσκευές κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να ανακοινωθούν στο μέλλον.  
Από τον Ιούνιο του 2021, οι πάροχοι κινητών επικοινωνιών θα αρχίσουν να εισάγουν 
την ξεχωριστή σήμανση Eco Rating στα σημεία πώλησής τους σε 24 χώρες  
στην Ευρώπη. 

Χρυσή διάκριση για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία
Στα Health & Safety Awards 2021

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία βραβεύτηκε με «Gold» βραβείο στην κατηγορία 
«Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας / Health & Safety Culture» στα φετινά 
Health & Safety Awards. Σκοπός των βραβείων είναι η ανάδειξη των καλύτερων 
πρακτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, επιβραβεύοντας τις εταιρείες οι 
οποίες δημιουργούν και διατηρούν ασφαλείς χώρους εργασίας και αναπτύσσουν 
κουλτούρα προληπτικής υγείας και ασφάλειας. «Η δημιουργία Κουλτούρας 
Μηδενικών Ατυχημάτων (Zero Accidents Culture) συνιστά έναν από τους 
τέσσερις πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Carlsberg και της Ολυμπιακής 
Ζυθοποιίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής Together Towards Zero. Στόχο της 
εταιρείας αποτελεί η συνεχής μείωση των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας 
κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό τους έως το 2030», αναφέρει η 
εταιρεία. Ο Στράτος Γεωργόπουλος, Environmental, Health & Safety Supervisor, 
δήλωσε: «Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων μας 
είναι βασική και σταθερή προτεραιότητά μας».

Δράσεις των Interamerican και Anytime  
για την οδική ασφάλεια 
Μαζί με το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας

Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, από 17 έως 
23 Μάιου, οργανώθηκαν εκδηλώσεις οδικής ασφάλειας και στην Ελλάδα, με την 
ενεργό συμμετοχή του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και σε συνεργασία με την Ιnteramerican και την Anytime. Η εταιρεία 
αναπτύσσει ενέργειες οι οποίες, αφορούν τη μείωση των οδικών ατυχημάτων. Γι’ 
αυτόν τον λόγο, συνεχίζει την κοινή προσπάθεια με το Παρατηρητήριο Οδικής 
Ασφάλειας με στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας και την υπεύθυνη μετακίνηση. 

O SCHWARZKOPF ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ  
ΤΟ ROOT TOUCH
To προϊόν Root Retouch για κάλυψη 
των λευκών στη ρίζα των μαλλιών, 
ανανεώνει ο Schwarzkopf. To προϊόν 
διαθέτει ανανεωμένη φόρμουλα με 
μικρομοριακά χρωστικά σωματίδια στη 
φόρμουλά του, τα οποία καλύπτουν, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα λευκά 
σε λίγα δευτερόλεπτα.  
Επίσης, διαθέτει βαλβίδα ψεκασμού 
ακριβείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για έως και 40 εφαρμογές και είναι 
αδιάβροχο. Στη σειρά προστίθενται 2 
νέες αποχρώσεις, Ανοιχτό Ξανθό και 
Ξανθό Σαντρέ, για ξανθά μαλλιά με 
σκούρα ρίζα.

Tickets: 
Filippos Kiourtsidakis, T: + 30 210 661 7777 (ext. 224), 

E: fkiourtsidakis@boussias.com 
Sponsorships: 

Anna Gyparaki, T: +30 2106617777 (ext. 152), 
E: agyparaki@boussias.com

Content: 
Dannos Tsakalos, T: 210 6617777 (ext. 151),  

E: dtsakalos@boussias.com 

www.googlemarketingconference.gr

E A R L Y  B I R D-20% UNTIL 31/05/2021

presents

Supported by

Trends in Data, Tech & Creative

LIVE ON  YOUR  SCREEN

01.07.2021

http://www.googlemarketingconference.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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Υπό την Αιγίδα

International ESG Influencers

Η BOUSSIAS ανοίγει τη συζήτηση για τις επαναστατικές αλλαγές που φέρνει 
η εφαρμογή των κριτηρίων ESG στην επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αναλύσει όλα τα σημαντικά ζητήματα και να 
προσφέρει στα management teams και τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων 
έναν οδικό χάρτη, με σκοπό να οδηγήσουν με ασφάλεια τις εταιρείες τους  
στη νέα εποχή των ESG. 

Athens 
ESG Forum

presents

Embracing the Next Finance Revolution

Περιεχόμενο: XXXXXXXXXXXXXXXXX, Τ: 210 6617777 (εσωτ. XXX), E: XXXXXXXXXXXXXXXXX@boussias.com
Χορηγίες: XXXXXXXXXXXXXXXXX, Τ: 210 6617777 (εσωτ. XXX), Ε: XXXXXXXXXXXXXXXXX@boussias.com
Συμμετοχές: XXXXXXXXXXXXXXXXX, T: 210 661 7777 (εσωτ. XXX), Ε: XXXXXXXXXXXXXXXXX@boussias.com

Συμμετοχές: Έλενα Καλογρίτσα, T: +30 210 661 7777 (εσωτ. 122), E: ekalogritsa@boussias.com  
Χορηγίες: Λίζα Αντωνιάδη, T: +30 210 661 7777, (εσωτ. 158), E: lantoniadi@boussias.com, 
Άννα Γυπαράκη, T: +30 210 661 7777, (εσωτ. 152), E: agyparaki@boussias.com  
Περιεχόμενο: Βασίλης Καφίρης, T: +30 210 661 7777, (εσωτ. 132), E: vkafiris@boussias.com  

Official Publications

ΔΕΥΤΕΡΑ

Χορηγοί

Χορηγός 
Επικοινωνίας

Με την Επιστημονική 
Συνεργασία audio visual equipment

Livestreaming by

 Distinguished Professors 
καθ. Νικόλαος Μυλωνάς ΕΚΠΑ

καθ. Νικόλαος Φίλιππας ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 Top Industry Reps 
Σίσσυ Ηλιοπούλου COCA-COLA

Σταύρος Μήτσης MITSIS HOTELS

Φωτεινή Μπαμπανάρα ΟΜΙΛΟΣ NOVARTIS

 Top Institutional Reps 
Μαρία Αλεξίου CRS HELLAS

Χαρούλα Απαλαγάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ΣΕΒ

Φάνης Μυλωνάς ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Renowned ESG Experts 
Μπάμπης Αγγελετόπουλος WHITETIP

Ελπίδα Βασιλειάδου KVP LAW

Άγγελος Μοχλούλης ZERYNTHIA

Μιχάλης Σπανός GLOBAL SUSTAIN

prof. Ioannis 
Ioannou

LONDON BUSINESS SCHOOL

Caterina Occhio
CSR & SUSTAINABILITY 

ADVISOR

Sudip Hazra
KEPLER CHEUVREUX

Onic Palandjian
GROUP RMC

Hatuna Pokrovskaia-
Verkuyl

S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE
www.athens-esg-forum.gr

http://www.athens-esg-forum.gr
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Εκπαιδευτική δράση από Mastercard & ΓΣΕΒΕΕ
Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων ΜμΕ και αυτοαπασχολούμενων

Μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία υλοποιούν η Mastercard και το Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ, με στόχο οι εργοδότες μικρών 
επιχειρήσεων και οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες κάθε κλάδου 
να ενισχύσουν τις ψηφιακές και επικοινωνιακές δεξιότητές τους και να 
μεταμορφώσουν την επιχείρησή τους. Πρόκειται για μια σειρά δωρεάν μαθημάτων, 
12 ωρών το καθένα, τα οποία θα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της εξ 
αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης και θα είναι διαθέσιμα από τη Δευτέρα 
7 Ιουνίου και για ένα έτος. Τα μαθήματα θα καλύπτουν τις θεματικές: Ψηφιακές 
συναλλαγές-Ηλεκτρονικές πληρωμές, Ψηφιακό Μάρκετινγκ με τη χρήση μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και Βασικές αρχές επικοινωνίας στην εξυπηρέτηση πελατών.

Η Realme λανσάρει την Global Youth Voice
Πλατφόρμα για την επικοινωνία με τους καταναλωτές 

Το Realme Global Youth Voice είναι μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από 
τη Realme για την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ του brand και των 
καταναλωτών. Στόχος της πλατφόρμας αυτής είναι να γίνει ένας σύνδεσμος ο 
οποίος θα φέρει κοντά τους fans σε όλο τον κόσμο, ενθαρρύνοντας τους νέους, να 
τολμούν να μιλήσουν και να εκφραστούν, βοηθώντας τους να ακούσουν φωνές από 
όλο τον κόσμο και να εξερευνήσουν διάφορες απαντήσεις στα ερωτήματα τους. Η 
Realme αναζητά τον εκπρόσωπό της στο Global Youth Voice και θέτει ερωτήματα 
για τη νέα τεχνολογία του 5G, στη σελίδα της στο Facebook. 

Επέκταση συνεργασίας 
Huawei και Viber
Δωρεάν αυτοκόλλητα στους 
χρήστες του AppGallery

Στην επέκταση της συνεργασίας της 
με την Viber προχωρά η Huawei, 
λόγω της απήχησης την οποία διαθέτει 
η εφαρμογή στο AppGallery. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Viber κυκλοφόρησε 
μια προσαρμοσμένη ενημέρωση 
της εφαρμογής, στην οποία όλα τα 
αυτοκόλλητα του Viber διατίθενται 
δωρεάν αποκλειστικά στους χρήστες 
που έχουν κατεβάσει την τελευταία 
έκδοση του Viber μέσω AppGallery. 
Με στόχο να δείξει τη δέσμευση 
προς τη Viber, η Huawei ξεκίνησε μια 
αποκλειστική εκστρατεία marketing 
ανά χώρα για να υποστηρίξει τη 
διάθεση δωρεάν αυτοκόλλητων, η 
οποία συμπεριλαμβάνει ένα banner 
στην αρχική σελίδα του AppGallery, 
αναρτήσεις στα social media και 
διαφημιστικές προσφορές.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ/ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΕΣ/
ΤΗΛΕΘΕΑΣΕΙΣ/ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΕΣ/
ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται αναφορές και χορηγίες. Τα σποτ των χορηγιών περιλαμβάνονται 
Πηγή: Spotmonitor. Νέα υπηρεσία καταγραφής διαφημιστικών σποτ στο ραδιόφωνο, σε πραγματικό χρόνο. 
Περισσότερα στο www.spotmonitor.gr. Η καταγραφή γίνεται πανελλαδικά και αφορά στο σύνολο των ραδιοφωνικών 
σταθμών της χώρας που μετρά το Spotmonitor.

Top 20 Κατηγορίες διαφημιζομένων στο ραδιόφωνο πανελλαδικά,  
Εβδομάδα 17 - 23/05/2021

Κατηγορία Αρ.Μεταδόσεων Αρ.Θεμάτων Σ_Sec Μ.Δ.Spot

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 12.327 49 372.260 30,2

ΚΑΤ.ΠΟΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10.451 75 299.088 28,6

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 4.594 25 211.843 46,0

ΔΗΜΟΣΙΟ 4.518 21 142.861 31,6

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 4.109 29 140.477 34,4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 5.662 26 134.446 23,8

ΔΙΑΦ.ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 3.087 9 111.148 36,0

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 2.794 19 106.775 38,3

ΟΙΚΟΝΟΜ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.569 28 106.658 29,8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΡΑΝΟΙ 2.416 22 101.804 42,2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ 3.040 30 99.791 32,8

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤ/ΤΩΝ 3.294 9 94.073 28,5

INTERNET 2.614 26 87.787 33,6

ΙΑΤΡΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 2.291 20 84.305 36,8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.374 15 81.934 34,7

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 1.823 6 60.597 33,1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.889 26 57.384 29,9

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 1.484 3 54.984 37,0

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.810 28 52.204 28,9

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 1.609 23 50.516 29,7

Λοιπές Κατηγορίες 19.419 191 547.204 28,2

Γενικά Σύνολα 95.174 680 2.998.139 31,5

http://www.spotmonitor.gr
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Yπ. Διαφήμισης & Aγγελιών:  
Aγγέλα Κοντού, εσωτ. 144, E: akontou@boussias.com 

Tμήμα Συνδρομών: Μαριλένα Δαμιανάκη,  
εσωτ. 308, E: mdamianaki@boussias.com

Aρχισυντάκτρια:  

Ευγενία Κουτήφαρη, 

εσωτ. 135, Ε: ekoutifari@boussias.com

Σύνταξη:  

Κατερίνα Κυρίτση, εσωτ. 391,  
Ε: kkyritsi@boussias.com 

Εύα Πέτροβα, E: epetrova@boussias.com

Σελιδοποίηση:  

Γιώτα Χειλάκου

Στοιχεία επικοινωνίας: Τ: 210 6617777, F: 210 6617778,  
Δ: Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας  
www.boussias.com

Εκδότης: Μιχάλης Μπούσιας

Διευθύντρια Ημερήσιων Εκδόσεων:  
Αντωνία Κατσουλιέρη

Διευθύντρια Πωλήσεων: Νένα Γιαννακίδου

Διευθυντής Συνεδρίων και Βραβείων:  
Νικόλας Κονδάκης

Creative Director: Γιώργος Τριχιάς

Τιμή ετήσιας συνδρομής: 405€ + ΦΠΑ 24%

Παγκόσμια καμπάνια Tik Tok για το Euro 2020 
Εγκαινιάζοντας τη συνεργασία με την Dark Horses 

Το Tik Tok γιορτάζει την επιστροφή των live 
ποδοσφαιρικών αγώνων του Euro 2020, με τη νέα 
παγκόσμια καμπάνια «Where Fans Play», με την 
οποία εγκαινιάζει τη συνεργασία του με την Dark 
Horses. Η δημοφιλής εφαρμογή είναι χορηγός του 
Uefa Euro 2020 και με την συγκεκριμένη καμπάνια 

στοχεύει στο να σηματοδοτήσει τον ενθουσιασμό των fans για την επιστροφή τους 
στα γήπεδα. Η τηλεοπτική καμπάνια, η οποία τρέχει και στα social media, καλεί 
του fans ανά τον κόσμο να εμπλακούν «στη μαγεία των αγώνων». Εκτός από την 
τηλεοπτική καμπάνια, σχετικό περιεχόμενο στο digital και τα social media θα δίνει 
τη δυνατότητα στους φιλάθλους να δημιουργούν τις δικές τους στιγμές, ενώ η 
ευρύτερη καμπάνια θα περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας δράσεις στον σταθμό 
του Μονάχου και σε out-of-home σημεία στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. 
Η καμπάνια θα τρέξει σε Ευρώπη, Μ.Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία, 
Γερμανία και Τουρκία, στην περιοχή MENA και στην Ιαπωνία. (Πηγή: Campaign) 
 

Η Airbnb λανσάρει νέα features 
Συνεχίζει την «Made Possible by Hosts» καμπάνια της 

Αυτό το καλοκαίρι αναμένεται διαφορετικό από το προηγούμενο και η Airbnb 
εμπλουτίζει την πλατφόρμα της με περισσότερα χαρακτηριστικά, με στόχο να προ-
σελκύσει περισσότερους ταξιδιώτες και hosts μετά από τα πολύμηνα lockdowns. 
Η εταιρεία αναφέρει ήδη 60% αύξηση στις αναζητήσεις για ταξίδια το καλοκαίρι, 
οι οποίες έγιναν το διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, από Αμερικανούς 
ηλικίας 60 ετών και άνω, οι οποίοι ήταν και η ομάδα που εμβολιάστηκε πρώτη. Η 
Airbnb, παρατηρώντας αυξημένο ενδιαφέρον στις κρατήσεις, οι οποίες αφορούν 
μακροπρόθεσμη παραμονή, δημιουργεί πιο ευέλικτους τρόπους αναζήτησης, όπως 
η λειτουργία «I’m flexible» με ευέλικτους προορισμούς, οι οποίοι είναι οργανωμένοι 
ανά κατηγορία. Τα νέα αυτά χαρακτηριστικά θα λειτουργούν από τις 30 Ιουνίου, 
σύμφωνα με τον CEO και Co-founder, Brian Chesky. Επιπρόσθετα,  αργότερα μέσα 
στον χρόνο, θα διευκολύνει το hosting με νέους τρόπους οργάνωσης των φωτογρα-
φιών και των τοποθεσιών. Οι υπάρχοντες hosts θα αναβαθμιστούν με νέα εργαλεία 
και οι Superhosts θα έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω υποστήριξη από agents οι 
οποίοι θα μιλάνε 42 διαφορετικές γλώσσες, από τις 11 τις οποίες μιλούν αυτή τη 
στιγμή. Για την επικοινωνία των νέων εργαλείων της, η Airbnb σχεδιάζει νέα ευρύτε-
ρη marketing επικοινωνία τον επόμενο μήνα, τόσο στα δικά της κανάλια, όσο και σε 
paid κανάλια, σύμφωνα με τον Hiroki Asai, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Head of 
Marketing της Airbnb, τον περασμένο χρόνο. (Πηγή: AdAge) 

Η Lenovo παρουσίασε 
νέους στόχους για 
περιβαλλοντική αειφορία
Εντάσσεται στην πρωτοβουλία 
Science Based Targets Ιnitiative

Μετά την επίτευξη των στόχων μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
για την περίοδο 2010-2020, η Lenovo 
εντάχθηκε στην πρωτοβουλία Science 
Based Targets Ιnitiative και έθεσε 
στόχους για τα επόμενα δέκα χρόνια 
οι οποίοι αφορούν στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλη 
την αλυσίδα παραγωγής και πώλησής 
της. Οι νέοι στόχοι της εταιρείας για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έως το 2030, προβλέπουν 
μείωση των εκπομπών τύπου 1 και 2 στο 
μισό. «Η πανδημία αποκάλυψε πόσο 
πραγματικά διασυνδεόμαστε όλοι μας 
και έφερε στο προσκήνιο την επίδραση 
που έχουμε όλοι στον πλανήτη», δήλωσε 
η Mary Jacques, Director of Global 
Environmental Affairs and Senior 
Engineer Staff Member της Lenovo.

ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ METLIFE ΣΕ ΙΝΔΙΑ  
ΚΑΙ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
Τη στήριξή της σε ανθρώπους που 
επλήγησαν από τον Covid-19 παγκοσμίως 
προσφέρει η Metlife. Μέσω του 
φιλανθρωπικού της βραχίονα, Metlife 
Foundation, η εταιρεία προχώρησε στη 
δωρεά 1,5 εκατ. δολαρίων προς την Ινδία 
και το Μπαγκλαντές, με σκοπό να συμβάλει 
στη διαχείριση του κύματος της πανδημίας, 
το οποίο αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. 
Η οικονομική βοήθεια θα διατεθεί μέσω 
συνεργαζόμενων φορέων, για την κάλυψη 
έκτακτων υγειονομικών και ανθρωπιστικών 
αναγκών.

https://www.linkedin.com/groups/Marketing-Week-Boussias-Communications-4191899/?trk=my_groups-b-grp-v
https://www.facebook.com/marketingweek
https://www.youtube.com/user/boussiascomm
https://twitter.com/Marketingweek

