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Νέα στελέχη στη Max Media 
Νέα 360 Media Performance τμήματα και ενίσχυση των BU Digital 
και Strategic Accounts Business Development 

Στη λειτουργία νέων τμημάτων για τη βελτιστοποίηση του 360 media performance 
προχωρά η Max Media Greece, με στόχο το response optimization της κάθε 
καμπάνιας στα media, την περαιτέρω αναβάθμιση και μεγιστοποίηση της 
media απόδοσης και της αποτελεσματικότητας. Τα νέα τμήματα στελεχώνονται 
με έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς ως Account Directors όπως η Εύη 
Βασιλείου, προερχόμενη από εταιρείες όπως η Havas Worldwide Athens και η 
GOD ReInventing Communications όπου διετέλεσε Strategy & Communications 
Director, και η Μαρίκα Μπρούσαλη, προερχόμενη από τη θέση της Media 
Director στην Publicis – Spark. Παράλληλα, η Max Media ενισχύει περαιτέρω 
τα Business Unit Digital και Strategic Accounts, ξεκινώντας συνεργασία με την 
Ιουστίνη Παπαβασιλείου ως Digital Director και επικεφαλής του BU, προερχόμενη 
από τη θέση της Digital Marketing Manager σε εταιρείες όπως οι Sleed, Athens 
Medical Group και Fais Group of Athens, και τη Σίσσυ Χλωμίσιου ως Business 
Development Director / Strategic Accounts, με προϋπηρεσία ως CEO στην 
MDA Hellas και Co-Founder & Communication Director στην Box22 Art Space. 
«Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά τα νέα μας στελέχη στη Max Media και είμαστε 
βέβαιοι ότι θα συνεισφέρουν σημαντικά στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών 
μας και την εμβάθυνση των στρατηγικών μας συνεργασιών», δήλωσε ο Χάρης 
Λαούδης, Managing Partner της Max Media Greece.

New Business για τη Redirect
Αναλαμβάνει το digital account της AG Europe Bakery

Η Redirect ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του website AG Europe 
Bakery, όπως επίσης και την digital επικοινωνία και στρατηγική της εταιρείας. Η AG 
Europe Bakery ΑΕ συστήθηκε το 2017 ως μέλος του πολυεθνικού ομίλου Aryzta. 
Με τρία κέντρα διανομής και αποθήκευσης των προϊόντων του ομίλου Aryzta στην 
Ελλάδα και την Κύπρο εξυπηρετεί επαγγελματίες του κλάδου της αρτοποιίας.

H Nrg με νέο λογότυπο 
Λανσάρει την υπηρεσία Ιncharge και σχετική καμπάνια

Tην υπηρεσία Ιncharge λάνσαρε η Nrg τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου σε εκδήλωση 
στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου παρουσίασε 
και την εξέλιξη του νέου της λογοτύπου. Το Ιncharge είναι ένα δίκτυο 
ταχυφορτιστών που εκτείνεται σε όλο το εθνικό δίκτυο, αξιοποιώντας τις υποδομές 
του ομίλου Motor Oil, μέσω των πρατηρίων της Avin και της Shell, και αποτελεί 
μία στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας στη μετεξέλιξη του ενεργειακού τοπίου 
και στην επιτάχυνση της υιοθέτησης εναλλακτικών τεχνολογιών. Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε με τη νέα διαφημιστική καμπάνια της Nrg, η οποία αναδεικνύει 
τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας μέσω του Ιncharge, «να κάνει το ταξίδι 
της ηλεκτροκίνησης πραγματικότητα με το μοναδικό και μεγαλύτερο δίκτυο 
ταχυφορτιστών στη χώρα, με καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής και λύσεις για όλους».

Το Pockee λανσάρει 
υπηρεσία online 
commerce 
Παράδοση παραγγελιών  
σε 1 ώρα στη Θεσσαλονίκη

H εξειδικευμένη εφαρμογή σούπερ 
μάρκετ Pockee εισέρχεται στο πεδίο 
του online commerce, μέσω μίας 
νέας υπηρεσίας, η οποία προσφέρει 
μεγάλη ποικιλία προϊόντων μέσω 
των συνεργαζόμενων λιανεμπόρων, 
διαθέσιμη για απευθείας online 
παραγγελία από την εφαρμογή. Στις 
παροχές του app προστίθεται η λύση 
quick commerce για παράδοση σε 
μία ώρα, αρχικά στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, μέσω του PockeeMart. 
Επιπλέον, οι πελάτες του Pockee 
μπορούν να επωφελούνται από 
αποκλειστικά cashback κουπόνια, 
πόντους επιβράβευσης και συμμετοχή 
σε διαγωνισμούς και κληρώσεις. Όπως 
αναφέρει ο ιδρυτής του Pockee, Ζήσης 
Τσαϊρέλης: «Στόχος του Pockee είναι 
να συμβάλλει στην ψηφιοποίηση των 
αγορών σούπερ μαρκετ, τόσο με την 
εξειδίκευση που διαθέτουμε στην 
ανάλυση των δεδομένων αγοράς και 
τη χρήση τους για πιο αποτελεσματικό 
shopping, όσο και με το ψηφιακά 
εκπαιδευμένο κοινό που διαθέτει η 
εφαρμογή. Επιπλέον, αναπτύξαμε 
στη Θεσσαλονίκη μέσω μιας τοπικής 
συνεργασίας, το PockeeMart concept, 
το οποίο υπόσχεται παράδοση σε 1 ώρα, 
με live ενημέρωση για το πού βρίσκεται 
η παραγγελία, μηδενικές ελλείψεις και 
ανταγωνιστικές τιμές».

ERMIS AWARDS-ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Mε Silver βραβείο Ermis διακρίθηκαν οι 
V+O Communication/Unlimited Creativity/ 
Curious Ahead/Yard για τη Μυτιληναίος, 
και όχι με Bronze όπως εκ παραδρομής 
αναφέρθηκε στη λίστα με την κατάταξη των 
εταιρειών στην ενότητα PR.
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This seasonal salesThis seasonal sales  
(Black Friday, Cyber Monday, Xmas),(Black Friday, Cyber Monday, Xmas),  

elevate your digital campaignselevate your digital campaigns  
by creating & targetingby creating & targeting  

first-partyfirst-party data audiences data audiences  
based on online subscriptions & purchases frombased on online subscriptions & purchases from

+4M GR users!+4M GR users!

The only time YOU SHOULD
ENGAGE WITH UNKNOWN

THIRD PARTIES is on
Halloween...

https://acrossmedia241.com/boost-your-sales-exclusive-gr-audiences/?utm_source=dailyfax&utm_medium=fullpage&utm_campaign=halloween_half
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Halloween διαγωνισμός από Warply - Γερμανός
Πραγματοποιείται στο G App με in-app παιχνίδι και δώρα

Τον διαγωνισμό «Catch the Treats» δημιούργησε για τη Γερμανός η Warply, με αφορ-
μή την περίοδο του Halloween. Πρόκειται για ένα διαδραστικό in-app παιχνίδι στο G 
App της Γερμανός το οποίο προσφέρει δώρα στους συμμετέχοντες. Ο διαγωνισμός 
καλεί τους συμμετέχοντες να μαζέψουν κεράσματα, αποφεύγοντας τις «παγίδες» 
μέσα σε 20΄΄, ενώ κάθε φορά που κερδίζουν αποκτούν μια επιπλέον συμμετοχή για την 
κλήρωση. Στο παιχνίδι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος τα μέλη του G app με έπαθλο 
δωροεπιταγές των 50 ευρώ από τα καταστήματα Γερμανός. Ας σημειωθεί ότι η Warply 
έχει σχεδιάσει και διαχειρίζεται συνολικά το πρόγραμμα επιβράβευσης Γερμανός, στο 
πλαίσιο του οποίου «τρέχει» καμπάνιες gamification και customer engagement.

Πάνω από 195 χιλιάδες ακροάσεις για την 1η ηχητική 
περιγραφή αγώνα του Sport24 
Κατέγραψε 75 χιλιάδες μοναδικούς ακροατές 

Το Sport24 προσέφερε στους αναγνώστες 
του για πρώτη φορά πανελλαδικά, ηχητική 
περιγραφή αγώνα. Το Sport24 κάλυψε live 
για σχεδόν 4 ώρες την αναμέτρηση του 
Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ μέσα από το 
Matchcenter, ενώ η κάλυψη περιελάμβανε 
για πρώτη φορά ηχητική μετάδοση από 
το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τους 
Παντελή Διαμαντόπουλο και Δημήτρη 

Χριστοφιδέλλη. Πάνω από 12 χιλιάδες ακροατές σε περισσότερες από 65 χώρες, 
επέλεξαν ταυτόχρονα να ακούσουν την ηχητική περιγραφή του αγώνα από το 
Matchcenter του Sport24. Η ηχητική περιγραφή του αγώνα άγγιξε τις 195 χιλιάδες 
ακροάσεις, ενώ κατέγραψε 75 χιλιάδες μοναδικούς ακροατές.

Digital activation για καλό 
σκοπό από το Bio Oil
Σε συνεργασία με το Women  
On Top

Στη διοργάνω-
ση ενός digital 
activation με θετικό 
πρόσημο προχώ-
ρησε το Bio Oil, με 
στόχο να βοηθήσει, 
όπως επισημαίνει 
σχετική ανακοίνω-

ση, τις γυναίκες να απενοχοποιήσουν τα 
σημάδια τα οποία μπορεί να φέρουν στο 
σώμα τους. Στο πλαίσιο της ενέργειας, 
φωτογραφίες με ραγάδες, πανάδες και 
ουλές διαμορφώθηκαν σε έργα τέχνης, 
συνοδευόμενα από μικρά inspirational 
κείμενα. Ακολούθως, το brand κάλε-
σε το κοινό να στείλει φωτογραφίες 
με δικές του ατέλειες και hashtag 
#TeleiesAteleies, ώστε να τις μετατρέψει 
σε χορηγία του Bio-Oil προς τον οργανι-
σμό Women On Top. Με την καμπάνια 
αυτή, το Bio Oil χρηματοδοτεί την ανά-
πτυξη μιας πλατφόρμας εκπαίδευσης και 
καθοδήγησης που θα βοηθά τις γυναίκες 
να επιτυγχάνουν τους επαγγελματικούς 
στόχους τους.

DIGITAL MARKETING SPECIALIST
Key responsibilities: 
• Plan, setup, execute and optimize paid campaigns on Digital 

platforms (Facebook/Instagram, Linkedin, Google, etc.)
• Develop, schedule and upload social media content  

(Facebook, Instagram & LinkedIn) according to the monthly 
content plan for each client, in collaboration with the creative 
team.

• Apply audience insights and analytics data to maximize  
performance in paid social and google campaigns  

• Monitor progress and propose actions for optimization
• Be up to date with the latest social media trends, apply  

international best practices and innovative tools and identify 
best practices and best strategies

• Act as the point of contact for clients for digital  
communication matters

MSPS Athens, holding a leading position in the Integrated Marketing and Sales services 
sector, is seeking to recruit a highly motivated and creative professional to work with its 
talented teams for top clients.

Candidates are kindly asked to forward their CV to: joinus@msps.net (ref. code DMS)

• Work closely with cross-functional teams (creative, developers, 
account management) for the projects’ development  
& operational execution

Qualifications needed:
• Minimum of 3 years’ experience in a relevant role
• Proven work experience in digital account client handling 
• Experience in Google Ads, Google Analytics, Facebook Business 

Manager and in project management for websites  
• Bachelor’s Degree in relevant fields
• Fluency in Greek and English language
• Strong understanding of digital ecosystem, digital media,  

measurement, analytics and content management
• Comfort managing multiple projects simultaneously,  

ability to work under pressure

The company offers a competitive compensation & benefits package, great opportunities for professional development,  
with an exciting, fresh and collaborative work environment. 
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Δώδεκα Ermis Awards για τη Unilever
Με τα brands Hellmann’s, Skip και Klinex

Δώδεκα βραβεία απέσπασε η Unilever στο πλαίσιο των Ermis Award 2021 για τα 
brands της Hellmann’s, Skip και Klinex. Αναλυτικότερα, το brand Hellmann’s 
απέσπασε 1 Gold Ermis Digital στην κατηγορία «Response - Real Time Activity», 
3 Bronze Ermis Digital στις κατηγορίες «Social video (non-durable)», «Content 
Placement» και «Digital Campaigns», 1 Bronze Ermis PR στη «Διαχείριση κρίσης» 
και 1 Bronze Ermis AD στη «Διαφημιστικές ταινίες - Digital Video». Η καμπάνια Skip 
Τους Διαχωρισμούς βραβεύτηκε με Silver Ermis PR στην κατηγορία «Integrated 
Campaign Led by PR», με Silver Ermis Production στην κατηγορία «Original Music 
with Vocals», με Bronze Ermis AD στη «Διαφημιστικές ταινίες» και Bronze Ermis 
Production στην «Παραγωγή Διαφημιστικών Ταινιών». Η ταινία Klinex - Εγώ είμαι 
εδώ απέσπασε Gold και Bronze Ermis Production.

Live συνέντευξη στελεχών της Qivos στο Open
Με αφορμή τα Loyalty Awards 2021

Ο Βαγγέλης Καραλής CEO και η Φανή Χαρμπή COO στην Qivos, παραχώρησαν 
live συνέντευξη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, με αφορμή το Gold 
βραβείο που έλαβε η Qivos στα Loyalty Awards 2021 της Boussias. Η εταιρεία 
απέσπασε το χρυσό βραβείο για την ελληνικής κατασκευής, πλατφόρμα διαχείρισης 
δεδομένων πελάτη και loyalty «Qivos Cloud». Όπως επεσήμαναν, η διάκριση 
επιβραβεύει τους κόπους μίας ολόκληρης ομάδας που δουλεύει σκληρά σε Ελλάδα 
και εξωτερικό, δημιουργώντας και εξάγοντας ελληνική τεχνολογία και τεχνογνωσία.

Τριπλή διάκριση για την 
Πλαίσιο Computers
Βραβεία στα Social Media 
Awards 2021

Οι σύγχρονες και real-time Social Media 
καμπάνιες της Πλαίσιο Computers 
απέσπασαν 3 βραβεία στη τελετή 
βράβευσης των Social Media Awards 
2021 της Boussias. Συγκεκριμένα, η 
Πλαίσιο Computers απέσπασε Gold 
βραβείο στην κατηγορία «Best Dynamic 
Ads» για την καμπάνια της Black 
Friday, Silver βραβείο για το κανάλι της 
εταιρείας στο YouΤube στην κατηγορία 
«Best Use of YouTube for Action 
Campaigns» και Bronze βραβείο για το 
LinkedIn Page στην κατηγορία «Best 
B2B Thought Leadership Content». 
Όπως επισημαίνει η εταιρεία, «future-
ready προσέγγιση, δημιουργικότητα 
και αποτελεσματικότητα: Αυτή είναι η 
συνταγή επιτυχίας για τα Social Media 
κανάλια της Πλαίσιο, με content που 
συχνά γίνεται “talk of the town”».

Επαναλανσάρισμα  
για την Κρητών Άρτος
Σε συνεργασία με τη Long Lust

Η Κρητών Άρτος επαναλανσάρει τα 
κριτσίνια της σε συνεργασία με την 
εταιρεία στρατηγικών ερευνών Long 
Lust, η οποία και ανέλαβε την έρευνα 
για την αξιολόγηση των γεύσεων των 
κριτσινιών και της συσκευασίας. Η 
γευστική αξιολόγηση περιλάμβανε 2 
φάσεις όπου έγιναν βελτιώσεις στις 
συνταγές των προϊόντων. Μεθοδολογικά 
είχε τη μορφή online focus groups, 
ενώ δείγματα από τα προϊόντα είχαν 
σταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες. 
Το αποτέλεσμα που προέκυψε από αυτή 
τη συνεργασία είναι η βελτίωση των 
υφιστάμενων κωδικών, η δημιουργία 
νέων και ο επανασχεδιασμός της 
συσκευασίας. Στο design της νέας 
συσκευασίας βασίστηκε στα στοιχεία 
που συνδέουν πιο έντονα το κοινό με 
τη μάρκα, όπως αναδείχθηκαν από την 
έρευνα. Η κίνηση αυτή της εταιρείας 
διακρίθηκε στα Super Market Awards 
2021 στην κατηγορία Επιτυχημένο 
επαναλανσάρισμα προϊόντος.

mailto:info@yard.gr
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MUSE URBAN VENUE 

Ένας μοναδικός χώρος για εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις
Ξεχωρίζει όχι μόνο για την τοποθεσία και την απεριόριστη θέα,  

αλλά και για τις υπηρεσίες εστίασης με tailor made προτάσεις, ενώ υπάρχει  
και η δυνατότητα διαμονής των καλεσμένων σε πολυτελείς σουίτες με θέα τον Παρθενώνα.

Το Muse Urban Venue παρέχει έναν μοναδικό χώρο 240τ.μ. 
για εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις κάτω από την σκιά 
του ιστορικού βράχου της Ακρόπολης, στην παλαιά αγορά στο 
Μοναστηράκι, με μέγιστο αριθμό 200 καθήμενων.  

Η υπέροχη πανοραμική θέα είναι ένα από τα κομμάτια που 
κάνει την ταράτσα του Muse Urban Venue να ξεχωρίζει από 
οποιονδήποτε άλλο χώρο εκδηλώσεων. 

Ο χώρος του Muse Urban Venue είναι ιδανικός για εταιρικές 
και κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς ξεχωρίζει όχι μόνο για την 
τοποθεσία και την απεριόριστη θέα, αλλά και για τον άριστο 
οπτικοακουστικό εξοπλισμό που διαθέτει. Υπάρχει η δυνα-
τότητα να συμπεριληφθούν και υπηρεσίες εστίασης με tailor 
made προτάσεις με βάση τις εκάστοτε ανάγκες. Το έμπειρο 
προσωπικό διασφαλίζει την επιτυχή έκβαση της εκδήλωσης. 

Η εκλεπτυσμένη αισθητική του Muse Urban Venue σε συνδυ-
ασμό με το πλήρες τμήμα εστίασης-catering, παρέχει τη δυ-
νατότητα επιλογής μενού ανάμεσα σε δεκάδες προτάσεις. Ο 
χώρος διαθέτει τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, 
καθώς και έμπειρη ομάδα ανθρώπων που φροντίζουν για την 
ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. 

Στο ίδιο κτήριο βρίσκεται το Muse Urban Suites, όπου είναι 
εφικτό να συνδυαστεί και η διαμονή των καλεσμένων σε μία 
από τις πολυτελείς σουίτες με θέα την πόλη και τον Παρθε-
νώνα. 

Το Muse Athens είναι ένας μοντέρνος πολυμορφικός χώρος 
απόλυτα συνυφασμένος με την ιστορικότητα και την αισθητική 
της περιοχής, έτοιμος να φιλοξενήσει μοναδικές στιγμές.  

Παράλληλα, διαθέτει και ενεργούς λογαριασμούς με πλούσιο 
υλικό και στα social media, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να μάθουν περισσότερες πληροφορίες και να περιηγηθούν 
σε πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δεί-
τε και τα πρόσφατα βίντεο των χώρων. 

Muse Urban Venue και Muse Urban Suites 

http://museathens.com
https://vimeo.com/567651068
https://vimeo.com/559920472
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Η Swixx ιδρύει θυγατρική στην Ελλάδα
Ο Γιώργος Μπίθας Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας

Στην περαιτέρω γεωγραφική επέκταση της δραστηριότητάς της στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη προχωρά η Swixx BioPharma SA, με την ίδρυση μιας νέας θυγατρικής 
στην Ελλάδα, της Swixx Biopharma ΜAΕ. Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ελλάδας, 
Κύπρου και Μάλτας αναλαμβάνει ο Γιώργος Μπίθας. Το νέο στέλεχος φέρνει μαζί 
του στη Swixx το κύρος και τη φήμη του ως δημιουργού ομάδων και brand, με την 
ικανότητα να διευρύνει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και 
θεραπευτικές επιλογές που επεκτείνουν το προσδόκιμο ζωής, αναφέρει επίσημη 
ανακοίνωση. Ο Γ. Μπίθας διατελούσε, μέχρι πρόσφατα, Business Unit Director 
Ανοσολογίας για την Ελλάδα και την Κύπρο στην AbbVie. 

Διπλή διάκριση για τη 3ds στα Social Media Awards
Gold βραβείο για τη δική της B2B καμπάνια

Δύο ακόμη βραβεία απέσπασε η 3ds στα Social Media Awards της Boussias. Ένα 
Bronze βραβείο στην κατηγορία Best in Fashion & Luxury απονεμήθηκε για την 
καμπάνια της εταιρείας Karida Shoes. Η συγκεκριμένη social media καμπάνια, 
που ενώνει την ιστορία του brand με την digital εποχή, κατάφερε να αυξήσει τις 
πωλήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρεία. Η μεγαλύτερη διάκριση, ωστόσο, 
ήρθε με το Gold βραβείο στην κατηγορία Best in B2B, για την καμπάνια που έτρεξε 
για λογαριασμό της ίδιας της 3ds.

Η Teleperformance στα 25 
World’s Best Workplaces
Για το 2021

Η Teleperformance διακρίθηκε ως 
ένας από τους 25 Καλύτερους Χώρους 
Εργασίας στον Κόσμο (25 World’s 
Best Workplaces) από το Great Place 
to Work και το περιοδικό Fortune. 
Μόνο 25 εταιρείες στον κόσμο έλαβαν 
αυτή την αποκλειστική διάκριση για 
εργοδότες για το 2021. Οι 25 εταιρείες 
που επιλέχθηκαν, εκπροσωπούν αυτές 
με τις καλύτερες επιδόσεις ανάμεσα σε 
πολλούς οργανισμούς διαφόρων κλάδων 
σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι συμμετείχαν 
στη διαδικασία έρευνας εργασιακής 
ικανοποίησης του Great Place to Work, 
που δίνει φωνή σε 20 εκατομμύρια 
υπαλλήλους παγκοσμίως. Ο Πρόεδρος 
και CEO της Teleperformance, Daniel 
Julien, ανέφερε: «Είμαστε ευγνώμονες 
για αυτήν την εξαιρετική αναγνώριση, 
ειδικά προς τους υπαλλήλους μας που 
έκαναν την Teleperformance έναν από 
τους 25 Καλύτερους Χώρους Εργασίας 
στον Κόσμο. Στην Teleperformance, 
σεβόμαστε κάθε άτομο ξεχωριστά, 
εκτιμούμε αυτά που φέρνουν οι 
άνθρωποί μας στην εταιρεία και τους 
ευχαριστούμε για όλες τις προσπάθειές 
τους, ώστε να κάνουν θετική διαφορά 
για την παγκόσμια οικογένειά μας».

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ «SUCCESS 
STORIES» ΣΤΟ OPEN 
Πρεμιέρα κάνει την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 
στη 01:30 η νέα εκπομπή του Open 
«Success Stories» με τον Σπύρο Κούφαλη. 
Η συγκεκριμένη εκπομπή προβάλλει 
και αναδεικνύει τις καλύτερες ιστορίες 
επιτυχίας Ελλήνων και Ελληνίδων από τον 
κόσμο των επιχειρήσεων και της επιστήμης, 
κάθε Τετάρτη βράδυ. Την Τετάρτη 27 
Οκτωβρίου, ο Σπύρος Κούφαλης υποδέχεται 
τον ιδρυτή και δημιουργό της αλυσίδας 
σούπερ μάρκετ «Μασούτη», Διαμαντή 
Μασούτη με τον γιο του Γιάννη Μασούτη.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΤΚΑ ELIT
Η βότκα Εlit απέσπασε πλατινένιο βραβείο 
στα BTI Awards 2021 του Ινστιτούτου 
Δοκιμής Αλκοολούχων Ποτών. Όπως 
αναφέρει η εταιρεία, η Εlit είναι η μόνη 
βότκα, στην ιστορία του θεσμού, που 
λαμβάνει τον τίτλο της καλύτερης βότκας 
της χρονιάς για 10η φορά.

DIGITAL CAMPAIGN SPECIALIST

Responsibilities
• Develop strategic digital plans based  

on clients’ marketing goals
• Create, manage and optimize Google Ads, 

Facebook & Instagram campaigns  
on desktop and mobile environment

• Research and manage keywords, 
maintaining conversions

• Set up remarketing lists  
and conversion tracking

• Provide creative copy suggestions
• Provide clients with regular reports  

and updates on campaign progress 

Skill and Experience:
• 2+ years of experience with Google Ads 

ad auction, bid and optimization strategies 
for CPC, CPA and CPM campaigns,  
as well as Facebook platform  
& Facebook Business Manager

• Strong understanding and handling of 
Google Analytics and Facebook reports

• Team player with strong interpersonal  
and communication skills

• In depth knowledge of managing 
performance based campaigns  
and conversion tracking

• Google Ads Certification for Search, 
Display, Shopping, Google Analytics 
required

• Knowledge of API bid management 
systems (Matchcraft, Kenhsoo, Acquisio, 
e.t.c.) and Facebook Blueprint certification 
will be appreciated

• Bachelor’s degree in Digital Marketing  
or relative field

• Competitive salary and performance 
based rewards

• Excellent working environment
• Continuous training opportunities
• Great opportunities to grow  

your technical skills

If you feel that you are someone who meets the aforementioned requirements, 
please send your CV to digital@vrisko.gr with Ref Code DCS01

Overview
Vrisko.gr (member of the 11880 group), the leading digital solutions agency for Small  

and Medium Business with over 13.000 customers, is seeking Digital Campaign Specialists to join 
our growing team. The Digital Campaign Specialists will be responsible  

for implementing the digital strategy and handling the Google ads and social campaigns  
of our clients and digital products. 
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Corporate
Communication
Conference
Greece 2.0: Communication & PR spearheading 
country’s disruption 

presents

After years of pain, Greece is in an upbeat mood, and rides waves of optimism. A robust and 
highly funded Recovery and Resilience Plan (RRP) aspires to change the Greek growth model 
and institutions. This is a fundamental economic and social transformation.

Communication holds a vital role for successfully navigating transformation. By removing 
cultural barriers to change, by leading outward campaigns, by navigating disruption, by 
relaunching brands, by helping businesses and institutions earn trust, by providing strategic 
counsel to leaders and policy makers as they navigate reputational challenges, and, finally, 
by making the Plan doable.  

On Dec 9th we aim at creating clarity on this journey. At the 15th Corporate Communication 
Conference, under the auspices of the internationals IPRA and EACD associations, Greece’s 
best-of-breed industry experts will discuss trends with international speakers, and present 
top-notch knowledge from diverse practices.

Συμμετοχές: Φίλιππος Κιουρτσιδάκης, Τ.: 210 661 7777 (εσωτ. 224), Ε: fkiourtsidakis@boussias.com
Χορηγίες: Άννα Γυπαράκη, T: 210 661 7777 (εσωτ.152)  Ε: agyparaki@boussias.com  
Περιεχόμενο: Ντάνος Τσάκαλος, T: 210 661 7777 (εσωτ. 151)  Ε: dtsakalos@boussias.com 

Συμμετοχές: Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210 6617 777 (εσωτ. 129), Ε: vkoutsavlis@boussias.com
Χορηγίες: Άννα Γυπαράκη, T: 210 6617 777 (εσωτ. 152), Ε: agyparaki@boussias.com  
Agenda SetUp & Moderation: Δημήτρης Κωνσταντέλλος, Ε: corpcomgr2021@gmail.com

Official Publication

www.corpcom.gr

09•12•21
Live Online-HYBRID

https://www.corpcom.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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Πραγματοποιήθηκε το European SDG  
Summit 2021
Με τη συμμετοχή και του CSR Hellas

Με το βλέμμα στραμμένο στην κλιματική αλλαγή 
και την εξασθενημένη κοινωνική συνοχή 
πραγματοποιήθηκε από το CSR Europe, με τη 
συμμετοχή και του CSR Hellas, το European 
SDG Summit 2021 στις 11 Οκτωβρίου με θέμα τη 
δράση για την κλιματική αλλαγή και τη διασφάλιση 

της δίκαιης μετάβασης στην πράσινη ενέργεια. Η εκδήλωση συγκέντρωσε 
περισσότερους από 5.000 ηγέτες από τον χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, 
των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των ΜΚΟ, σε 30 εικονικές συνεδρίες, κατά 
τη διάρκεια των οποίων αντάλλαξαν απόψεις και πρακτικές προκειμένου να 
συνεισφέρουν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Στην εναρκτήρια ολομέλεια της 
Διάσκεψης στις 11 Οκτωβρίου, παρουσιάστηκαν οι μετρήσεις της πρώτης έκδοσης 
του Ευρωπαϊκού Βαρομέτρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας (European Sustainable 
Industry Barometer), που αναπτύχθηκε από το CSR Europe σε συνεργασία με 
την εταιρία Vigeo Eiris, θυγατρική της Moody's ESG Solutions. Ομιλητής στην 
εναρκτήρια ολομέλεια του European SDG Summit ήταν ο Frans Timmermans, 
πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ηγείται των εργασιών 
για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ.

O όμιλος Fourlis παρουσίασε  
την 12η Έκθεση Βιωσιμότητάς του
Με πληροφορίες και επιδόσεις για το 2020

Στην έκδοση της 12ης, κατά σειρά, έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής 
υπευθυνότητας προχώρησε ο όμιλος Fourlis. Η έκθεση, η οποία παρουσιάζει 
πληροφορίες για τη διαχείριση και τις επιδόσεις βιώσιμης ανάπτυξης του ομίλου 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και τις 31η Δεκεμβρίου 2020, 
απευθύνεται, όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη του ομίλου και σε όσους ενδιαφέρονται για την προσέγγιση του ομίλου στα 
θέματα αυτά. Η έκθεση καταρτίστηκε σε συμφωνία με τα πρότυπα Global Reporting 
Initiative (GRI), επιλογή «core». Την ευθύνη για τη δημιουργία της έκθεσης, η οποία 
έλαβε εξωτερική διασφάλιση από το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, είχε η Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας 
του ομίλου Fourlis. Τον σχεδιασμό του εντύπου επιμελήθηκε η εταιρεία The Nomad 
Design Tribe.

Το 40% των επιχειρήσεων δεν είναι ικανοποιημένο  
με τον αριθμό των επαναλαμβανόμενων πελατών
Ευρήματα έρευνας της Μobiplus

Η Μobiplus πραγματοποίησε έρευνα σε επιχειρήσεις που διαθέτουν e-shop, με τα 
ευρήματα να αναδεικνύουν ότι το 40% των επιχειρήσεων δεν είναι ικανοποιημένες 
από τον αριθμό των πελατών που επανέρχονται σε αυτές. Σύμφωνα με την 
Μobiplus, οι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη 
επιχείρηση λιανικού εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες 
πρόβλεψης των μελλοντικών αγορών των πελατών ενός e-shop και πρότασεις 
εξατομικευμένων προσφορών και προϊόντων, μέσω Artificial Intelligence, Prediction 
Engineering και του Μobiplus shopping recommender. Και όλα αυτά σε πραγματικό 
χρόνο, τη στιγμή που ο πελάτης βρίσκεται στο e-shop ή στο κατάστημα.

BLACK FRIDAY ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΑΠΟ ΤΗ CELESTYAL CRUISES
Τη νέα της προσφορά για την Black 
Friday με τίτλο «Black Friday /Buy 
One Get One (BOGO)» παρουσιάζει η 
Celestyal Cruises. Φέτος η προσφορά 
παρουσιάζεται νωρίτερα και αφορά σε 
επιλεγμένες all-inclusive κρουαζιέρες 
του 2022. Ισχύει δε για κρατήσεις από 
τις 22 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου. 
Η εταιρεία προτείνει τις συγκεκριμένες 
κρουαζιέρες ως επιλογή δώρου 
για την εορταστική περίοδο, καθώς 
προσφέρονται σε προνομιακές τιμές, 
δεν επιφέρουν πρόσθετη χρέωση για τα 
παιδιά και τους ταξιδιώτες σε μονόκλινη 
καμπίνα, ενώ διατηρούν τις μειωμένες 
τιμές για τρίτους και τέταρτους ενήλικες 
επιβάτες.

presents

Registration: Vassilis Koutsavlis, T: +30 210 
6617777 (ext. 129), Ε: vkoutsavlis@boussias.com 
Sponsorships: Anna Gyparaki, T: +30 210 
6617777 (ext. 152), Ε: agyparaki@boussias.com 
Content: Marilena Pappas, T: +30 210 6617777 
(ext 222), Ε: mpappas@boussias.com

Wow
Customers -
Blast
Sales!

CX Summit

THURSDAY

27| 01 | 2022
LIVE ONLINE & INTERACTIVE

CX Summit returns on January 27th 
2022, to navigate us further in the world 
of Customer Experience. Learn how to 
Address your Hottest Challenges and  
to formulate Your New CX Strategies  
in Just One Day!

www.cxsummit.live

Register now at the MUST ATTEND  
International CX Event for 2022

E A R L Y  B I R D-20% UNTIL 25.11.2021

https://www.cxsummit.gr
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⊲   Στις 19 Ιανουαρίου 2022 όλη η κοινότητα των Marketers 
«ταξιδεύει» ξανά στο μέλλον!

⊲   Ποιον κορυφαίο marketing thinker θα συναντήσει  
αυτή τη φορά; 

⊲   Creative minds, top marketers και thoughtful  
executives ετοιμάζονται για την επόμενη  
once in a lifetime εμπειρία! 

Where the history and 
   future of marketing meet

The Future 
of Marketing 

RSVP

presents

190122 
LIVE ON YOUR SCREEN
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Το Public στηρίζει την ισότιμη πρόσβαση  
στην ψηφιακή εκπαίδευση
Μέσα από το πρόγραμμα «Δεσμός για τα Σχολεία»

Το Public διευρύνει την υποστήριξή του προς 
το πρόγραμμα «Δεσμός για τα Σχολεία» του Μη 
Κερδοσκοπικού Σωματείου «Δεσμός» με στόχο την 
παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εκπαιδευτικών 
υλικών και έργων υποδομής για τη βελτίωση των 
συνθηκών μάθησης σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα. 
Η στήριξη του Public στο πρόγραμμα «Δεσμός για τα 

Σχολεία» συνδυάστηκε φέτος με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα». Από πλευράς 
του το Public, προχωρά με την προσφορά τεχνολογικού εξοπλισμού αξίας 30.000 
ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών σε αίθουσες πληροφορικής 11 δημόσιων 
σχολείων, βελτιώνοντας τις συνθήκες μάθησης για 2.398 μαθητές στην Αττική, τη 
Θεσσαλονίκη, τη Φλώρινα, τη Λέσβο, την Πάρο και τη Σάμο. 

Συγχώνευση Παγκρήτιας Τράπεζας  
με την Τράπεζα Χανίων
Υπογραφή Memorandum of Understanding

Η Παγκρήτια Τράπεζα και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προχώρησαν 
στην υπογραφή Memorandum of Understanding (ΜΟU) μετά από απόφαση των 
Διοικητικών Συμβουλίων των δύο τραπεζών για τη συγχώνευση των δύο πιστωτικών 
ιδρυμάτων. Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με βάση την Καθαρή Θέση της 
κάθε Τράπεζας αφού πρώτα υλοποιηθεί ο απαιτούμενος οικονομικός και νομικός 
έλεγχος και εγκριθούν οι διαδικασίες από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο 
Τραπεζών και τις Εποπτικές Αρχές. Πριν την τυπική ολοκλήρωση της συγχώνευσης 
θα λάβει χώρα αύξηση κεφαλαίου.

Ενισχύεται η θέση 
γυναικών ανώτατων 
στελεχών
Σύμφωνα με έρευνα της Icap

Τη σταδιακή ενίσχυση της θέσης 
των γυναικών ανωτάτων στελεχών 
αναδεικνύει η έρευνα για τη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα, την 
οποία διενέργησε η Icap με αφορμή 
την έκδοση «Leading Women in 
Business». «Οι γυναίκες επικεφαλής 
χαρακτηρίζονται από εργατικότητα, 
δεδομένου ότι 9 στις 10 απασχολούνται 
πέραν του καθιερωμένου ωραρίου, 
προσπαθώντας παράλληλα να 
ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές 
τους υποχρεώσεις. Η πανδημία 
Covid-19 έχει επιφέρει συρρίκνωση 
του προσωπικού τους χρόνου, γεγονός 
που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός 
ότι το 77% των γυναικών ανώτατων-
στελεχών ανέφεραν ότι δυσκολεύονται 
να εξισορροπήσουν την εργασία με την 
οικογενειακή ζωή. Ωστόσο, δηλώνουν 
αισιόδοξες για το άμεσο επιχειρηματικό 
μέλλον», δήλωσε ο Ν.Κωνσταντέλλος, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
του ομίλου Icap.

Διαφήμιση: Λήδα Πλατή, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 271) , Μ: +30 690 899 4008, Ε: lplati@boussias.com       
Δημοσιογραφική επιμέλεια: Σοφία Ροδοπούλου, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 167), Ε: srodopoulou@boussias.com

●    Οι ποσοστώσες γυναικών - ανδρών στον κλάδο.  
Η εξέλιξη και το μέλλον. 

●    Οι ενέργειες του κλάδου για την προσέλκυση ταλέντων. 

●    Τα οφέλη από την ενσωμάτωση γυναικών στις ανώτατες 
διοικητικές θέσεις.

●    Οι προκλήσεις των γυναικών στον δρόμο προς την κορυφή.

Women in Retail

Επικοινωνήστε μαζί μας

●    Για να συνδεθείτε με το μοναδικό περιοδικό 
για το women leadership & empowerment 
που απευθύνεται στις επιχειρήσεις. 

●    Για να παρουσιάσετε τις δράσεις σας, 
βάζοντας την εταιρεία σας στους 
πρωταγωνιστές του women leadership  
& inclusion. 

●    Για να αναδείξετε τις γυναίκες ηγέτιδες 
αλλά και τις ομάδες γυναικών που 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
εταιρείας σας.  

●    Για να προσελκύσετε ταλέντα - γυναίκες.

Γιατί να διαφημιστείτε στο αφιέρωμα;

Αφιέρωμα Τ. Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021
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Πληροφορίες: Μαίρη Τσούκαρη, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 188), Ε: mtsoukari@boussias.com

Official Publication
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NEGATIVE

Ήρθε η στιγμή, τα Τοπικά Μέσα  
να ακουστούν πανελλαδικά! 

Κλείστε τη θέση σας στην Τελετή Απονομής των βραβείων  
για τα πιο καινοτόμα Περιφερειακά και Τοπικά Μέσα.  
Γιατί, φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά,  
αξίζει να τα χειροκροτήσουμε από κοντά!

AΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

Radisson Blu Park (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10, Αθήνα,10682)

Ώρα Προσέλευσης: 19.00 - Ώρα Έναρξης: 19.30

Στην εκδήλωση θα τηρούνται όλοι οι υγειονομικοί κανόνες έναντι της COVID-19  
και τα μέτρα προστασίας, όπως αυτά έχουν οριστεί από τις αρμόδιες αρχές.

www.regionalmediaawards.gr

https://www.regionalmediaawards.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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Αναγκαία η «πράσινη» μετάβαση της οικονομίας
Σύμφωνα με το 6ο Annual Sustainability Summit των ΟΠΑ και CSE

Την ανάγκη για μια «πράσινη» μετάβαση της οικονομίας, η οποία πλαισιώνεται από 
ευρωπαϊκές, αλλά και ελληνικές νομοθεσίες, με στόχο μια σύγχρονη κυκλικής 
και πιο ανθεκτική οικονομία ανέδειξε, μεταξύ άλλων, το 6ο Annual Sustainability 
Summit, που διοργάνωσε και φέτος τo ΜΒΑ International του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE). Στην 
εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε και φέτος ως live digital event, παρέστησαν 
ο ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κωνσταντίνος Αραβώσης και ο Urs Brodmann, CEO του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού First Climate ως Guest Speaker. Ο Urs Brodmann τόνισε το πώς οι 
επιχειρήσεις οι οποίες σχεδιάζουν λεπτομερή πολιτική για το κλίμα μπορούν να 
ωφεληθούν. Η συζήτηση ανέδειξε συνολικά το πώς επηρεάζονται οι επιχειρήσεις και 
πώς αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις, ποια τα οφέλη, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες. 
Επίσης, δόθηκαν τιμητικά βραβεία σε εταιρείες και ΜΚΟ για τη δράση τους, όπως 
στους όμιλο ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Μέγα, HALCOR και Εναλεία.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία στα HR Awards 2021
Με Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Internal  
Use of Academies»

Bronze βραβείο απέσπασε η Ολυμπιακή Ζυθοποιία 
στα φετινά HR Awards 2021, για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση διαδραστικού προγράμματος onboarding για 
τους νέους εργαζομένους της. Το βραβείο απονεμήθηκε στο 
πλαίσιο της κατηγορίας «Best Internal Use of Academies». 
«Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία, είναι προτεραιότητά μας η 
δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αγκαλιάζει 
τους νέους συναδέλφους και τους εντάσσει ομαλά στην 
εταιρεία, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις βασικές 

αρχές και αξίες λειτουργίας μας, την κουλτούρα και τη φιλοσοφία μας. Βρισκόμαστε 
δίπλα στους ανθρώπους μας καθημερινά, από την πρώτη τους μέρα στην εταιρεία, 
παρέχοντάς τους όλα όσα χρειάζονται, ώστε όλοι μαζί να “Ζυθοποιούμε για ένα 
καλύτερο σήμερα και αύριο”», σημείωσε, μεταξύ άλλων, η Human Resources Director 
της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, Αλίκη Γκοβόσδη.

Η Kraft Paints σε δενδροφύτευση στον Ασπρόπυργο
Σε συνεργασία με την We4all

Η Kraft Paints προχώρησε σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Περιβαλλοντικό 
Οργανισμό We4all, στις 20 Οκτωβρίου, στην αναδάσωση εκτάσεων στην ευρύτερη περι-
οχή του Ασπρόπυργου. Στη δράση συμμετείχαν 40 εργαζόμενοι της Kraft Paints, με την 
καθοδήγηση των μελών της We4all και προχώρησαν στη δενδροφύτευση 200 δέντρων. 
Συγκεκριμένα, φυτεύτηκαν κυπαρίσσια και ακακίες, καθώς και τα δύο αποτελούν δύ-
σφλεκτα ελληνικά είδη φυτών, τα οποία έχουν γρήγορη ανάπτυξη και είναι πολύ ανθεκτι-
κά ανεξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Σε δεύτερο χρόνο, ο ορ-
γανισμός We4all θα φυτέψει κι άλλα δέντρα στο ίδιο σημείο με σκοπό την ενδυνάμωση 
της βιοποικιλότητας της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί πως ένα μέσο δέντρο απορροφά 
22 κιλά διοξειδίου του άνθρακα και απελευθερώνει 118 κιλά οξυγόνου το χρόνο. «Η 
εθελοντική αυτή ενέργεια της ομάδας της Kraft Paints, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά 
πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό πυλώνα της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης της εταιρείας και αναδεικνύει τη δέσμευσή της να υποστηρίζει το πολύτιμο 
έργο των οργανισμών που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση», αναφέρει η εταιρεία.

E-VOLUTION AWARDS 
26/10 

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

ALL THINGS PERFORMANCE 
MARKETING 

04/11

TV & VIDEO CONFERENCE 
12/11

INFLUENCER MARKETING 
AWARDS  

26/11

SPORTS MARKETING AWARDS 
10/12

CX SUMMIT 2022 
27/01/2022

Πληροφορίες:  
Άννα Γυπαράκη 210 661 77 77 (ext. 152),  

agyparaki@boussias.com 

2021
ΣΥΝEΔΡΙΑ  
ΒΡΑΒΕIΑ
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presents

www.influencermarketingawards.gr26●11●2021
ΔΗΛΏΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΕΏΣ:

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παναγιώτης  
Αλεφραγκής
Head of Digital & 360,
The Newtons laboratory

Αγγελική Δούκα
CEO & Founder,  
Ginger 
Communications

Αλεξάνδρα 
Καρδάμη
Managing Director,
One Whole Managing 
Reputation

Αλέξης Μυλωνάς
PR Lead,  
MSL

Βενετία Τσουκαλά
Senior Account 
Manager, Adjust

Μπία Ενωτιάδη
Client Service 
Director, Ikon Porter 
Novelli

Αμαλία 
Κωστοπούλου
Influencer Marketing 
Expert

Κλεάνθης Steven 
Ρουμελιώτης
Head of Creative, 
Sleed

Λίνα  
Κατσιμάρδου
Creative Director, 
Forestview

Κωνσταντίνος 
Παζιούρος
Director,  
Digitas 

Βίκυ Φίλη
Head of Influence, 
Greece, Ogilvy

Βικτωρία  
Ηγουμενάκη
Chief Communications 
Officer, JNLEOUSSIS 
Advertising

Πέτρος Λυτρίβης
General Manager of 
Digital Operations, 
BGM OMD

Όλγα Σπαθή
Head, Reprise  
Greece

Νίκος Κοψιδάς
Business Unit 
Director, V+O

Μάγδα 
Πανουργιά
General Manager, 
Communication 
Effect

Αιμιλία 
Παπαθανασοπούλου
Strategy & Comms 
Director, Hill & 
Knowlton Athens

Βάσω Φραγγούδη
Head of Digital, 
Starcom Publicis 
Groupe

Νάνσυ 
Κωστακοπούλου
Account Director, 
Athens Coconut

Εύα Παταπατίου
Μanaging Partner, 
Savvy Partners

Κώστας  
Χαμαλίδης
Founder & CEO,  
Digital Minds

Ράνια 
Χαρτοφύλακα
Γενική Διευθύντρια, 
Stardust

Αγγέλα Ρέντζου
Digital Account 
Director, Zenith

Γιάννης Αρμπής
CEO, Socialab

Aπόστολος 
Γεραλής
Account Director, 
Weber Shandwick

Αθηνά 
Γεωργιάδου
Creative Content 
Director, Valuecom

Μυρτώ Γκόνου
Group Account 
Director, Brands 
Communication Dpt, 
AIA Relate

Μυρτώ Κάζη
Jury President 
Influencer Marketing 
Awards 2022
Δημοσιογράφος/ 
Influencer -  
CEO, Yes I Do / 
BOOM

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠHΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

https://www.influencermarketingawards.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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H Rakuten Viber σε δράση ΕΚΕ με τον ΠΟΥ
Chatbot γυναικείας υγείας με πληροφορίες σε διαφορετικές 
γλώσσες και stickers

Με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) συνεργάστηκε 
η Rakuten Viber με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης 
για τον καρκίνο του μαστού, παρουσιάζοντας το chatbot 
γυναικείας υγείας. Η νέα υπηρεσία θα προσφέρει 
πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα υγείας, όπως 
η πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Η συνεργασία 
περιλαμβάνει, επίσης, μια σειρά καινούργιων αυτοκόλλητων 

στο Viber, με σλόγκαν τα οποία αφορούν τις γυναίκες. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 
στην αγγλική, ρωσική, ουκρανική, ουγγρική και ελληνική γλώσσα, ενώ θα προστεθούν 
και άλλες γλώσσες. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον ΠΟΥ σε 
αυτό το πολύ σημαντικό σχέδιο για την υποστήριξη της γυναικείας υγείας», δήλωσε 
σχετικά η Anna Znamenskaya, Chief Growth Officer της Rakuten Viber.

«Ανοίγει» ο δρόμος για το Varibopi Reset της Βιανέξ
Πρώτη συνάντηση Δ. Γιαννακόπουλου και επιστημονικών φορέων

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου, η πρώτη συνάντηση του Δημή-
τρη Γιαννακόπουλου, Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντα Συμβούλου της Βιανέξ και 
εμπνευστή της πρωτοβουλίας Varibopi Reset, για την ανάπλαση της περιοχής της 
Βαρυμπόμπης, με εκπροσώπους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο θα 
εκπονήσει επιστημονική έρευνα για το συνολικό σχέδιο. Στη συνάντηση συμμετείχαν, 
εκτός από τον Δ. Γιαννακόπουλο, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Καθηγητής Σπυρίδων Κίντζιος και ο Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Καθηγητής Σταύρος Ζωγραφάκης. Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δ. Γιαννα-
κόπουλος τόνισε ότι «μπορούμε όλοι μαζί να βάλουμε το λιθαράκι μας για να γίνει η 
περιοχή ακόμα καλύτερη, ακόμα πιο πράσινη από ό,τι ήταν πριν. Και η συμμετοχή σας 
στο εγχείρημα του Varibopi-Reset το αποδεικνύει».

Η Grecotel σε νέα  
δράση ΕΚΕ
Εκπαίδευση για τη σωστή 
οδηγική συμπεριφορά  
των παιδιών

Στην κοινωνική δράση «Οδηγώ, αλλά 
κυκλοφορώ με ασφάλεια» συμμετέχει 
ο όμιλος Grecotel στο πλαίσιο του 
προγράμματός του «ΑσύγΚρητη». Η 
δράση υλοποιείται σε συνεργασία με 
τον Δήμο Ρεθύμνου, το Τμήμα Τροχαίας 
Ρεθύμνης και τον Σύλλογο ΟΚΑ Πρέβε-
λη, με σκοπό τα παιδιά όλων των τάξεων 
δημοτικού στα σχολεία του Ρεθύμνου να 
εκπαιδευτούν στη σωστή, όπως επιση-
μαίνει η σχετικά ανακοίνωση, οδηγική 
συμπεριφορά μέσα από προσομοιώσεις. 
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 24 Οκτωβρί-
ου, δημιουργήθηκε πάρκο κυκλοφορίας 
στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, 
όπου παρουσιάστηκε η δράση από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, η οποία, στη συ-
νέχεια, παρέμεινε ανοιχτή για τα παιδιά. 
«Η Grecotel, η ρεθεμνιώτικη εταιρεία 
που αποτελεί τον μεγαλύτερο ξενοδο-
χειακό και τουριστικό όμιλο της χώρας, 
είναι πάντα πρωτοπόρος και ευαίσθητη 
σε θέματα που αφορούν τη νέα γενιά και 
την ανάγκη να αποκτήσει βιωματικά τη 
γνώση για ένα καλύτερο αύριο», σημεί-
ωσε ο Βασίλης Μηναδάκης, στέλεχος 
του ομίλου Grecotel.

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ  
ΟΠΑ 2021
Για 28η χρονιά, το Γραφείο Διασύνδεσης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διορ-
γανώνει εκδήλωση σταδιοδρομίας με τίτλο 
«Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2021». Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το διήμερο 
2 και 3 Νοεμβρίου. Στην εκδήλωση θα παρέ-
χεται η δυνατότητα σε πλήθος φοιτητών και 
αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις 
με εκπροσώπους επιχειρήσεων της επιλογής 
τους, μέσω ειδικά σχεδιασμένων διαδικτυα-
κών πλατφορμών.

presents

TV&Video 
Conference 
From Connected to Convergent

www.tvandvideoconference.gr

12  ● 11  ● 2021
LIVE ON YOUR SCREEN

FRIDAY

Yπό την αιγίδα

Tickets: Stelios Kiosses, Τ: 2106617777 (ext. 149), Ε: skiosses@boussias.com
Sponsorships: Anna Gyparaki, Τ: 2106617777 (ext. 152), Ε: agyparaki@boussias.com
Content: Vassiliki Kotzia, Ε: vkotzia@boussias.com

https://www.tvandvideoconference.gr
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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 18 - 24/10/2021

Κατηγορία Αρ.Μεταδόσεων Αρ.Θεμάτων Σ_Sec Μ.Δ.Spot
ΚΑΤ.ΠΟΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ 13.694 82 440.007 32,0
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 10.978 46 285.764 26,1
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 5.725 17 253.271 44,1
ΙΑΤΡΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 5.112 36 194.030 37,9
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 4.585 20 187.151 40,9
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 5.550 80 181.690 32,6
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤ/ΤΩΝ 6.527 11 172.481 26,5
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 6.066 38 145.589 24,0
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ 3.887 26 126.114 32,5
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 3.264 26 101.530 31,4
ΔΙΑΦ.ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2.702 15 95.758 35,6
ΔΗΜΟΣΙΟ 1.979 23 91.220 46,0
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.414 21 86.703 35,8
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3.206 27 77.277 24,1
INTERNET 1.945 15 75.791 39,1
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙ 1.949 4 74.393 37,8
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.861 12 67.565 23,6
ΤΑΞΙΔΙΑ 1.529 12 66.654 43,7
ΚΑΤ/ΤΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ 2.576 11 60.785 23,6
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 1.295 7 55.601 42,6
Λοιπές Κατηγορίες 19.292 192 529.629 27,5
Γενικά Σύνολα 107.136 721 3.369.003 31,4

Στις 2 Νοεμβρίου το Convenience  
Retailing Conference
Ψηφιακό συνέδριο για τη μικρή λιανική τροφίμων

Για 3η χρονιά, το περιοδικό «σελφ σέρβις» και η Boussias διοργανώνουν το 
Convenience Retailing Conference, ένα ψηφιακό συνέδριο αφιερωμένο στη μικρή 
λιανική τροφίμων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκπρόσωποι επιχειρήσεων λιανικής 
και χονδρεμπορίου τροφίμων, στελέχη της βιομηχανίας ταχυκίνητων προϊόντων, 
διεθνείς ομιλητές και Έλληνες ερευνητές τοποθετούνται σχετικά με τους τρόπους 
ανάπτυξης του συγκεκριμένου, πολλά υποσχόμενου τομέα της λιανικής στην 
απαιτητική εποχή μας. Ενδεικτικά, νέες ιδέες που υλοποιούνται διεθνώς, κυρίως 
με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, παρουσιάζονται από τον Chris Noice, 
Director of Communications, Association of Convenience Stores, του Συνδέσμου 
Convenience Καταστημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, και τον Alex Sophocleous, 
Head of Marketing & Partnerships της AiFi, μιας εκ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων 
εταιρειών που προσφέρουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, με την 
αξιοποίηση των οποίων υλοποιείται η υποδομή για λειτουργία ακόμη και μικρών 
καταστημάτων χωρίς ταμεία. Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθεί πάνελ για τις 
προκλήσεις του κλάδου και για τα πλάνα ανάπτυξης της δραστηριότητας των 
επιχειρήσεων, καθώς και ομιλίες με θέμα τους τρόπους ανάπτυξης των πωλήσεων, 
την εξέλιξη των αγοραστικών και καταναλωτικών αναγκών, αλλά και τα νέα εργαλεία 
καταγραφής τους.  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα www.convenienceretailingconference.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ANYTIME
Η Anytime της Interamerican παρέχει 
προγράμματα ασφάλισης για ηλεκτρικά 
ποδήλατα και πατίνια. Η Anytime 
ευθυγραμμίζεται με τη νέα εποχή της 
κινητικότητας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει 
το εταιρικό σχέδιο υπευθυνότητας για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη με αξιοποίηση των 
επιχειρησιακών επιλογών όσον αφορά στις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες.

ΝΕΑ ΠΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗ L’ ARTIGIANO
Τη νέα πίτσα της 6 κομματιών παρουσιάζει 
η L’ Artigiano, την οποία η ίδια η αλυσίδα 
προτείνει ως ιδανική επιλογή για single 
meal. Στόχος της αλυσίδας είναι, όπως 
αναφέρει, να καλύψει τις ανάγκες όλων των 
καταναλωτών στο σπίτι ή στο γραφείο. Θα 
διατίθεται δε σε όλες τις γεύσεις πίτσας της.

Η EPSON ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BEYOND 4.0
Παρουσία με δικό της περίπτερο είχε 
η Epson στην έκθεση καινοτομίας και 
τεχνολογίας Beyond 4.0. Η εταιρεία 
παρουσίασε προϊόντα επαγγελματικής 
εκτύπωσης με γνώμονα τη βιωσιμότητα και 
τη μειωμένη περιβαλλοντική επίπτωση κ.ά.

http://www.spotmonitor.gr
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Τα swipeable ads, το πιο engaging online 
διαφημιστικό format 
Νέοι 18-35 οι big spenders των γιορτών, σύμφωνα με την Outbrain

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καταναλωτές μεταξύ 18-35 
ετών είναι πιθανότερο να δαπανήσουν μεγαλύτερα 
ποσά σε αγορές την περίοδο των γιορτών, σε 
σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έρευνας Consumer 
Insights for the 2021 Holiday Shopping Season της 

Outbrain. To 52% των καταναλωτών όρισαν την ταχύτητα παράδοσης ως παράγοντα 
που επηρεάζει την απόφαση αγοράς, ενώ το 38% των ερωτηθέντων εκτιμούν τη 
δωρεάν ή με έκπτωση αποστολή. Σε άλλα ευρήματα της έρευνας, η απόφαση αγοράς 
εξαρτάται και από τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει ένα brand, με το 54% να εστιάζει 
την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα, το 47% στη βιωσιμότητα και το 43% στη 
στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Το 61% των καταναλωτών αναγνώρισε ότι η 
παρακολούθηση κάποιου video επηρέασε τις αγορές του, ενώ το 45% αξιολογεί τα 
swipeable ads ως τον πιο engaging τύπο διαφήμισης στο διαδίκτυο. Τον τελευταίο 
χρόνο, το 71% των καταναλωτών παγκοσμίως αγόρασε ένα προϊόν εκτός της 
εγχώριας αγοράς του και τέλος το 57% αρχίζει να προγραμματίζει τις αγορές του 
Black Friday λίγες ημέρες ή ακόμα και δύο εβδομάδες νωρίτερα. (Πηγή: The Drum)

Κέρδη τριμήνου άνω των 9 δισ. δολαρίων  
για τη Facebook
Παρά τις καταγγελίες της Frances Haugen

Η διαρροή δεκάδων χιλιάδων επιζήμιων εγγράφων, δεν αποδείχθηκε ικανή να 
επιβραδύνει την ανάπτυξη του Facebook, καθώς η εταιρεία είδε τα κέρδη της να 
αυξάνονται κατά 17%, σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 9 δισ. δολάρια το τρίτο τρί-
μηνο του 2021. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 35% στα 29 δισ. δολάρια, λόγω 
της αύξησης 33% στα διαφημιστικά έσοδα, τα οποία άγγιξαν τα 28 δισ. δολάρια. Οι 
καθημερινοί ενεργοί χρήστες αυξήθηκαν κατά 6%, συγκριτικά με την ίδια περίοδο 
πέρυσι, φτάνοντας κατά μέσο όρο τους 1,93 δισεκατομμύρια για τον Σεπτέμβριο, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία. «Σημειώσαμε σημαντική πρό-
οδο αυτό το τρίμηνο και η κοινότητά μας συνεχίζει να αναπτύσσεται», αναφέρει ο 
founder and CEO της Facebook Mark Zuckerberg και συμπληρώνει: «Είμαι ενθου-
σιασμένος για τον οδικό μας χάρτη, ειδικά όσον αφορά τους δημιουργούς, το 
εμπόριο και τη δημιουργία του Metaverse». Υπάρχουν ενδείξεις ότι το Facebook 
σχεδιάζει να αλλάξει το εταιρικό του brand name αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα, η 
πλατφόρμα συνεχίζει να υπόκειται σε έντονο έλεγχο τις τελευταίες εβδομάδες μετά 
το ξέσπασμα του σκανδάλου. (Πηγή: marketingweek.com)

Την online αναζήτηση 
νέων προϊόντων 
προτιμούν οι καταναλωτές
Έρευνα της Bazaarvoice

Στα online κανάλια προτιμούν οι 
καταναλωτές να αναζητούν νέα 
προϊόντα παρά στα καταστήματα, 
αναφέρει η customer experience 
εταιρεία Bazaarvoice.  
Συγκεκριμένα, 64% αναφέρουν ότι 
βρίσκουν ευκολότερη την πλοήγηση 
και αναζήτηση νέων προϊόντων 
online, σε σχέση με το 32% το οποίο 
δηλώνει ότι η αναζήτησή του γίνεται 
ευκολότερη στο κατάστημα. Επιπλέον, 
61% των καταναλωτών αναζητούν και 
ανακαλύπτουν προϊόντα συχνότερα 
όταν πραγματοποιούν τις αγορές τους 
online, ποσοστό το οποίο φτάνει μόλις 
το 34% για τις αγορές in-store. Αυτό 
ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι καταναλωτές σε ποσοστό 54% 
αρέσκονται να αναζητούν προϊόντα 
online, σε αντίθεση με 40% οι οποίοι 
το προτιμούν μέσα στο κατάστημα. 
Επιπλέον, η έρευνα αναδεικνύει την 
άνεση ως τον κύριο παράγοντα για τον 
οποίοι οι αγοραστές ανακαλύπτουν 
περισσότερα online από ότι in-store, με 
55% των ερωτηθέντων να συμφωνούν. 
Επίσης, σημαντικοί παράγοντες 
αναδείχθηκαν οι περισσότερες επιλογές 
και οι αξιολογήσεις των προϊόντων 
(45%). Ωστόσο, οι καταναλωτές είναι 
πιθανότερο να προχωρήσουν σε μια 
αυθόρμητη αγορά όταν πραγματοποιούν 
τις αγορές τους in-store, γεγονός 
στο οποίο συμφωνούν 67% των 
ερωτηθέντων. Αντίθετα, μόλις 53% 
δίνουν την ίδια απάντηση για τις online 
αγορές. (Πηγή: Warc)

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

