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Νέα συνεργασία για τη Magiq Doorz 
Με τη RoloPack

Στον «αέρα» βρίσκεται το νέο διαφημιστικό σποτ 
με σύνθημα «Είμαστε όλοι με το χαμόγελο» για 
τις σακούλες απορριμμάτων Elef και το Χαμόγελο 
του Παιδιού, το οποίο δημιούργησε η Magiq 
Doorz στο πλαίσιο της νέας της συνεργασίας με 
την εταιρεία RoloPack. Το TVC παρουσιάζει στο 

κοινό το πώς μια καθημερινή και άχαρη ρουτίνα, όπως η απόρριψη των σκουπιδιών, 
μπορεί να γίνεται με το χαμόγελο και να δημιουργεί θετική διάθεση και αισιοδοξία. 
Η καμπάνια έχει ως στόχο να αναδείξει το κοινωνικό προφίλ της βιομηχανίας 
RoloPack, προβάλλοντας την πολυετή στήριξη που προσφέρουν στο Χαμόγελο 
του Παιδιού οι σακούλες απορριμμάτων Elef. Έχοντας συνεισφέρει πάνω από 
847.000 ευρώ εδώ και 10 χρόνια, όπως επισημαίνεται στην επικοινωνία, οι σακούλες 
απορριμμάτων Elef ευχαριστούν τους καταναλωτές που συμμετέχουν σε αυτή την 
κοινή προσπάθεια και τους παροτρύνουν να συνεχίσουν. Την παραγωγή του TVC 
ανέλαβε η The Stripes, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Χαλικιά – Kimino.

Από τη Reason To το 2022 Kick-off της Coca-Cola 3E 
Πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, σε ένα υβριδικό περιβάλλον

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η βραβευμένη εταιρεία Reason Τo ανέλαβε τον 
σχεδιασμό και την παραγωγή του 2022 Kick-off Meeting, το μεγάλο εσωτερικό 
συνέδριο πωλήσεων της Coca-Cola 3E. Το event πραγματοποιήθηκε και φέτος 
εξολοκλήρου ψηφιακά, σε ένα υβριδικό περιβάλλον, με την αξιοποίηση προηγμένων 
διαδραστικών τεχνολογιών, την καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα της εκδήλωσης, 
τα live audience interactions, inspirational speakers και animated παρουσιάσεις. 
Αποτέλεσε μια πρωτότυπη, όπως τη χαρακτηρίζει η εταιρεία, προσέγγιση παραγω-
γής υβριδικού συνεδρίου, με την υπογραφή της Reason To, το οποίο αξιοποίησε 
το κεντρικό σκηνικό της εκδήλωσης, ένα led wall experience box που ανέδειξε το 
περιεχόμενο και την agenda ομιλιών και παρουσιάσεων του φετινού kick-off, καθώς 
και το ευρύ brands portfolio της Coca-Cola 3E.

H MSL αναδείχθηκε «Best 
PR Agency of the Year» 
στα PR Awards 2022
To agency του Publicis Groupe 
Greece απέσπασε 6 Gold,  
6 Silver και 4 Bronze βραβεία

Η MSL, το Public Relations agency του 
Publicis Groupe, έλαβε την κορυφαία 
διάκριση του «Best PR Agency of the 
Year» στα PR Awards 2022, κερδίζοντας 
παράλληλα 6 Gold, 6 Silver και 4 
Bronze βραβεία για τις επικοινωνιακές 
καμπάνιες των πελατών της, Αdidas, 
Samsung, Visa και Athens Pride 
2021. Ο Brand Lead της MSL Greece, 
Αλέξης Μυλωνάς δήλωσε σχετικά 
με τις συγκεκριμένες διακρίσεις: 
«Η MSL φέρνει μια νέα προσέγγιση 
στις υπηρεσίες public relations και 
influencer marketing, που βασίζεται 
στη δημιουργικότητα, τα data και την 
τεχνολογία του δικτύου του Publicis 
Groupe, που σε συνδυασμό με τη γνώση 
και την εμπειρία των στελεχών μας, 
μας έφτασαν σήμερα στην κορυφαία 
διάκριση των PR Awards 2022. Τίποτα, 
βέβαια, δεν θα ήταν εφικτό, χωρίς την 
εμπιστοσύνη των πελατών μας και την 
αποφασιστικότητά τους να δοκιμάσουν 
καινοτόμες ιδέες στην επικοινωνία 
τους, και για αυτό, η διάκριση αυτή τους 
ανήκει εξίσου».

https://soeasyeducation.gr/franchisesoeasy/


3

#6110Τρίτη 22|03|2022

https://www.effiehellas.gr/


4

#6110

22|03|2022
Τρίτη

Η ATCOM Χρυσός Χορηγός  
στο e-Commerce Conference 2022
Ο Ιάσων Καταρόπουλος θα παρουσιάσει το A-commerce,  
τη νέα πλατφόρμα Omnichannel Commerce της εταιρείας

Η ATCOM είναι Χρυσός Χορηγός στο e-Commerce Conference 2022, το κορυφαίο 
συνέδριο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρείν το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
στις 6 Απριλίου 2022. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Ιάσων Καταρόπουλος, Chief 
Commercial Officer της ATCOM, θα συμμετέχει στην agenda των ομιλητών, 
με μία keynote ομιλία με τίτλο «A game changer for a changing game». Κατά 
την τοποθέτησή του, θα παρουσιάσει το A-commerce, τη νέα Omnichannel 
Commerce πλατφόρμα που λάνσαρε πρόσφατα η εταιρεία ως μετεξέλιξη του 
λογισμικού Netvolution, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών commerce 
που δίνουν τη λύση στις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο Ιάσων 
Καταρόπουλος δήλωσε σχετικά: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συμμετέχω και 
φέτος στο e-Commerce Conference, ένα συνέδριο που έχει τη διαχρονική στήριξη 
της ATCOM, για δύο λόγους: αφενός, γιατί είναι τιμή μου να μοιραστώ για ακόμη 
μία χρονιά τη σκηνή με διεθνείς ειδήμονες σε θέματα e-commerce και e-business. 
Αφετέρου, διότι θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω στο κοινό – και στην ελληνική 
αγορά - τη νέα εποχή που, εμείς στην ATCOM, προσδοκούμε να φέρουμε για το 
Commerce Business στην Ελλάδα».

Συνεργασία CGC Communication με όμιλο NextCom
Στον τομέα των υπηρεσιών προώθησης, επικοινωνίας  
και ψηφιακής μετάβασης

Η CGC Communication ένωσε τις δυνάμεις της με τον όμιλο εταιρειών NextCom, 
σε ένα συμπαγές σχήμα στον τομέα των υπηρεσιών προώθησης, επικοινωνίας 
και ψηφιακής μετάβασης. Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας είναι η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της ευελιξίας στην παροχή υπηρεσιών της CGC, 
με γνώμονα την εξέλιξη των αναγκών του πελάτη και της μεγιστοποίησης του 
ανταποδοτικού του οφέλους. Πλέον, η CGC Communication αξιοποιεί την υποδομή 
και εξειδίκευση της NextCom Group, παρέχοντας υπηρεσίες 360ο επικοινωνίας, με 
άνοιγμα στις ψηφιακές τεχνολογίες. Η νέα εποχή της CGC εκφράζεται και με ένα 
ανανεωμένο website. Όπως ανακοίνωσε η Διοικητική Ομάδα της CGC, στον πυρήνα 
της οποίας βρίσκονται οι Αλέκος Τσαούσης και Νίκος Καραπάνος, «σκοπός μας 
είναι να είμαστε για τους πελάτες μας η πιο ευέλικτη κι αποτελεσματική ομάδα, 
σύγχρονης στρατηγικής και δημιουργικής σκέψης, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 
επιχειρηματικών τους στόχων».

Η Superfy στο branding 
της Alios Seafood
Σχεδιασμός λογοτύπου

Η Superfy σχεδίασε το λογότυπο 
για την Alios Seafood, η οποία 
εδρεύει στη Νέα Υόρκη και είναι ένας 
εισαγωγέας και διανομέας ψαριών 
από ιχθυοκαλλιέργειες των ελληνικών 
θαλασσών. Για τον σχεδιασμό του 
λογοτύπου, η Superfy χρησιμοποίησε 
σαν βάση τη γνωστή γραμματοσειρά από 
το ελληνικό αλφαβητάρι, θέλοντας να 
προσδώσει ένα ύφος ευαισθησίας και 
φροντίδας, κάτι που η Alios υποστηρίζει 
στην όλη της φιλοσοφία. Όπως 
επισημαίνει, το γράμμα «α» σαν ψαράκι, 
στέκεται και μόνο του σαν σύμβολο  
«α’ ποιότητας».

Πρώτη TV καμπάνια για 
την Beat Snack & Coffee
Σε συνεργασία με την Unusual 

Στον «αέρα» βρίσκεται η πρώτη 
τηλεοπτική καμπάνια της αλυσίδας 
Beat Snack & Coffee, με τίτλο 
«Follow the Beat» η οποία φέρει την 
υπογραφή του από ετών συνεργάτη της 
Unusual. Σύμφωνα με το σενάριο, ο 
πρωταγωνιστής της ταινίας «ακούει» τον 
παλμό των Beat κάθε πρωί με τον καφέ 
του, σε κάθε διάλειμμα που κάνει μέσα 
στην ημέρα, όταν θέλει να φάει κάτι και 
κάθε βράδυ μετά την έξοδό του, καθώς 
τα Beat είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά. 
Η καμπάνια αναπτύσσεται σε τηλεόραση 
και digital. Την παραγωγή ανέλαβε 
η Parasol, σε σκηνοθεσία Ανδρέα 
Τσουραπά.

https://www.performance.gr/customer-insight/?utm_source=dailyfax&utm_medium=banner&utm_campaign=marketinganalyticswebinar
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Ecommercetech.io
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Senior UX Auditor,  
Baymard Institute

Rose Keen
Senior Analyst, 
Econsultancy

Ravid  
Kuperberg

Structured Creative 
Thinking Master

Taylor Ryan
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Founder, Klint Agency 

Lynette Saunders
Senior Analyst, 
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Juliana Jackson
Product Growth 
Manager, CXL

Marianne Stjernvall
Queen of CRO |   

Head of Customer Growth  
& Personalization,  

Coop Sweden 

Chloe Thomas
Author & Podcast Host, 

“eCommerce MasterPlan” 
& “Keep Optimising”

UNDER THE AUSPICES OF

 presents

eCommerce Conference returns with an all-star lineup of speakers 
who will share winning strategies, proven methodologies, and best 
practices to help attendees up their eCommerce game.

Keeping industry professionals up to date with all the latest trends  
and development since 2009, the longest-standing Greek eCommerce 
Conference will bring together 400+ eBusiness professionals, 
marketers, and agency executives from across Europe.

INTERNATIONAL SPEAKERS

www.e-commerceconference.gr

LIVE ON YOUR SCREEN
06.04.22

Official PublicationSponsorships: Anna Gyparaki, Τ: +30210 6617777 (ext. 152), Ε: agyparaki@boussias.com  
Tickets: Thanasis Konstantopoulos, T: +30 210 6617777 (ext. 228), Μ: +30 6983 210 122, Ε: tkonstantopoulos@boussias.com 
Content: Dannos Tsakalos, Τ: +30 210 6617777 (ext. 151), E: dtsakalos@boussias.com 

ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI ΧΟΡΗΓΟI

http://www.e-commerceconference.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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Ένας στους δύο Έλληνες διαθέτει Ad Blocker
Σύμφωνα με την Έρευνα Profiles από την Focus Bari | YouGov 

Πάνω από ένας στους δύο Έλληνες (52%) έχουν εγκαταστήσει ή/και χρησιμοποιούν 
Ad Blocker, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της Πανελλήνιας Έρευνας Profiles, 
η οποία διεξάγεται σε συνεχή βάση στην Ελλάδα από την Focus Bari | YouGov. Η 
διείσδυση του Ad Blocker είναι θεαματικά ψηλότερη μεταξύ ανδρών και νεαρών 
ηλικιών, και πολύ πιο διαδεδομένη στους web browsers απ’ ότι στα κινητά. Οι 
κύριοι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες έχουν εγκαταστήσει Ad Blocker είτε στον 
browser είτε στο κινητό τους είναι, σύμφωνα με την έρευνα, για να αποφύγουν τις 
ενοχλητικές / intrusive διαφημίσεις, για να προστατευτούν από ιούς ή κακόβουλα 
λογισμικά, να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησής τους και να αυξήσουν την online 
ασφάλειά τους. Σημειώνεται ότι η πιο πρόσφατη έκδοση της Πανελλήνιας Έρευνας 
Profiles υλοποιήθηκε τον Μάρτιο 2022 σε δείγμα 6.676 ατόμων.

Spec ψηφιακής προβολής από το Υπ. Πολιτισμού
Ύψους 300.000 ευρώ

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διεξάγουν ηλεκτρονικό διεθνή 
δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 2 
με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις για την ψηφιακή προβολή του Μουσείου Ελληνικών 
Λαϊκών Μουσικών Οργάνων “Φοίβος Ανωγειανάκης” - Κέντρο Εθνομουσικολογίας 
με τη χρήση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών». Σκοπός είναι η δημιουργία 
βασικών ψηφιακών υποδομών και εξειδικευμένων ψηφιακών εφαρμογών για τη 
συνολική προβολή του Μουσείου και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στο κοινό. Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 299.422 ευρώ με ΦΠΑ. Οι 
προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Τρίτη 3 Μαΐου 2022.

Νέο Στραγγιστό γιαούρτι 
λανσάρει η Δέλτα
Στον «αέρα» καμπάνια  
από τη McCann Athens

Η Δέλτα γιορτάζει 
τα 70 χρόνια πα-
ρουσίας της στην 
ελληνική αγορά 
και λανσάρει το 
νέο Στραγγιστό 
γιαούρτι. «Για το 
καλό γιαούρτι 

υπάρχουν πολλές θεωρίες, η θεωρία της 
παράδοσης, η θεωρία της τεχνικής, αλλά 
και η θεωρία της μυστικής συνταγής. Υπάρ-
χει όμως και η ουσία που λέει ότι, πάνω 
από όλα, το καλό γιαούρτι φτιάχνεται από 
καλό γάλα», αναφέρεται στην καμπάνια 
λανσαρίσματος με τίτλο «Οι Θεωρίες», η 
οποία βρίσκεται ήδη στον «αέρα» από τη 
McCann Athens. Όλη η πείρα και η γνώση 
της Δέλτα συμπυκνώνονται, όπως αναφέ-
ρει η ίδια η εταιρεία, σε αυτό το στραγγιστό 
γιαούρτι από φρέσκο γάλα, που συλλέγεται 
καθημερινά από φάρμες της Ελλάδας. Δια-
τίθεται σε πολυσυσκευασίες κυπέλλων 200 
γρ. και οικονομική συσκευασία 1 κιλού. Το 
νέο γιαούρτι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες 
γάλακτος υψηλής βιολογικής αξίας και σε 
ασβέστιο, ενώ παράλληλα περιέχει ωφέλι-
μους μικροοργανισμούς.

ECO-CONSCIOUS ΣΥΛΛΟΓΗ  
ΑΠΟ ΤΗ PHILIPS
Τη νέα Philips Eco Conscious Edition συλ-
λογή της παρουσιάζει η Philips Domestic 
Appliances για τη δημιουργία πρωινού. Πρό-
κειται για το πρώτο, όπως επισημαίνει η ίδια 
η εταιρεία, σετ πρωινού, κατασκευασμένο 
από 100% βιολογικά πλαστικά που παράγο-
νται από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. Η 
«πράσινη» συλλογή περιλαμβάνει βραστήρα, 
φρυγανιέρα και καφετιέρα φίλτρου.

Η CHANNEL VAS ΓΙΝΕΤΑΙ OPTASIA 
Η Channel VAS, πολυεθνική εταιρεία fintech, 
ανακοίνωσε τη μετονομασία της σε Optasia, 
στο πλαίσιο της περαιτέρω επέκτασής της σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με το βλέμμα στραμμένο 
στις αναδυόμενες αγορές. Μια ολοκληρωμέ-
νη, πολυχρηστική πλατφόρμα τεχνητής νοημο-
σύνης, που περιλαμβάνει τη βαθμολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας (credit scoring), τη 
λήψη οικονομικών αποφάσεων, την πληρωμή 
και την είσπραξη, αποτελεί τον πυρήνα των 
υπηρεσιών της Optasia.Π
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Νέο όνομα και πολλές νέες υπηρεσίες  
για την EasyShipping 

Δυναμικά συνεχίζει την παρουσία της στο 
χώρο του e-commerce η EasyShipping, η 
πρώτη εταιρεία που κατάφερε να υλοποι-
ήσει ένα πλήρες σύστημα (SaaS) διαχείρι-
σης και βελτιστοποίησης των αποστολών 
μέσω courier στην Ελλάδα. Έπειτα από  
4 χρόνια επιτυχημένης πορείας προ-
χωρά σε rebranding και μετονομάζεται σε 
AfterSalesPro. Μαζί με το νέο όνομα έρχο-
νται και πολλές νέες υπηρεσίες οι οποίες 
θα αποτελέσουν μία πλήρη σουίτα εφαρμο-

γών για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο e-commerce 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Αυτή τη στιγμή η AfterSalesPro είναι σε θέση να διασυνδέσει όλες τις γνωστές πλατφόρμες 
e-commerce με τα webservices 16 εταιρειών courier σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ 
ταυτόχρονα με την αυτοματοποίηση της δημιουργίας των voucher, προσφέρει λύσεις 
διαχείρισης επιστροφών, pick-up, τηλεφωνικών παραγγελιών, αξιολόγησης πελατών και μία 
σειρά υπηρεσιών για την βελτιστοποίηση των pre και after sales διαδικασιών ενός σύγχρονου 
e-shop ή εταιρείας logistics.

https://aftersalespro.gr
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Official Publication

www.influencermarketingconference.gr

140422
 LIVE ON YOUR SCREEN

presents

Making every content 
count

Το Influencer Marketing αποτελεί πλέον μία μορφή του σύγχρονου Marketing και  
είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για  
να διαδώσουν περιεχόμενο στα social media και σε ένα ευρύτερο κοινό. 

Είναι ένας χώρος που σημειώνει ραγδαία εξέλιξη και οι αριθμοί το αποδεικνύουν: σύμφωνα  
με το Statista, η αξία της αγοράς του Influencer Marketing υπολογίζοταν το 2016 σε 1.7 δισ. 
δολάρια ενώ το 2021 το νούμερο αυτό εκτινάχθηκε στα 13.8 δισ. δολάρια! Το συνέδριο έχει  
ως στόχο να ενημερώσει το κοινό για το πώς μπορεί μια εταιρεία να αξιοποιήσει το Influencer 
Marketing και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει το brand της. Ομιλητές από την Ελλάδα και  
το εξωτερικό θα μοιραστούν πετυχημένες πρακτικές και case studies και θα αποκαλύψουν 
ποια είναι τα «συστατικά» μιας επιτυχημένης Influencer Marketing καμπάνιας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:  
• Brand Managers 
• Digital Managers
• Content Creators 
• Ambassadors 
•  Community Managers 
• Retailers 
•  Συμβουλευτικές 

εταιρείες και marketing 
agencies

ΧΟΡΗΓΟI
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΧΟΡΗΓΟI

http://www.influencermarketingconference.gr
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Η Coca-Cola στην Ελλάδα μειώνει  
τη χρήση του πλαστικού
Στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου

H Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) 
παρουσιάζει τις νέες πολυσυσκευασίες αλουμινίου που χάρη στη συσκευασία 
KeelClip, καταργούν την πλαστική μεμβράνη και μειώνουν τη χρήση του 
πλαστικού κατά 540 τόνους ετησίως. Η νέα συσκευασία, η οποία εμφανίζεται 
για πρώτη φορά στη χώρα μας, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, είναι από 100% 
ανακυκλώσιμο χαρτόνι, ελαφριά και πρακτική και επιτρέπει τη χρήση λιγότερων 
υλικών συσκευασίας συνολικά. Οι νέες συσκευασίες παράγονται στην Ελλάδα, στο 
Σχηματάρι Mega Plant της Coca-Cola Τρία Έψιλον, μετά την επένδυση ύψους 4 
εκατ. ευρώ στην παραγωγική μονάδα. Παράλληλα, η Coca-Cola στην Ελλάδα και η 
ΑΒ Βασιλόπουλος στηρίζουν από κοινού την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 
για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού οδηγού στην εφαρμογή Novoville, η 
οποία γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στους πολίτες και τους Δήμους όπου ζουν.

Βράβευση της Action Global Communications  
στα PR Awards
Bronze βραβείο για το project CοοPower του British Council

H Action Global Communications βραβεύτηκε 
στα PR Awards 2022 με Bronze βραβείο 
στην ενότητα «Best in Communications» για 
την κατηγορία «Low Budget» για το project 
CοοPower του British Council. Η συνεργασία 
της Action Global Communications με το 
British Council ξεκίνησε στις αρχές του 2021 

για την επικοινωνία και υλοποίηση του project CοοPower, ενός έργου με στόχο την 
ενημέρωση του κοινού για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τα συνεργατικά σχήματα. 
Η Action Global Communications δημιούργησε μία ολοκληρωμένη στρατηγική για 
την επικοινωνία του project, όπου συνδύασε με επιτυχία traditional και digital PR, 
ενώ παράλληλα ανέλαβε και την καθοδήγηση μίας ομάδας νέων δημοσιογράφων, 
που συνεργάστηκαν με το British Council, ώστε να δημιουργήσουν περιεχόμενο με 
σκοπό την ανάδειξη του κλάδου της κοινωνικής οικονομίας. Η Αγγελική Κιοφίρη, 
Country Manager της Action Global Communications Greece, δήλωσε: «Το βραβείο 
μας στη συγκεκριμένη κατηγορία δείχνει ότι η δύναμη της επικοινωνίας είναι 
πολλαπλασιαστική, ακόμη και όταν οι πόροι είναι περιορισμένοι και αποδεικνύει 
έμπρακτα πως, με δομημένη στρατηγική και στοχευμένες δράσεις, οι low budget 
καμπάνιες μπορούν να επιτύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα».

Τη Knowcrunch επέλεξε 
η Johnson & Johnson 
MedTech
Για ενδοεταιρική εκπαίδευση 
πάνω στο Digital Marketing

Η Knowcrunch ανέλαβε την 
προσαρμοσμένη εκπαίδευση στελεχών 
της Johnson & Johnson MedTech, 
τα οποία παρακολούθησαν ειδική 
ενδοεταιρική εκπαίδευση πάνω σε 
διαφορετικές τακτικές του Digital 
Marketing. Συγκεκριμένα, στελέχη από 
διαφορετικά τμήματα της Johnson & 
Johnson MedTech εκπαιδεύτηκαν πάνω 
στo LinkedIn και στη συγγραφή άρθρων. 
H συνεργασία αυτή περιελάμβανε 
μία σειρά εκπαιδεύσεων οι οποίες 
πραγματοποιούνται σε virtual class 
(live webinar) από τη Knowcrunch. Oι 
instructors της Knowcrunch, Στέφανος 
Σκλαβενίτης, co-founder της Flipside, 
Σουζάνα Θεοδωρίδου, cο-founder 
της SEO-Copyrighting agency και 
Αποστόλης Αϊβαλής, CEO της Aival.
com που ανέλαβαν τις ειδικές αυτές 
εκπαιδεύσεις, δήλωσαν ότι «είναι μεγάλη 
μας τιμή που κορυφαίες εταιρείες σαν 
την Johnson & Johnson MedTech 
εμπιστεύονται τη Knowcrunch για την 
ενδοεταιρική εκπαίδευσή τους και τη 
βραβευμένη στην Ελλάδα εκπαιδευτική 
μας ύλη».

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  
«Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ» ΤΗΣ COSMOTE TV
Πανελλήνια πρεμιέρα έκανε το ντοκιμαντέρ 
«Μ. Καραγάτσης» της σειράς ντοκιμαντέρ 
«Η Γενιά του ‘30» σε παραγωγή Cosmote TV, 
την Παρασκευή 18 Μαρτίου, στο πλαίσιο του 
24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Το χαρτί ανεβάζει τη δημιουργικότητα,
ακόμα πιο ψηλά

https://pressious.com
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Τα Dime Awards, για 9η χρονιά, έχουν στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν  
τις βέλτιστες πρακτικές και την καινοτομία στον χώρο των Ψηφιακών Εκδόσεων.

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
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ΥΠΟΒΟΛH  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤHΤΩΝ EΩΣ:

Δημήτρης  
Ηλιόπουλος

Εκδότης /
Διευθύνων 
Σύμβουλος, 
Αθηνόραμα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Marco Struecker  
Managing  

Director SEE,  
VICE Media

Σοφία 
Βουτσιτσούδη  

Digital & Biddable 
media Lead, 
Vodafone

Θεοδώρα 
Βασιλοπούλου  
Aρχισυντάκτρια, 
kathimerini.gr

Ναταλία 
Αφεντουλίδου 

Head of Strategy 
& Business 

Development,  
BGM OMD

Γαληνός Γιαγλής  
Managing  
Director,  

OCM

Ειρήνη Δούζη  
Senior Digital 

Marketing Manager, 
Αττικές Εκδόσεις

Έλενα Εμμανουήλ  
Digital Strategy & 

Innovation Director, 
Tempo OMD

Αλέξης Επιθυμιάδης  
Chief Digital Officer, 

L’Oréal Hellas

Διονύσης Κατσίμπας  
Digital Marketing 

Director,  
Sleed

Ιάσων 
Καταρόπουλος  

Chief Commercial 
Officer,  
ATCOM

Δάφνη Καρνέζη  
Δημοσιογράφος, 

Ιδρύτρια  
«The Greek Podcast 

Project»

Πέτρος Κουμπλής   
Δημοσιογράφος, 

Ραδιοφωνικός 
Παραγωγός

Θεόφιλος Κωτσίδης  
Communication 

Strategy & Media 
Consultant, Founder 

OYSTER Hellas

Κωνσταντίνα 
Κουτρούλη 
Chief Officer 
Marketing & 

Commercial, ΕΡΤ

Άκης Κυρλόγλου  
Digital Planning 

Manager,  
DentsuX

Σμαράγδα Κουρή  
Chief Business 

Development Officer,  
Prime Applications

Μαριλένα Μανάτου  
Global Publisher 
Success Director, 

Project Agora

Nικήτας Μαντάς  
Commercial Director, 

Liquid Media

Νικόλας Μπαρδάκης  
Business 

Development 
Director, adjust

Δημήτρης 
Χατζηδάκης  
Διευθύνων 
Σύμβουλος,  

Phaistos Networks

Χρήστος 
Χατζηιωάννου  

Brand Experience 
Director,  

24 MEDIA

Τίνα Φερεντίνου  
CΕO,  
DPG

Αλέξανδρος Ουίλς  
Media Manager, 

Nestle

Κωνσταντίνος 
Πενλίδης  

Digital Designer, 
Digitized Conference 

co-founder

Γιάννης Τσάκαλος  
Aρχισυντάκτης,  

Top Gear

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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Live shopping event από την Ikea  
για την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου
Με την Ελεονώρα Μελέτη

Ένα ακόμη live shopping event υλοποίησε η Ikea, στο ikea.gr, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου, την Παρασκευή, 18 Μαρτίου. Το event παρουσίασε 
η Ελεονώρα Μελέτη με τη Νάνσυ Αληζώτη, Product Category Manager της 
Ikea, με βασικό θέμα τον ύπνο. Συγκεκριμένα, παρουσίασαν στο κοινό προϊόντα 
που συμβάλλουν σε έναν ποιοτικό ύπνο, προβάλλοντας ιδέες και λύσεις Ikea, 
καθώς και συμβουλές. Μεταξύ άλλων, οι θεατές είδαν μια ποικιλία από στρώματα, 
προστατευτικά στρώματος και μαξιλαριού, ανωστρώματα, μαξιλάρια και παπλώματα. 
Επίσης, έγινε αναφορά στις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του κατάλληλου 
περιβάλλοντος ύπνου με τη συμβολή προσιτών λύσεων από την Ikea. Οι θεατές 
είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν με διαδραστικό τρόπο τις αγορές τους 
και να θέσουν ερωτήματα ζωντανά μέσα από το Live Chat.

Νέο παριζάκι Νίκας χωρίς συντηρητικά
Στον «αέρα» και σχετικό TVC

Η εταιρεία αλλαντικών Νίκας λανσάρει παριζάκι, για πρώτη φορά, χωρίς 
συντηρητικά. Το νέο παριζάκι χωρίς συντηρητικά κυκλοφορεί σε δύο συσκευασίες 
των 300 και 500 γραμμαρίων και προτείνεται από την εταιρεία για όσους προτιμούν 
μια πιο υγιεινή διατροφή. Σημειώνεται ότι η Νίκας έχει εγκαινιάσει μια νέα εποχή 
στην αγορά τροφίμων, καθώς είναι η πρώτη εταιρεία αλλαντικών στην Ελλάδα που 
χρησιμοποιεί πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά για τις συσκευασίες των προϊόντων της. 
Με αφορμή την κυκλοφορία των νέων προϊόντων, η Νίκας, με μήνυμα «τα αλλαντικά 
γίνονται καλύτερα», λάνσαρε και νέο τηλεοπτικό σποτ.

Πενταπλή διάκριση για τη Novartis Hellas
Στα PR Awards 2022

H Novartis Hellas απέσπασε πέντε διακρίσεις στα PR Awards 2022, με το 
Πρόγραμμα «Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναμη!» να λαμβάνει 1 Πλατινένια και 2 Χρυσές 
Διακρίσεις στις κατηγορίες «Health, Pharma & Wellness» και «Storytelling/Creative 
Content». Ο σχεδιασμός του 5ου κύκλου του προγράμματος αποσκοπεί να στείλει 
το μήνυμα πως καμία γυναίκα δεν είναι μόνη απέναντι στον καρκίνο του μαστού. 
Η πρωτοβουλία «Novartis Μένουμε Ασφαλείς» έλαβε Ασημένια Διάκριση στην 
κατηγορία «Internal Communications & Employee Engagement», ενώ με Χάλκινο 
Βραβείο αναγνωρίστηκε η πρόσφατη Έκθεση Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής & 
Οικονομικής Επίδρασης για το 2020 και οι στόχοι Εταιρικής Διακυβέρνησης έως το 
2030 στην κατηγορία «Corporate PR». 

Νέα συνεργασία για την ΕΛΕΔ
Δημιούργησε το site της εταιρείας Τετράς

Η Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου δημιούργησε τη νέα ιστοσελίδα της Τετράς Η/Μ 
ΑΕΜ, στο www.tetras.com.gr. Οι web developers και web designers της ΕΛΕΔ 
κατασκεύασαν ένα site με UI/UX τελευταίας γενιάς και εμφάνιση με γνώμονα την 
επιθυμία του πελάτη αλλά κυρίως την υψηλή αισθητική και την ευκολία πλοήγησης 
του χρήστη. Στην αρχική σελίδα διατίθενται πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία 
και τις υπηρεσίες της, ενώ ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τα έργα που έχει 
αναλάβει η εταιρεία, αλλά και να διαβάσει το blog της. Η περιήγηση είναι φιλική και 
έχει responsive σχεδιασμό. 

«HELP UKRAINE CENTER»  
ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΟΥΚΡΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Μια ομάδα ουκρανικών εταιρειών σχημάτισε 
μια πρωτοβουλία με την ονομασία Help 
Ukraine Center, η οποία στοχεύει στη 
συλλογή και παροχή ανθρωπιστικής και 
ιατρικής βοήθειας για τους ανθρώπους στην 
Ουκρανία, σε περιοχές που τη χρειάζονται 
περισσότερο. Το Help Ukraine Center είναι 
μια κοινή πρωτοβουλία μερικών από τις 
μεγαλύτερες ουκρανικές εταιρείες που 
έχουν ξεκινήσει να δημιουργούν ένα δίκτυο 
αποθηκών για ανθρωπιστική και ιατρική 
βοήθεια, αλλά και για να βοηθήσει τις 
εισροές εφοδιασμού με ταχύτερη παράδοση 
αγαθών στην Ουκρανία. Οποιοσδήποτε στον 
κόσμο μπορεί να στείλει βοήθεια σε μία από 
τις αποθήκες του Help Ukraine Center. 

The Emerging Landscape 
of Sustainable Finance

www.athens-esg-forum.gr

presents

12∙04 ∙22
 LIVE ON YOUR SCREEN

Συμμετοχές: Δήμητρα Γαστεράτου, T: +30 210 661 7777 
(εσωτ. 213), E: dgasteratou@boussias.com  
Χορηγίες: Κωνσταντίνος Ραμπίδης T: +30 210 661 7777 
(εσωτ. 309), E: krambidis@boussias.com 
Περιεχόμενο: Βασίλης Καφίρης, T: +30 210 661 7777 
(εσωτ. 132), E: vkafiris@boussias.com  

Αν το 2020 ήταν η χρονιά που το ESG 
έγινε buzzword στους επενδυτικούς και 
επιχειρηματικούς κύκλους, και το 2021 
η χρονιά που μπήκαν οι βάσεις για την 
πρακτική ενσωμάτωση και εφαρμογή 
των κριτηρίων, τότε το 2022 θα είναι  
η χρονιά της βιώσιμης επένδυσης. 

http://www.athens-esg-forum.gr
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Πληροφορίες: Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 6617 777 (εσωτ. 204), E: ckordouli@boussias.com
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Recognizing the people who are making  
a difference in the provision of healthcare services

ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΤΟ: 

www.patientawards.gr
ΥΠΟΒΟΛH ΥΠΟΨΗΦΙΟΤHΤΩΝ EΩΣ

11•04•22

MEDIA PARTNER ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χρήστος Λιονής
Καθηγητής Γεν. Ιατρικής 
και Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, 
Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Κρήτης
| Επισκέπτης Καθηγητής  
στον Τομέα Υγείας, 
Ιατρικής και 
Επιστημών Φροντίδας, 
Πανεπιστήμιο  
Linkoping Σουηδίας
| Μέλος της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων  
για αποτελεσματικές 
επενδύσεις στον Τομέα 
Υγείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

Αντώνης 
Αυγερινός
Πρόεδρος Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, 
Γεν. Διευθυντής 
ΣΑΦΕΕ, Διδάκτορας 
Φαρμακευτικής

Κυριάκος 
Αναστασιάδης
Καθ. Καρδιο-
χειρουργικής Α.Π.Θ. 
Διευθ. Καρδιοθωρακο-
χειρουργικής Κλινικής, 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠA  
Πρόεδρος Τμήματος 
Ιατρικής Α.Π.Θ.

Νίκος 
Κωστάρας
Γενικός Διευθυντής, 
IQVIA Hellas

Μιχάλης 
Στάγκος
Διευθ. Συμβουλος 
MSCOMM 
Communication, 
Συνιδρυτής IDGC

Κωνσταντίνος 
Βαρσάμος
Managing Partner, 
GET2WORK  
(all4Diabetes 
Piktocare,  
Digital4Pharma)

Βασίλης  
Λώλας
Ιδρυτής  
της in-Touch 
Communication

Γιάννης 
Σωτηρίου
Διευθύνων 
Σύμβουλος, ΙΦΕΤ 

Αθανάσιος 
Βοζίκης
Αν. Καθηγητής, 
Διευθ. Εργαστηρίου 
«Οικονομικών 
και Διοίκησης της 
Υγείας», ΠΑ.ΠΕΙ, 
Τμήμα Οικονομικής 
Επιστήμης

Ιωάννα 
Μιχαλοπούλου
Δικηγόρος LL.M., 
Health, Pharma, Food 
& Life  
Sciences, 
Michalopoulou & 
Associates

Τάσος 
Γκοτσόπουλος
General Manager, 
Perception

Δάφνη  
Καϊτελίδου
Καθ. Διοίκησης Υπηρεσιών 
Υγείας, Δ/ντρια 
Εργαστηρίου Οργάνωσης 
και Αξιολόγησης 
Υπηρεσιών Υγείας, 
Τομέας Δημ. Υγείας ΕΚΠΑ 
Πρόεδρος (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) 

Μαρία Παγώνη
Αιματολόγος, 
Αιματολογική 
Λεμφωμάτων Κλινική 
και Μ.Μ.Μ.Ο. ΓΝΑ 
Ευαγγελισμός, 
Πρόεδρος Ελληνικής 
Αιματολογικής 
Εταιρείας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

http://www.patientawards.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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Η KPMG στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, 
στηρίζοντας την ΕΛΕΠΑΠ
20 δρομείς της εταιρείας έτρεξαν για καλό σκοπό

Στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας την Κυριακή 20 Μαρτίου συμμετείχε η KPMG, 
υποστηρίζοντας τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Ο Νικόλαος Βουνισέας, Senior Partner 
της KPMG, δήλωσε σχετικά: «Παρά τη συνθήκη της πανδημίας και τις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες, οι άνθρωποι της KPMG συμμετείχαν με μεγάλη χαρά σε έναν 
αγώνα προσφοράς και αλληλεγγύης κάνοντας πράξη τις αξίες μας. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι περισσότεροι δρομείς μας ολοκλήρωσαν τον αγώνα των 5 χλμ με 
εξαιρετικά αποτελέσματα».

Η Μοτοδυναμική «αποχαιρετά»  
τον Οδυσσέα Κυριακόπουλο
Κατείχε τη θέση του Επίτιμου Προέδρου

Η οικογένεια της Μοτοδυναμικής «αποχαιρετά» τον Οδυσσέα Κυ-
ριακόπουλο, Επίτιμο Πρόεδρο του ομίλου, και εκφράζει τη θλίψη 
της για την απώλεια του. Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος διετέλεσε 
Πρόεδρος της εταιρείας από την ίδρυσή της το 1993 έως το 2015, 
όταν και παρέδωσε τη σκυτάλη στον γιο του Πάρη. Παρέμεινε 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έως το 2018 και ανακηρύχθηκε 
Επίτιμος Πρόεδρος. Βέβαια, η επαγγελματική του εμπλοκή με τις 

δραστηριότητες της εταιρείας ξεκινάει πιο νωρίς, το 1982, μέσω της οικογενειακής 
εμπορικής επιχείρησης Αφοι Ηλιόπουλοι ΕΠΕ, η οποία είναι η πρόγονος της Μοτοδυ-
ναμική ΑΕΕ. Η δε εμπλοκή του με τα προϊόντα της εταιρείας ξεκινάει ακόμα πιο νωρίς, 
λίγο μετά την ενηλικίωση του, «παραμένοντας έκτοτε ενθουσιώδης χρήστης τόσο των 
δικύκλων όσο και των προϊόντων θάλασσας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση. 

Πρωτοβουλία της Εθνικής 
Διεπαγγελματικής Μελιού 
για την Ουκρανία
Παρέδωσε στον ΕΕΣ  
3 τόνους προϊόντων

Μετά από αίτημα του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Σίμου Κεδίκογλου, για συγκέντρωση 
ανθρωπιστικής βοήθειας για τους άμεσα 
πληττόμενους από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία, ο Γ. Πίττας, Αντιπρόεδρος της 
Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 
Μελιού και Πρόεδρος της εταιρείας 
Αττική-Πίττας, απηύθυνε πρόσκληση 
εθελοντικής συνεισφοράς προς τα μέλη 
της οργάνωσης, συγκεντρώνοντας, 
χάρη στην άμεση κινητοποίησή τους, 
3 τόνους μέλι, με το μέλι Αττική να 
συνεισφέρει, όπως επισημαίνει η ίδια η 
εταιρεία, σημαντικά στην προσπάθεια. 
Όλη η ποσότητα του ελληνικού μελιού 
παραδόθηκε στον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό, για τον λαό της Ουκρανίας.

O όμιλος Σαράντη για την 
Παγκόσμια Ημέρα Δασών
Πρωτοβουλία δεντροφύτευσης 
της Bioten στις Φιλιππίνες

Η Bioten, brand προσωπικής φροντίδας 
του ομίλου Σαράντη, τιμά την Παγκόσμια 
Ημέρα Δασών μέσω εν εξελίξει 
ενέργειας αναδάσωσης στις Φιλιππίνες. 
Ο όμιλος τονίζει ότι «μέσω εταιρικών 
αλλά και προϊοντικών του πρωτοβουλιών 
φροντίζει να επιδρά θετικά στις χώρες 
της δραστηριοποίησής του, ενισχύοντας 
το κοινωνικό και περιβαλλοντικό του 
αποτύπωμα». Φέτος, με αφορμή 
την 21η Μαρτίου, την Παγκόσμια 
Ημέρα των Δασών, η μάρκα Bioten 
κάνει μια αναδρομή στην εκστρατεία 
δενδροφύτευσης που ξεκίνησε το 
2020 στις Φιλιππίνες, στοχεύοντας να 
φυτεύσει συνολικά 88 χιλιάδες δέντρα 
στην επαρχία Zambales. «Ζούμε σε 
μια εποχή πρωτόγνωρων προκλήσεων 
με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί 
μια πιεστική πραγματικότητα. Με 
πυξίδα αυτή την συνειδητοποίηση, ο 
όμιλος Σαράντη κάνει τις δικές του 
προσπάθειες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Συμμετοχές: Μαρία Γαβριλάκη, T: 210 6617777 (ext: 131),  
Μ: +30 6946 777 954, E: mgavrilaki@boussias.com  
Χορηγίες: Χρήστος Τέγος, T: 210 6617777 (ext: 198), E: ctegos@boussias.com  
Νικόλ Αρμόνη, T: 210 6617777 (ext:308), Ε: narmoni@boussias.com 

6 χρόνια τα Packaging Awards φέρνουν στο προσκήνιο  
ελληνικές επιχειρήσεις και designers που πρωτοπορούν,  

προϊόντα και brands που οι συσκευασίες τους  
σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο!  

Official Publications

Με τη Συνεργασία

www.packagingawards.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  

Παρασκευή 08 Απριλίου 2022

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

Official Publication

19/04/2022
Αμφιθέατρο OTEAcademy
+ LIVE ON YOUR SCREEN

ΠΑΝΕΛ ΔΙΑΛΟΓΟΥ:  
ΓΥΝΑΙΚΕΣ CEO ΧΑΡΑΣΣΟΥΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΑ FMCG 

12o συνέδριο σελφ σέρβις

presents

Αγώνας ταχύτητας μετ’ εμποδίων

Food Retail  
CEO Forum

ΚΏΣΤΑΣ ΑΝΤΙΜΗΣΑΡΗΣ 
Επιχειρησιακός Διευθυντής, 

Metro

ΠΌΠΗ ΣΚΑΓΙΑ
Διευθύνουσα Σύμβουλος,  

Κ. Θ. Σκαγιά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΤΤΑ ΧΑΖΑΠΗ
Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα 

Σύμβουλος, Αττική Μελισσοκομική 
Εταιρεία Αλ. Πίττας

ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΑΚΌΥ
Πρόεδρος,  
ΜΕΒΓΑΛ 

ΘΕΌΔΏΡΌΣ ΓΕΡΌΣΤΕΡΓΙΌΥΔΗΣ
Γενικός Διευθυντής,  

Διαμαντής Μασούτης 

ΠΑΥΛΌΣ 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΌΥ

Senior Manager, 
Accenture

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΒΑΛΙΝΔΡΑΣ
VP IT Demand,  

ΑΒ Βασιλόπουλος 

ΑΝΤΏΝΗΣ 
ΓΙΑΝΝΌΠΌΥΛΌΣ

Διευθυντής Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού, 

Metro

ΣΑΒΒΑΣ 
ΤΌΡΤΌΠΙΔΗΣ 

Διευθυντής Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού,  

Διαμαντής Μασούτης 

Υπό την αιγίδα

ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣ

Συντονισμός: Στέφανος Κομνηνός, Ιδρυτικός εταίρος, Netrino Συντονισμός: Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος, CSR Hellas

ΠΑΝΕΛ ΔΙΑΛΟΓΟΥ:  
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Συντονισμός: Καθ. Γεώργιος Δουκίδης, Επιστημονικός Σύμβουλος, ΙΕΛΚΑ

•  ΒΑΙΌΣ ΔΗΜΌΡΑΓΚΑΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, Ελλάδα & Βουλγαρία, NielsenIQ 
•  ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΣ ΘΕΌΔΏΡΙΔΗΣ, Συνιδρυτής & Διαχειριστής, Μπορούμε
•  ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΙΠΗ, Διευθύντρια Πωλήσεων, IRI Greece 
•  ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΙΌΣΕΣ, Γενικός Διευθυντής, ΙΕΛΚΑ 

JON WRIGHT 
Head of EMEA, 

 IGD

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ

www.foodretailceoforum.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ALKI MANIAS 
Executive Vice President, 

StoreLab, VR Expert

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

•  ΣΤΕΦΑΝΌΣ ΚΌΜΝΗΝΌΣ, Ιδρυτικός εταίρος, Netrino/iMinder
•  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΌΣ, Οικονομολόγος
•  ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, 

Super Market Χαλκιαδάκη 

http://www.foodretailforum.com
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Εθελοντική δενδροφύτευση  
από τους ανθρώπους της ΜΕΒΓΑΛ
Στον Δήμο Χαλκηδόνας

Οι εργαζόμενοι της ΜΕΒΓΑΛ συμμετείχαν σε μία ακόμη περιβαλλοντική δράση, με 
στόχο να αναβαθμίσουν περιβαλλοντικά και αισθητικά την περιοχή όπου εδρεύει η 
εταιρεία τους. Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή 20 Μαρτίου διοργανώθηκε εθελοντική 
δενδροφύτευση, σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλκηδόνας και τον Όμιλο 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Στη δράση συμμετείχαν περισσότεροι 
από 300 εθελοντές, εργαζόμενοι, κάτοικοι της περιοχής και μαθητές σχολείων. Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος 
τόνισε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συμμετοχή της εταιρείας στη φύτευση 
15 στρεμμάτων στον Δήμο Χαλκηδόνας. Η μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων 
μας που παρευρέθηκαν με τις οικογένειες τους δείχνει με έμπρακτο τρόπο την 
περιβαλλοντική τους ευαισθησία και αντανακλά τις εταιρικές μας αξίες για ένα 
καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Ευελπιστούμε και σε άλλες ανάλογες 
εκδηλώσεις σύντομα, συμπληρώνοντας διαρκώς την επιτυχή παράδοση που έχουν 
δημιουργήσει οι προηγούμενες εθελοντικές μας δράσεις για το περιβάλλον».

Συγκρότηση συμμαχίας «Στηρίζω HORECA»
Για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα φιλοξενίας και εστίασης

Επτά φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων και εργαζόμενων από τον ευρύτερο 
τομέα φιλοξενίας και εστίασης (HORECA) ένωσαν τις δυνάμεις τους και 
συγκρότησαν τη Συμμαχία «Στηρίζω HORECA». Στη Συμμαχία συμμετέχουν 
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εστιατόρων & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), η Ένωση Επιχειρήσεων 
Αλκοολούχων Ποτών (ΕνΕΑΠ), ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών 
Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), το Σωματείο Επιχειρήσεων 
Εστίασης BARECA, η Ένωση Bartenders Ελλάδος και ο θεσμός Athens Bar 
Show. Οι φορείς προχώρησαν στη σύνταξη μιας Χάρτας Κοινών Θέσεων και 
Δεσμεύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ευρύτερου τομέα φιλοξενίας και 
εστίασης στην Ελλάδα. Μέσω της Χάρτας, η Συμμαχία προτείνει, μεταξύ άλλων: 
Επαναφορά - μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή στο 6% ή εναρμόνισή του με τον μέσο 
όρο των χωρών της ΕΕ, Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση στο 6%, Προσαρμογή του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών στον μέσο όρο της ΕΕ, 
Παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς τις επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις έναντι των επιπτώσεων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Εκπαιδευτικά webinars από την Deloitte Ελλάδος
Θέμα η απασχόληση σε 4 ιδρύματα και στο Deloitte Foundation

Σειρά από εκπαιδευτικά webinars διοργάνωσε η Deloitte Ελλάδος με στόχο 
την ενημέρωση για τη δράση 4 κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και του Deloitte 
Foundation, στο πλαίσιο του προγράμματός της «WorldClass». Το πρόγραμμα έχει 
στόχο να βοηθήσει ανθρώπους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να αποκτήσουν 
ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της «Ιmpact Week», η 
εταιρεία διοργάνωσε ενημερωτικά webinars σχετικά με τους οργανισμούς «Ίδρυμα 
Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα», «Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα», 
Σχολικές μονάδες του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα και «Ίδρυμα 
Μποδοσάκη». Παρουσιάστηκαν επίσης οι χορηγίες και δωρεές του Ιδρύματος της 
Deloitte (Deloitte Foundation) και οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας της εταιρείας. 

Εκστρατεία κατά του 
καρκίνου του προστάτη  
από την Astellas
Με όχημα animated video  
σε εφαρμογή mobile app

Με κεντρικό μήνυμα «Η υγιεινή 
διατροφή και η άσκηση, σύμμαχοι στη 
θεραπεία σου», η Astellas Ελλάδος 
υλοποιεί νέα εκστρατεία, στο πλαίσιο 
των δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο 
του προστάτη. Βασικό όχημα της 
ενημερωτικής εκστρατείας είναι ένα 
animated video, το οποίο αναπτύσσεται 
σε ψηφιακά μέσα ενημέρωσης. 
Συγκεκριμένα, μέσα από μια εφαρμογή 
κινητού τηλεφώνου με τη μορφή του 
παιχνιδιού «ΕπιλοΥes!», ο χρήστης 
περιηγείται στην εφαρμογή και καλείται 
να επιλέξει ανάμεσα σε υγιεινές και 
μη υγιεινές διατροφικές συνήθειες 
και καθημερινές δραστηριότητες. 
«Στην Astellas, με την ανάληψη 
καινοτόμων πρωτοβουλιών και την 
υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών, 
φροντίζουμε τον ασθενή και θέτουμε 
σε προτεραιότητα τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του», δήλωσε σχετικά ο 
Χαράλαμπος Λάμπρου, Πρόεδρος ΔΣ & 
Διευθύνων Σύμβουλος της Astellas.

Η KRAFT PAINTS ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ  
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Χρωμάτων τη Δευτέρα 21 Μαρτίου, η Kraft 
Paints γιορτάζει το χρώμα και δημιουργεί 
χρωματιστά t-shirts, εμπνευσμένα από τη 
φύση και τα χρώματα που υπάρχουν στο 
φυσικό τοπίο της Ελλάδας. Τα t-shirts 
αναδεικνύουν τα 4 επιλεγμένα χρώματα της 
Colors of Greece Collection, CG731 Mistirio 
Dasos /F, CG747 Boubouki /F, CG646 
Voukamvilia και CG405 Paparouna.

H LA FARM ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ  
FOOD EXPO 2022
H Ελληνική Γαλακτοβιομηχανία La Farm 
ΑΕ συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Food 
Expo 2022 στις 12-14 Μαρτίου. Το περίπτερο 
της La Farm προσέλκυσε το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών, ενώ παράλληλα η ομάδα 
της εταιρείας παρουσίασε και ενημέρωσε 
τους επισκέπτες από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, για τα προϊόντα, την παραγωγή 
και τις υπηρεσίες της.
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Η Daikin στηρίζει τον ουκρανικό λαό
Θα προσφέρει ένα εκατ. ευρώ κατά της προσφυγικής κρίσης

Ένα εκατ. ευρώ θα προσφέρει η Daikin στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR), προκειμένου να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους 
ανθρώπους στην Ουκρανία και σε όσους αναγκάζονται να γίνουν πρόσφυγες ως 
αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία. Επιπλέον, θα δωρίσει προϊόντα για τους 
χώρους φιλοξενίας και τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις των προσφύγων, ενώ οι 
εργαζόμενοί της θα συγκεντρώσουν πόρους για να στηρίξουν τους Ουκρανούς 
συναδέλφους τους και τις οικογένειές τους. 

Συνεργασία Allianz Partners και Uber για ασφάλεια 
σε οδηγούς και ταχυμεταφορείς 
Η συμφωνία περιλαμβάνει και την Ελλάδα

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, η Allianz Partners και η Uber ξεκίνησαν μια 
συνεργασία κατά την οποία η Allianz Partners θα παρέχει προστασία και ασφάλεια 
σε ανεξάρτητους οδηγούς και ταχυμεταφορείς που συνεργάζονται με την Uber και 
την Uber Eats σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας 
για την Uber. Η κάλυψη περιλαμβάνει διάφορες πληρωμές αποζημίωσης για 
απώλεια εισοδήματος σε περίπτωση ατυχημάτων κατά τη διαδρομή, τραυματισμού 
ή νοσηλείας. Επιπλέον, οι ενεργοί συνεργάτες της Uber έχουν στη διάθεσή τους 
προνόμια εκτός ταξιδιού, για παράδειγμα αναρρωτική άδεια μετ' αποδοχών έως και 
15 ημέρες, πληρωμές μητρότητας και πατρότητας και αποζημιώσεις για απώλεια 
χρόνου λόγω παρουσίας στο δικαστήριο.

Η ABB δημοσιεύει την 
Έκθεση Αειφορίας 2021
Μείωσε τις εκπομπές CO2  
κατά 39% σε σχέση με το 2019

Η ABB δημοσίευσε την Έκθεση 
Αειφορίας για το 2021, περιγράφοντας 
τα επιτεύγματα της εταιρείας στο 
πλαίσιο των τεσσάρων πυλώνων της 
στρατηγικής αειφορίας του 2030. Η 
ABB είναι μία από τις πρώτες εταιρείες 
στον κλάδο της που πληροί τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας σύμφωνα με το νέο 
σύστημα κατάταξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για αειφόρες οικονομικές 
δραστηριότητες, γνωστό και ως «EU 
taxonomy». Ενδεικτικά, τον Δεκέμβριο 
του 2021, η ABB παρουσίασε μια νέα 
προσέγγιση για την κυκλική οικονομία 
σε ολόκληρη την εταιρεία. Μέχρι 
το 2030, τουλάχιστον το 80% των 
προϊόντων και των λύσεων της ABB θα 
καλύπτονται από αυτήν την προσέγγιση 
και θα αξιολογούνται με βάση ένα 
σύνολο βασικών δεικτών απόδοσης.

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 14 - 20/03/2022

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

ΚΑΤ.ΠΟΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ 13.970 73 393.716 27,9

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 4.854 94 162.700 33,5

INTERNET 4.621 18 147.837 32,0

ΔΙΑΦ.ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 3.266 5 141.923 43,5

ΟΙΚΟΝΟΜ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 4.174 26 127.960 30,5

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.376 40 103.007 30,5

ΙΑΤΡΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 2.768 23 101.825 36,9

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 2.865 7 101.010 35,5

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2.555 30 95.391 37,6

ΔΗΜΟΣΙΟ 2.849 15 84.288 29,6

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2.991 30 83.367 27,1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 2.738 36 83.276 30,4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ 2.157 24 75.018 34,9

ΤΑΞΙΔΙΑ 1.830 22 66.909 36,5

ΚΑΛ/ΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΣΩΜ. 1.564 5 62.004 39,6

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.245 22 59.189 26,2

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ-ΤΡΟΦΙΜΑ 1.429 7 47.901 33,5

ΗΛ.ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1.137 4 37.588 33,1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ 1.192 15 33.340 28,0

ΚΑΤ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.267 26 31.735 25,2

Λοιπές Κατηγορίες 9.815 152 265.532 27,1

Γενικά Σύνολα 73.663 674 2.305.516 31,3

http://www.spotmonitor.gr
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Μαρίνα Σκοπελίτου, εσωτ. 182, 
E: mskopelitou@boussias.com
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Στο +28% το in-game advertising το 2021
Ταχύτερη αύξηση για τις in-game αγορές

Κατά 27,6% ενισχύθηκαν τα έσοδα της in-game διαφήμισης διεθνώς το 2021, 
σύμφωνα με στοιχεία από περισσότερα από 750.000 παιχνίδια, από τη Unity. 
Η αμερικανική αγορά οδηγεί την «κούρσα» με το spend στο mobile gaming να 
αυξάνεται πάνω από 3 φορές σε σχέση με το 2019. Όπως προκύπτει από την 
έρευνα, περισσότεροι παίκτες παρακολουθούν διαφημίσεις, με το ποσοστό των 
ημερήσιων χρηστών που βλέπουν in-game μηνύματα να αυξάνεται από το 21,6% το 
2020 σε 25,9% το 2021. Ακόμη ταχύτερα αυξήθηκαν οι in-game αγορές ως πηγή 
εσόδων την περσινή χρονιά, διευρυνόμενες σχεδόν κατά ένα τρίτο (31,9%). Σε Κίνα 
και Ιαπωνία, η διαφήμιση αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό του in-game revenue, 
στην Αμερική είναι σχεδόν 50-50, ενώ το ένα τρίτο των εσόδων προέρχεται από τη 
διαφήμιση σε ΕΜΕΑ και Ν. Κορέα. Περαιτέρω αναλύσεις δείχνουν ότι τα παιχνίδια 
που υποστηρίζονται από διαφημίσεις είναι τα πιο δημοφιλή και προσελκύουν 
τους πιο πιστούς παίκτες. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατες μελέτες, τα κοινά του 
gaming χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη διαφορετικότητα απ’ ό,τι θεωρούταν στο 
παρελθόν και οι gamers είναι πιο πιθανό να εμπιστευθούν τις προτάσεις influencers, 
οδηγώντας brands να το αξιοποιούν για engagement. (Πηγή: WARC)

Η Ρωσία απαγορεύει Facebook και Instagram
Μέσω νόμου περί «εξτρεμισμού»

Σε απαγόρευση των πλατφορμών της Meta Facebook και Instagram προχώρησε 
δικαστήριο στη Μόσχα, στην πρώτη εφαρμογή του νόμου της χώρας περί 
«εξτρεμισμού» εναντίον ξένης εταιρείας τεχνολογίας. Οι αρχές έκριναν τις 
δραστηριότητές τους «εξτρεμιστικές», με τον εισαγγελέα να υποστηρίζει ότι 
οι πολιτικές της Meta κατευθύνονται κατά της Ρωσίας και του στρατού της. 
Δικηγόρος της Meta δήλωσε ότι το ρωσικό δικαστήριο δεν είχε τη δικαιοδοσία 
να αποφασίσει για την υπόθεση. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, οι αρχές μπλόκαραν 
την πρόσβαση σε Facebook και Instagram, με διεθνείς αναλυτές να εντάσσουν 
την απόφαση στο πλαίσιο ελέγχου της πληροφόρησης από την κυβέρνηση, μετά 
και τη νομοθέτηση κατά της διάδοσης «ψευδών» ειδήσεων, με ποινή έως και 15 
χρόνια φυλάκισης. Η κατηγορία του «εξτρεμισμού» αποτελεί το αποκορύφωμα της 
πίεσης σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, προκειμένου να τις αναγκάσουν να 
επιτρέπουν στην κυβέρνηση να αποφασίζει τι συνιστά αποδεκτό περιεχόμενο, ενώ 
ειδικοί αναφέρουν ότι η διαφήμιση σε αυτές μπορεί επίσης να επιφέρει κυρώσεις. 
Οι εφαρμογές παραμένουν διαθέσιμες στη χώρα μέσω ιδιωτικών δικτύων, 
ωστόσο η χρήση έχει υποστεί δραματική μείωση, κατά 40% για το Facebook και 
16% για το Instagram. Κάποιοι ζητούν την απαγόρευση και του WhatsApp, ενώ 
προειδοποιήσεις έχει δεχθεί και η Alphabet. (Πηγή: AdAge)

Στην Iris αναθέτει η Scholl
Το παγκόσμιο δημιουργικό της

Την Iris επέλεξε η Scholl ως lead 
global creative agency, μετά από 
διαγωνιστική διαδικασία. Στο pitch 
έλαβαν επίσης μέρος οι BBD Perfect 
Storm και St Luke’s. Η Iris θα αναλάβει 
να προωθήσει την ιδέα του πώς το 
brand Scholl μπορεί να συμβάλλει 
στη συνολική ευεξία. Σύμφωνα με τον 
Adrian Mooney, Vice-President of 
Marketing της Scholl, η ανάθεση έχει 
ως στόχο να επιτύχει «επαναξιολόγηση 
από τους καταναλωτές», καθώς τώρα 
η μάρκα είναι κατά βάση συνδεδεμένη 
με την περιποίηση ποδιών. Ο ίδιος 
προσέθεσε: «Αυτή είναι μια εξαιρετική 
ευκαιρία να εδραιώσουμε έναν ισχυρό 
ρόλο για το Scholl στο πεδίο της 
ευεξίας, δημιουργώντας παράλληλα 
ισχυρότερο relevance». (Πηγή: 
Campaign)

Στη Wavemaker τα media 
της Square
Για Β. Αμερική και Ευρώπη

Τη Wavemaker επέλεξε η εταιρεία 
fintech Square για τη διαχείριση του 
παγκόσμιου media λογαριασμού 
της μετά από διαγωνιστικό pitch. Η 
συνεργασία ξεκινά αυτόν τον μήνα με 
στόχο την υποστήριξη των αναπτυξιακών 
πλάνων του brand για scale up. Το 
agency του WPP θα χειρίζεται το media 
planning και buying για τις βασικές 
αγορές της εταιρείας: Β. Αμερική 
και ΕΜΕΑ. H Wavemaker πρόσφατα 
προσέθεσε στο roster της πελάτες όπως 
οι Bumble και TikTok. (Πηγή: Campaign)

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

