
«Η Αθήνα των millennials. Δείξτε την πόλη σας στους συνομήλικους σας _city breakers  μέσα από τα social media 
του Discover Greece. Γίνετε εσείς οι δημιουργοί περιεχομένου και πάρτε στα χέρια σας Facebook, Instagram και 
ΥouTube για τρεις μέρες» 
 

BRIEF 
Ποιο είναι το πρόβλημα και ποιο το ζητούμενο αποτέλεσμα. 

Η Αθήνα είναι ένας ανερχόμενος city break προορισμός, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια προωθείται και 
εμπλουτίζεται ως πρόταση αξίας με νέο περιεχόμενο πέρα από τις στερεότυπες εικόνες, με στόχο να αποτελέσει 
top of mind επιλογή για τους city break travelers. 

Tα social media παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση αντιλήψεων και κτίζουν ταξιδιωτικούς μύθους, κυρίως 
μέσα από τις αναφορές- εμπειρίες των ίδιων των χρηστών. Σε αυτή την ενέργεια, εσείς – η ομάδα που θα 
κερδίσει αυτόν τον διαγωνισμό- θα είστε οι διαχειριστές της φήμης της Αθήνας σε τρία ιδιόκτητα  social media 
του Discover Greece, για τρία 24ωρα. Σκοπός σας να δημιουργήσετε επιθυμία στους συνομήλικους σας city 
breakers, στις κύριες αγοράς αναφοράς στην Ευρώπη, να επισκεφθούν την πόλη σας και να ζήσουν μια μοναδική 
εμπειρία. 

 

Ποιος είναι ο επιχειρηματικός στόχος του έργου. Και ο marketing στόχος. 

Το στοίχημα της Αθήνας είναι να γίνει ένας year- round προορισμός και να κλείσει το κενό ανάμεσα στον 
Νοέμβριο και τον Απρίλιο. Tους υπόλοιπους μήνες, η πόλη γίνεται κυρίως stop over για όσους ταξιδεύουν προς 
τα νησιά, τον ήλιο και τη θάλασσα, μολονότι ήδη παρουσιάζεται σημαντική αύξηση επίσκεψης της Αθήνας ως 
αμιγώς city break προορισμός 

Ο επιχειρηματικός στόχος είναι η αύξηση επισκέψεων και διανυκτερεύσεων στους εκτός εποχικότητας μήνες. Ο 
marketing στόχος είναι η είσοδος της Αθήνας στη λίστα των δημοφιλών city break προορισμών στην Ευρώπη και 
η ενίσχυση της φήμης της, ως η πόλη που μπορεί να  προσφέρει lifetime εμπειρίες στους ταξιδιώτες, που 
αναζητούν το κλασικό μαζί με το μοντέρνο, το legacy μαζί με το coolness, την κλίμακα μαζί με το απροσδόκητο, 
ακόμα και το συνδυασμό ήλιο -θάλασσα σε λίγη ώρα από το κέντρο της πόλης. 

 

Ποιο είναι το κρίσιμο- πολύτιμο κοινό- στόχος. 

Για τους σκοπούς αυτού του διαγωνισμού, το κοινό- στόχος είναι οι millennials, δηλαδή νέοι ανάμεσα στα 20 και 
τα 35, που ζουν σε χώρες –αναφοράς για το brief (3ώρη απόσταση_ διάρκεια ταξιδιού) όπως είναι η Γερμανία, οι 
γερμανόφωνες χώρες, η Γαλλία κι οι γαλλόφωνες χώρες,  χώρες της κεντρικής Ευρώπης, βαλκανικές χώρες, 
Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία 

• Οι millennials είναι η γενιά που επιζητεί ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική ζωή. Ο 
προσωπικός χρόνος, τα ταξίδια, οι σχέσεις και η φιλία, οι εμπειρίες είναι πρωταρχικός στόχος. 

• Είναι η γενιά που έχει απόλυτη σύνδεση με το τώρα μέσα από το κινητό του και τα social media. 

• Εμπιστεύεται στις επιλογές της τη γνώμη των φίλων και αναζητεί αξιολογημένες πληροφορίες όταν 
πρόκειται να ταξιδέψει, κυρίως μέσα από μεγάλες πλατφόρμες (trip advisor). 



• Ταξιδεύει με low fare αεροπορικές εταιρίες (κι άρα αναζητεί ευκαιρίες -τιμές), μένει σε AirBnB σπίτια και 
δωμάτια και μετακινείται με Uber, πληρώνει με prepaid ή wallet.  

• Όταν ταξιδεύει αναζητεί νέες εμπειρίες ακόμα κι αν πρόκειται για mainstream προορισμούς, πόσο 
μάλλον όταν πρόκειται για προορισμούς που είναι «εναλλακτικοί και ανερχόμενοι». 

• Η ιστορία μια πόλης συνεχίζει να είναι ισχυρός λόγος επιλογής της ανάμεσα και σε αυτό το κοινό, αλλά η 
σύγχρονη κουλτούρα και η ζωή αυτής της πόλης είναι το ίδιο σημαντικοί, μαζί με επιλογές για 
διασκέδαση και αξιόλογο – τοπικό φαγητό. 

 

Ποια είναι η γνώμη του επισκέπτη –πελάτη για την Αθήνα. Τι επηρεάζει την επιλογή του. 

H Αθήνα είναι ταυτισμένη με την κλασική της ιστορία και την Ακρόπολη. Οι επισκέπτες της σταματούν εδώ έστω 
και για λίγες ώρες, ειδικά το καλοκαίρι, για να ανέβουν στον ιερό βράχο και συνεχίζουν το ταξίδι τους μετά σε 
άλλες περιοχές της χώρας. 

Η πόλη τα τελευταία χρόνια αλλάζει και σιγά – σιγά αναγεννιέται, καθώς δημιουργούνται νέες εστίες σύγχρονου 
πολιτισμού – το ΕΜΣΤ, το ΚΠΙΣΝ- ενώ συμβαίνουν και θα συμβούν μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα όπως η 
Documenta14. Γύρω και μέσα στο ιστορικό κέντρο ανοίγουν νέα ξενοδοχεία, κάποια σε ανακατασκευασμένα 
κτήρια και αρκετά νέα boutique –ξενοδοχεία, μαζί με νέα εστιατόρια, cafe και χώρους διασκέδασης συν μικρές 
επιχειρήσεις από νεαρούς δημιουργούς. 

Δεν είναι τυχαίο ότι σε μεγάλα μέσα του εξωτερικού έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα διθυραμβικές αναφορές 
στο νέο πρόσωπο της Αθήνας, ενώ τη συγκαταλέγουν στις πόλεις που πρέπει κανείς να επισκεφθεί στο άμεσο 
μέλλον, τόσο για το coolness όσο και για την πολιτιστική της ατζέντα και τα νέα κέντρα πολιτισμού. 

Ενδεικτικά 

www.nytimes.com/interactive/2017/travel/places-to-visit.html?smid=fb-share&_r=1 

www.cntraveler.com/gallery/the-best-places-to-travel-in-2017/5 

www.theguardian.com/travel/2017/jan/09/top-10-new-museum-openings-2017-paris-london-la-cape-
town?CMP=twt_gu 

Η κοινή προσπάθεια του Δήμου της Αθήνας μαζί με τους άλλους stakeholders, τη  Marketing Greece, τον Διεθνή 
Αερολιμένα της Αθήνας, την Ένωση Ξενοδόχων, την Aegean αποδίδει καρπούς. Στον αέρα είναι η τελευταία 
καμπάνια που οι παραπάνω φορείς συντόνισαν με κεντρικό μήνυμα “One city. Νever ending stories» με ξεκάθαρο 
στόχο να προβάλλει τον πολυμορφικό χαρακτήρα της πόλης και τις διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο 
επισκέπτης της. 

www.thisisathens.org/ 

www.facebook.com/cityofathens 

Επιπλέον, από τον Νοέμβριο του 2016 μέχρι και σήμερα, τρέχει ειδικά στοχευμένη καμπάνια για το LGBT Niche 
market της Ευρώπης, ενός ειδικού κοινού, με σημαντικές spending και trendsetting capabilities, τοποθετώντας 
έτσι την πόλη ως ένα friendly city break προορισμό στη διάρκεια του χειμώνα, με σημαντικά αποτελέσματα.  

www.athens-real.com  
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Ποιος είναι ο ανταγωνισμός και τι κάνει καλύτερα. 

Ανταγωνισμός είναι πόλεις- icons όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, η Ρώμη, το Amsterdam, η Κωνσταντινούπολη, η 
Βαρκελώνη , πόλεις με ιστορία, ομορφιά, τέχνη, διασκέδαση και πολύ καλά οργανωμένα πλάνα marketing. 

Για τους city breakers που αναζητούν το διαφορετικό μαζί με την εμπειρία της ανακάλυψης της cool urban 
κουλτούρας, υπάρχουν νέοι αναδυόμενοι προορισμοί όπως το Ντουμπρόβνικ, η Μασσαλία, η Βαρσοβία, η 
Λουμπλιάνα, το Σεράγεβο, που τώρα σταδιακά κτίζουν το μύθο τους και την marketing στρατηγική τους. 

 

Ποιο είναι το ένα και πιο ισχυρό πλεονέκτημα της Αθήνας.  

Η Αθήνα είναι η πόλη που μπορείς να ζήσεις το παρελθόν και την ιστορία μαζί με το δυναμικό σήμερα και να γί-
νεις ένα με τους ανθρώπους της. Η ζωή στους δρόμους της πόλης – τέχνη, διασκέδαση, φαγητό- αγκαλιάζει αβία-
στα την κλασική αρχαιότητα, ενώ ο σύγχρονος πολιτισμός – μουσική, σύγχρονη τέχνη, θέατρο- ανεβαίνει με δύ-
ναμη από την παραλία (ΚΠΙΣΝ, Στέγη, ΕΜΣΤ, Μπενάκη) στο ιστορικό κέντρο (Μουσείο Ακρόπολης, Βυζαντινό, Κυ-
κλαδικής, Μέγαρο). Είναι η πόλη που αναγεννιέται διαρκώς  μέσα στον ιστορικό της χρόνο κι αυτήν την εμπειρία 
υπόσχεται και στον επισκέπτη της.  

 

Ποια θέλουμε να είναι η προσωπικότητα της Αθήνας και πως θέλουμε να μιλήσει στο κοινό μας. 

Σύγχρονη, πολυπρόσωπη, ιστορική και δυναμικά σημερινή. Με την αστείρευτη ενέργεια 2.500 χρόνων ιστορίας 
και τη δύναμη να είναι πάντα εδώ, αυθεντική, με κλίμακα, ανθρώπινη. Ιδανική για τις νεότερες γενιές ταξιδιωτών, 
γεμάτη εκπλήξεις σε κάθε γωνιά, φιλική και βιωματική. 
 

Μερικές πληροφορίες για τα ιδιόκτητα social media του Discover Greece 

Η Marketing Greece έχει ως πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματική προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊό-
ντος, στο ευρύτερο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό και μέσω ενός πλάνου πολύ-επίπεδης επι-
κοινωνιακής στρατηγικής, προάγει τις συνέργιες που μπορούν να αναδείξουν τη χώρα μας σε έναν από τους ση-
μαντικότερους και ελκυστικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. 

Η υψηλής ποιότητας διαδραστική πλατφόρμα Discovergreece.com αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για τη δραστηρι-
οποίηση της Marketing Greece. Ο διαδικτυακός τόπος προβάλλει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊό-
ντων,  ,   

Η Marketing Greece διαθέτει και διαχειρίζεται καθημερινά- με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες-  πολλα-
πλά και ιδιαίτερα ισχυρά social media, ενώ παράγει υψηλής ποιότητας περιεχόμενο γι΄ αυτά, τόσο στα πλαίσια 
ενός δυναμικού calendar αλλά και σε συνάρτηση με επιμέρους προωθητικές ενέργειες (περιφερειών και πόλεων, 
διαγωνισμών κ.α.) 

• www.discovergreece.com/ 

• www.facebook.com/DiscoverGreececom 

• www.instagram.com/discover.greece/ 

• www.youtube.com/user/discovergreececom 

Το Discovergreece.com και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν σήμερα την πιο ολοκληρωμένη και 
σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα και οικοσύστημα προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Το Discover 
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Greece Facebook page με πάνω από 1.000.000 fan base βρίσκεται στις top θέσεις ανεξαρτήτως τομέα στην 
Ελλάδα και στα top 10 της Ευρώπης στον ταξιδιωτικό τομέα.  

 

Το ζητούμενο του διαγωνισμού 

H Αθήνα είναι μια πόλη που μπορεί να γοητεύσει τους millennials.  Έχει το ιστορικό πλαίσιο και μαζί μια πλούσια 
σύγχρονη πολιτιστική ατζέντα. Έχει νυκτερινή ζωή και δρόμους γεμάτους μικρές ανακαλύψεις, street art και γω-
νιές για νόστιμο φαγητό. Είναι δίπλα στη θάλασσα για όσους θέλουν να κάνουν βουτιές σε κοντινές παραλίες και 
νησιά. Είναι οικονομική. Και στη σωστή απόσταση των τριών – τρεισήμισι ωρών από τις μεγάλες πρωτεύουσες 
της Ευρώπης. 

Αν εσείς κερδίσετε το διαγωνισμό και έχετε στα χέρια σας τους λογαριασμούς Facebook, Instagram και ΥouTube 
του Discover Greece για τρεις μέρες, ποια θα ήταν η Αθήνα που θα δείχνατε στους συνομήλικους σας? Πως θα 
καλούσατε τους φίλους σας από το εξωτερικό να σας επισκεφθούν? Τι θα τους υποσχόσασταν?  

Αλλά όλα τα παραπάνω δεν είναι γνωστά οπωσδήποτε στο κοινό μας. Κάποιος πρέπει να τους τα δείξει. Στη 
γλώσσα τους. Στα μέσα τους. 

 

Τι πρέπει να ετοιμάσετε για την παρουσίαση σας 

• Τη στρατηγική σας –ποια είναι η δική σας Αθήνα, τι είναι σημαντικό για το κοινό σας, ποια θεματολογία, 
με τι ύφος και ποιά formats (video, stories, gifs, live…), με παρουσιαστές – πρόσωπα ή όχι, πόσο συχνά, 
με κυρίαρχο ή όχι κάποιον από τους λογαριασμούς (η γλώσσα είναι η αγγλική). 

• Δείγματα από το concept σας και τις αναρτήσεις σας, σε όποια μορφή κρίνετε 

• Ποιόν είναι το πιο σημαντικό metric των ιδεών σας (views, share, συμμετοχή) 

• Την παρουσίαση της ομάδας σας και τους ρόλους σας (αν έχετε) 

• Ποιο είναι το πιο ισχυρό πλεονέκτημα της ομάδας σας 

 

Καλή επιτυχία! 


