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Τίτλος Συμμετοχής: Roaming ως την άκρη του κόσμου
Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Cosmote Roaming
Εταιρία/Πελάτης: Cosmote

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής (Θα χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συμμετοχής στην τελετή απονομής)
(50 λέξεις max)
Για να αποδείξουμε ότι με την Cosmote το Roaming φτάνει αληθινά μακριά, στείλαμε 4 συνδρομητές της ταξίδι από του Διαόλου τη μάνα μέχρι το Τέλος του Κόσμου, όπου τέσταραν το σήμα της με μια
ομαδική κλήση από αυτά τα απίστευτα σημεία.

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 06/10/2018
Έως 09/02/2019

Key visual συμμετοχής

Περιγραφή του προβλήματος/ευκαιρίας (100 λέξεις max)
Ανάπτυξη του προβλήματος/ευκαιρίας, της φύσης της επιχείρησης/οργανισμού
για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα.
Όλοι ξέρουν ότι η Cosmote έχει την καλύτερη κάλυψη στην Ελλάδα, με
εξαιρετικό σήμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Όμως τι
συμβαίνει με το σήμα της στο εξωτερικό; Οι περισσότεροι συνδρομητές της δεν
ξέρουν ότι συνεργάζεται με πάνω από 100 ξένα δίκτυα σε όλο τον κόσμο για να
τους παρέχει υπηρεσίες Roaming, που μπορούν να συγκριθούν με των
πολυεθνικών ανταγωνιστών της. Κι έπρεπε με κάποιο τρόπο να το μάθουν και
να αρχίσουν να εμπιστεύονται ξανά την Cosmote για την επικοινωνία τους σε
κάθε ταξίδι τους στο εξωτερικό.

Σχεδιασμός/Στρατηγική (150 λέξεις max)
1. Στόχοι του προγράμματος και κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας του
2. Κοινό στόχος και μηνύματα επικοινωνίας
3. Στρατηγική προσέγγισης
Στοχεύοντας στους συνδρομητές Cosmote ηλικίας 18-35 που ταξιδεύουν συχνά, θέλαμε να βρούμε έναν
τρόπο να τους πείσουμε για την εξαιρετική κάλυψη που τους προσφέρει η Cosmote στο εξωτερικό. Και ο
ιδανικός τρόπος να το μάθουν ήταν να τεστάρουν οι ίδιοι το Roaming της κάπου πολύ πολύ μακριά.
Δηλαδή, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην Ελλάδα, στου διαόλου τη μάνα, στου βοδιού το κέρατο, στη
μέση του πουθενά και στο τέλος τους κόσμου. Κι εκεί ακριβώς τους στείλαμε όταν ανακαλύψαμε ότι αυτές
οι εκφράσεις είναι αληθινά μέρη. Στο Devilsmother της Ιρλανδίας, στο Vestrahorn της Ισλανδίας, στο
Nowhere της Oklahoma και στο World’s End στη Σρι Λάνκα. Με μία αποστολή: να κάνουν μια κλήση από
αυτά τα 4 σημεία χρησιμοποιώντας τα Cosmote κινητά τους και να μάθουν πόσο μακριά φτάνει το
Roaming της.

Η Ιδέα - (Σε μια πρόταση, έως 25 λέξεις)
Η Cosmote έστειλε 4 συνδρομητές της κυριολεκτικά στου Διαόλου τη Μάνα και σε 3 ακόμα απομακρυσμένα μέρη, για να διαπιστώσουν οι ίδιοι πόσο μακριά φτάνει το Rοaming της.

Υλοποίηση (200 λέξεις max)
Ποια κανάλια επικοινωνίας χρησιμοποιήσατε; Περιγράψτε πως το πρόγραμμα επικοινωνίας λανσαρίστηκε και υλοποιήθηκε σε κάθε κανάλι επικοινωνίας, με ιδιαίτερη αναφορά σε κάθε ένα από
αυτά.
Με ένα promo video που έπαιξε στα social media αλλά και στην τηλεόραση αλλά και digital υλικά (FB/IG υλικά και display campaign) και υλικά ATL (ραδιοφωνικό, οutdoor) καλέσαμε τον κόσμο
να δηλώσει συμμετοχή και να κερδίσει ένα από τα 4 ταξίδια σε αυτά τα απίστευτα μέρη. Αφού επιλέχθηκαν οι 4 τυχεροί και ταξίδεψαν ως εκεί, έκαναν μια ομαδική κλήση από τα 4 σημεία, η
οποία απέδειξε τις δυνατότητες του Roaming της Cosmote. Το video της κλήσης έπαιξε στα social media ενώ στο site της ενέργειας ανέβαιναν φωτογραφίες και video από την περιπέτειά τους. Και
μόλις οι νικητές επέστρεψαν από τα ταξίδια τους, δημοσιεύτηκε ένα video με τις καλύτερες στιγμές τους.
To call to action της ενέργειας βγήκε στις 6 Οκτωβρίου. Η κλήση, δηλαδή ο σκοπός της ενέργειας, ανέβηκε στις 06/12/2018 και το video από όλα όσα έγιναν στα ταξίδια τους, βγήκε στις
10/01/2019 με την ενέργεια να ολοκληρώνεται στις 09/02/2019.

Αξιολόγηση/Αποτελέσματα (100 λέξεις max)
Ο κόσμος τελικά έμαθε και εμπιστεύτηκε την παγκόσμια κάλυψη της Cosmote αφού μετά την καμπάνια η χρήση της υπηρεσίας Roaming σημείωσε αύξηση 24%, η χρήση του Cosmote Travel Pass
αυξήθηκε κατά 53% ενώ η χρήση των data συνολικά στην υπηρεσία σημείωσε επίσης εντυπωσιακή αύξηση 103%. Αυτή η αύξηση ξεπέρασε κατά πολύ τους στόχους του πελάτη που ενώ ξεκίνησε να
κάνει ένα μικρό promo για μια υπηρεσία που δε θεωρείται τόσο δημοφιλής στην Ελλάδα, κατέληξε να κάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο, σε πολλά περισσότερα μέσα και να μεγαλώσει κατά πολύ το
target group του.

