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Οι εταιρείες Bold Ogilvy & Mather, Initiative Media, Foss Productions, Asset Ogilvy, 
OgilvyOne και  busybuilding κέρδισαν τις διακρίσεις των Agencies of The Year στη φετινή 

απονομή των Ermis Awards. Τον τίτλο του Client of The Year, σήκωσε η Cosmote.

Ermis AwArds 2016

Η δΗμιουργικOτΗτα ακμAζει στΗν 
ελλΗνικH αγορA επικοινωνIασ

Ad Agency Of the yeAr, BOld Ogilvy

Με ρεκόρ υποψηφιοτήτων, δύο λαμπρές τε-
λετές απονομής και υπό το concept «αγαπάς να 
τα μισείς», πραγματοποιήθηκαν 13-14 Μαρτίου 
τα 15α Ermis Awards από την ΕΔΕΕ. Η υπέρτα-

τη γιορτή της δημιουργικότητας στην εμπορική επικοινωνία 
ανέδειξε τις δουλειές που ξεχώρισαν για τη χρονιά που πέρασε 
και έδωσε το δημιουργικό στίγμα της αγοράς για τη χρονιά που 
ξεκίνησε.

Μεγάλος κερδισμένος της βραδιάς αναδείχθηκε το Ogilvy 
Group, καθώς οι εταιρείες του απέσπασαν 5 από τις 7 διακρίσεις 
του Agency of The Year, ενώ την τιμητική της είχε και η Cosmote 

που απέσπασε τη διάκριση του Client of The Year. Το Grand 
Ermis στις διαφημιστικές ταινίες και στις Εκστρατείες σήκω-
σε η Frank & Fame με την καμπάνια της «Ποια Amstel?» για την 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ενώ με δύο Grand στην ενότητα Ad «έφυ-
γε» και η Bold Ogilvy & Mather, στις κατηγορίες Ραδιοφωνικά 
Μηνύματα και Καταχωρίσεις. 

Το Grand της νεότευκτης κατηγορίας Digital Video στην 
ενότητα Ad απέσπασε η Soho Square. Δύο Grand σήκωσε και 
η OgilvyOne, στις ενότητες Direct και Branded Entertainment 
Content. Αναλυτικά οι βραβεύσεις και οι νικητές, παρουσιάζο-
νται στους πίνακες που ακολουθούν.
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κωνσταντινοσ Θεοτοκασ: 
«Εντυπωσιακη η πληθωρα ιδΕων  
που κατατΕθηκαν»

Τις δύο Τελετές Απονομής άνοιξε ο Πρόεδρος 
της οργανωτικής επιτροπής των Ermis Awards 
2016, Κωνσταντίνος Θεοτοκάς, ο οποίος ξεκί-
νησε ευχαριστώντας όλους όσοι, εργαζόμενοι 
σκληρά και δημιουργώντας σε καθημερινή 
βάση, κατέθεσαν έργα τους στη διοργάνωση, 
σπάζοντας κάθε ρεκόρ συμμετοχών. Στη συνέ-
χεια αναφέρθηκε στις βελτιώσεις που υπέστη 
η φετινή διοργάνωση, λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα της σχετικής έρευνας που διε-
ξήχθη πέρυσι. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Προ-
χωρήσαμε στον εμπλουτισμό των κατηγοριών, 
ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το απο-

τύπωμα της αγοράς, διευρύνοντας παράλληλα, τις κριτικές επι-
τροπές. Προσπαθήσαμε να μειώσουμε τη διάρκεια των τελετών 
απονομής, ώστε η βραδιά μας να είναι περισσότερο ευχάριστη και 
λιγότερο κουραστική. Και για πρώτη φορά στην ιστορία των Ermis 
Awards, μπορείτε να έχετε real time ενημέρωση για την προοδευτι-
κή κατάταξη των εταιρειών ανά ενότητα και κατηγορίες βραβείων, 
τόσο live στην οθόνη της σκηνής όσο και μέσω του app της διορ-
γάνωσης. Συγχαρητήρια σε όλους όσους βραβεύονται, αλλά και σε 
όλους όσους συμμετείχαν, καθώς συνεισέφεραν στην εντυπωσια-
κή πληθώρα ιδεών που κατατέθηκαν για ακόμη μια χρονιά». 

μανολΗσ παπαπολυζοσ:  
«θα ΕιμαστΕ Εδω οσο οι ανθρωποι  
θα οδηγουνται απο το συναισθημα»
Τα φετινά Ermis, όπως και τα περσινά, έσπασαν κάθε ρεκόρ συμ-
μετοχής, όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της 

ΕΔΕΕ, Μανόλης Παπαπολύζος. Μεταξύ άλλων, 
τόνισε ότι σε μια εποχή που τα κονδύλια επι-
μένουν να είναι μικρά, η βιομηχανία επενδύει 
στα Ermis Awards, ενώ κάλεσε όλους να συμ-
μετέχουν στην έρευνα Forecomm_s, η οποία 
βασίζεται στη θεωρία ότι η επικοινωνία απο-
τελεί έναν πρόδρομο δείκτη της οικονομίας. 
Και συνέχισε: «Τα βασικά ευρήματα αυτής της 
1ης έρευνας Forecomm_s έδειξαν ότι η αγορά 
της επικοινωνίας κινείται χωρίς ξεκάθαρη κα-
τεύθυνση. Μάλλον υπάρχει ένας δισταγμός 
γενικά. Όμως προέκυψε ένα καινούριο ενδια-
φέρον στοιχείο, σύμφωνα με το οποίο τόσο οι 
διαφημιζόμενοι όσο και οι εργαζόμενοι στην 

επικοινωνία, πιστεύουν ότι η δική τους εταιρεία πηγαίνει κα-
λύτερα από τον κλάδο τους. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί είτε λόγω 

της προσαρμογής των εταιρειών στις νέες συνθήκες, είτε γιατί οι 
άνθρωποι του κλάδου μας διακρίνονται από αυτό που λένε “εται-
ρικός πατριωτισμός”. Παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα 
είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανοί, είμαστε δημιουργικοί και θα είμα-
στε εδώ όσο οι άνθρωποι θα οδηγούνται από το συναίσθημα. Και 
βεβαίως για όσο διάστημα θα έχουν χρήματα στην τσέπη, γιατί 
αν δεν έχουν χρήματα να καταναλώσουν δεν έχει νόημα να υπάρ-
χουμε κι εμείς». 

«αγαπασ να τα μισεισ»
Τα βραβεία της 15ης διοργάνωσης των Ermis Awards, απο-

νεμήθηκαν σε δύο ξεχωριστές τελετές στο «Θέατρον» του Κέ-
ντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Οι τελετές κύλησαν σε 
γρήγορους ρυθμούς, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον όλου του 
κλάδου της επικοινωνίας που γιόρτασε τη δημιουργική «αντοχή» 
του σε δύσκολους καιρούς. Οι παρουσιαστές της βραδιάς Βίκυ 
Σταυροπούλου και Μίνως Θεοχάρης «ενσάρκωσαν» μουσικά το 
concept «Αγαπάς να τα μισείς» μέσα από αντίστοιχα τραγούδια 
του ελληνικού ρεπερτορίου, αποδίδοντας τη λατρεία για τα βρα-
βεία και την… δημιουργική ζήλια για την καλύτερη ιδέα που βρα-
βεύεται. Το λιτό αλλά εντυπωσιακό σκηνικό φιλοξένησε πλήθος 
στελεχών που διέτρεξαν τη σκηνή καθόλη τη διάρκεια της βρα-
διάς παραλαμβάνοντας τα βραβεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι την 
παράσταση «έκλεψαν» για άλλη μια φορά τα filler videos εισαγω-
γής σε κάθε ενότητα, έχοντας οδηγήσει πλέον τη διοργάνωση και 
στη θέσπιση σχετικού ειδικού βραβείου. Το ρόλο των απονεμη-
τών ανέλαβαν οι Πρόεδροι των κριτικών Επιτροπών, εκπρόσωποι 
των χορηγών της διοργάνωσης αλλά και οι Πρόεδροι της ΕΔΕΕ και 
του ΣΔΕ. Χαρακτηριστική ήταν η σύντομη δήλωση του Προέδρου 
του ΣΔΕ, Γρηγόρη Αντωνιάδη: «Δεν γνωρίζω άλλο κλάδο που να 
έχει χάσει το 50% του τζίρου του και να παραμένει τόσο αποτελε-
σματικός και δημιουργικός. Σας ευχαριστούμε γι’ αυτό». 

Όσον αφορά στη ροή της βραδιάς, όπως ανέφεραν τόσο ο 
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Θεοτοκάς 
όσο και ο Πρόεδρος της ΕΔΕΕ 
Μανόλης Παπαπολύζος στους 
χαιρετισμούς τους, οι διοργανω-
τές έλαβαν υπόψη τα ευρήματα 
έρευνας που έγινε στο κοινό 
των Ermis Awards με σκοπό τη 
βελτίωσή τους, ενώ η έρευνα 
αυτή θα συνεχισθεί. Αποτέλε-
σμα μεταξύ άλλων ήταν και η 
σαφής προσπάθεια για ταχύτε-
ρο ρυθμό απονομών και μικρό-
τερη σε διάρκεια τελετή. 

Διάκριση  Εταιρεία 
Design Agency of the Year  busybuilding 
PR Agency of the Year  Asset Ogilvy Public Relations 
Direct Agency of the Year  OgilvyOne Worldwide, Athens 
Digital Agency of the Year  OgilvyOne Worldwide, Athens 
Advertising Agency of the Year  Bold Ogilvy & Mather 
Media Agency of the Year  Initiative Media 
Production Company of the Year  Foss Productions 
Client of The Year  Cosmote 

AgencIes Of THe YeAr – clIenT Of THe YeAr

ΕιΔικEς ΔιακρiςΕις

Καλύτερο Video Filler 2015 Ermis AD / Υπαίθριες Διαφημίσεις Soho 
Square Athens, Foss Productions

Ermis Creative Bravery Diageo

Direct Innovation Award Tinderview, Soho Square Athens 
Innovation Award

Βραβείο Κοινού Nova Corporate- Θαύμα, Omikron 
Group, Forthnet

Οι παρουσιαστές της βραδιάς Βίκυ 
Σταυροπούλου και Μίνως Θεοχάρης >
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GrAnd Ermis AwArds 2016 

κατηγορία Εταιρεία Έργο Διαφημιζόμενος

Grand Ermis Digital Admine Hondaroadtrips / Honda Moto Greece Αδελφοί Σαρακάκη

Grand Ermis Direct OgilvyOne Worldwide Athens Όλη η Ελλάδα κοντά /Aegean Aegean Airlines

Grand Ermis Design MnP Ετήσια Έκθεση & Έκθεση ΕΚΕ 2015 Τράπεζα Πειραιώς

Grand Ermis PR Solid Relations / Solid Havas ΕΒΓΑ «80 χρόνια φτιάχνουμε καλοκαίρι» Ελαϊς-Unilever Hellas

Grand Ermis Branded Entertainment & 
Content

OgilvyOne Worldwide Athens Αγάπα σαν να μην υπάρχει αύριο! / Lacta Mondelez International

Grand Ermis Media Initiative Media Release the Beast / Magic Ελαϊς Unilever Hellas

Grand Ermis Production / Παραγωγή 
Εκδηλώσεων

Yard Προορισμός Παπαστράτος Παπαστράτος Philip Morris 
International

Grand Ermis Production / Παραγωγή 
Μουσικής-Ήχου

Musou Productions Εθνικό Θέατρο Εθνικό Θέατρο

Grand Ermis Production / Παραγωγή 
Διαφημιστικών Ταινιών

Avion Films Dance / Alfa Beer Alfa Beer

Grand Ermis Ad /Ραδιοφωνικά 
Μηνύματα

Bold Ogilvy & Mather ΙΚΕΑ Misassembled Radios ΙΚΕΑ House Market

Grand Ermis Ad / Εκστρατείες Frank & Fame Ποια Amstel? Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Grand Ermis Ad / Καταχωρίσεις Bold Ogilvy & Mather Κανό / Sinomarin Γερολυμάτος

Grand Ermis Ad / Διαφημιστικές Ταινίες Frank & Fame Η δικιά μας Beer / Amstel Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Grand Ermis Ad / Digital Video Soho Square Athens Θα κάνεις Skip / Allianz Direct Allianz Hellas

Ermis Production

Εταιρεία Ermis Grand Ermis Gold Ermis silver Ermis Bronze ςύνολο

Foss Productions  4 5 1 10

Yard 1 4 2  7

Musou Productions 1 2 1  4

Oxyzed Sound & Music Productions  2 1 1 4

Stefi & Lynx   4  4

Rabbeats Music  1 2  3

Avion Films 1 1   2

Filmiki Productions  1 2  3

Active Media  2   2

Topcut Modiano   2 1 3

Parasol  1 1  2

Bright Shoe   2  2

Magna Events  1   1

Central Athens  1   1

Movielab  1   1

Boo Productions   1  1

Ribeye Production   1  1

Magikon   1  1

Semio/Telia & Pavla BBDO   1  1 >
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PrOdUctiOn cOMPAny Of the yeAr, fOSS

AgencIes & clIenT Of THe YeAr

Ermis dEsiGn

Εταιρεία Ermis Grand Ermis Gold Ermis silver Ermis Bronze ςύνολο

busybuilding  1 3 2 6

Mousegraphics  1 2 3 6

MNP 1 1 2  4

Odd Bleat  1 1 1 3

Linakis digital   2 1 3

Luminous Design Group  1   1

Bob Studio  1 1  2

Caparo Design Crew   1  1

Alexandros Gavrilakis Design    1 1

isobar Greece    1 1

Semiotik / Δημήτρης Κολιαδήμας    1 1

Nowhere Studio    1 1

Ιωάννης Εργελετζής    1 1

digitAl Agency Of the yeAr, OgilvyOne 
WOrldWide AthenS

direct Agency Of the yeAr, OgilvyOne 
WOrldWide AthenS

MediA Agency Of the yeAr, initiAtive 
MediA

deSign Agency Of the yeAr, 
BUSyBUilding

Pr Agency Of the yeAr, ASSet Ogilvy 

PUBlic relAtiOnS

Ad Agency Of the yeAr, BOld Ogilvy

client Of the yeAr, cOSMOte

>
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Ermis Ad

Εταιρεία Ermis Grand Ermis Gold Ermis silver Ermis Bronze ςύνολο

Bold Ogilvy & Mather 2 14 11 10 37

Soho Square Athens 1 5 10 5 21

The Newtons Laboratory  1 6 5 12

Frank & Fame 2 4 3  9

McCann Worldgroup  2 2 3 7

J.Walter Thompson Athens  1 3 1 5

OgilvyOne Worldwide Athens   4 1 5

attp  1 1  2

Rascal   2  2

Tribe   1  1

MullenLowe Athens  1   1

Button  1   1

Gnomi Ltd  1   1

Solid Havas  1   1

Cream   1  1

Yafka   1  1

Publicis One/ Publicis    1 1

Magnet    1 1

Ermis mEdiA

Εταιρεία Ermis Grand Ermis Gold Ermis silver Ermis Bronze ςύνολο

Initiative Media 1 3 2  6

Mindshare  1 3 2 6

Tempo OMD Hellas  1 3 1 5

Carat International Hellas  1 4  5

OgilvyOne WorldWide Athens  2 2  4

BGM OMD   1  1

Admine   1  1

iProspect Greece   1  1

Asset Ogilvy Public Relations    1 1

Ermis BrAndEd EntErtAinmEnt & contEnt

Εταιρεία Ermis Grand Ermis Gold Ermis silver Ermis Bronze ςύνολο

OgilvyOne Worldwide Athens 1 4 3 3 11

Soho Square Athens  1 2  3

Bold Ogilvy & Mather  1  1 2

isobar Greece   1 1 2

McCann Worldgroup   2  2

J.Walter Thompson Athens  1   1

Admine   1 1 2

4 Wise Monkeys    2 2

The Newtons Laboratory   1  1

Digital Minds   1  1
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Ermis dirEct

Εταιρεία Ermis Grand Ermis Gold Ermis silver Ermis Bronze ςύνολο

OgilvyOne Worldwide Athens 1 5 4 2 12

Soho Square Athens  1 3  4

McCann Worldgroup  1 2  3

Ogilvy Action Athens   2  2

isobar Greece   1  1

4 Wise Monkeys   1  1

Bold Ogilvy & Mather   1  1

J.Walter Thompson Athens   1  1

Publicis One/ Publicis  1   1

Tribal WorldWide Athens    1 1

Ermis diGitAl

Εταιρεία Ermis Grand Ermis Gold Ermis silver Ermis Bronze ςύνολο

OgilvyOne Worldwide Athens  9 9 3 21

Soho Square Athens  4 4 1 9

Atcom  1 3 3 7

isobar Greece  1 3 3 7

Rascal   4 3 7

Admine 1 2 1 2 6

4 Wise Monkeys   3 5 8

Bold Ogilvy & Mather   1 1 2

Tribal Worldwide Athens  1 2 1 4

The Newtons Laboratory   1 2 3

Big Horror Athens   2  2

Frank & Fame   1 1 2

McCann Worldgroup   1 1 2

Asset Ogilvy Public Relations   1  1

J.Walter Thompson Athens    1 1

Linakis digital   1  1

Mozaik   1  1

Ermis Pr

Εταιρεία Ermis Grand Ermis Gold Ermis silver Ermis Bronze ςύνολο

Asset Ogilvy Public Relations   3 2 5

McCann Worldgroup  1 3 2 6

Solid Relations / Solid Havas 1 1 1  3

H+K Strategies  1 1  2

V+O Greece   1  1

Communication Effect  1   1

Magiq Doorz  1   1

Marketing Greece  1   1

Admore   1  1

One Team    1 1

AEA Relate   1  1

Civitas   1  1

OgilvyOne WorldWide Athens   1  1
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grAnd erMiS ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ, frAnK & fAMe

«ςτην Ελλάδα της κρίσης, η ελληνική δημιουργικότητα  
είναι πάντα σε ακμή»
Γιάννης Ευσταθιάδης, Bold Ogilvy & Mather
Είναι αξιοπρόσεκτο πως στην Ελλάδα της κρίσης, η ελληνική 
δημιουργικότητα είναι πάντα σε ακμή. Με εντυπωσίασαν τα έργα σε 
όλες τις ενότητες και σε όλες τις κατηγορίες. Χάρηκα τόσους νέους 
ανθρώπους επί σκηνής, για τα «μοναχικά» προϊόντα του ταλέντου τους. 
Μου άρεσε η διοργάνωση: «σφιχτός» ρυθμός, κέφι, καλός συντονισμός 
(αν ήταν και τα κείμενα λίγο καλύτερα, λίγο πιο σύγχρονα…). 
Παραμένει πάντως ένα δισεπίλυτο πρόβλημα: πώς θα βλέπουμε και 
θα ακούμε πιο ολοκληρωμένα τα βραβευμένα έργα. Λιγότερα βραβεία 
γενικώς; Λιγότερα βραβεία στην απονομή; Η επόμενη Οργανωτική 
Επιτροπή θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Όσο για τον Όμιλο Ogilvy, 
ήταν μια μεγάλη χρονιά. Τέσσερις εταιρείες έγιναν πέντε «Agencies 
of the Year»! Τέλος, για τη σαρωτική νίκη της Bold Ogilvy, υπάρχει 
ένας συναισθηματικός συμβολισμός: αυτό το 40ό κεράκι στην τούρτα 
των γενεθλίων, ήταν η πιο φωτεινή επιβράβευση της διαχρονικής 
δημιουργικότητάς μας.

«Επισφράγισμα μιας πολύ επιτυχημένης χρονιάς»
Γιώργος Ζαρόγιαννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Soho 
Square Athens
H φετινή μας επιτυχία στα Ermis Awards, έρχεται να επισφραγίσει μία 
πολύ επιτυχημένη χρονιά κατά την οποία διακριθήκαμε επίσης στα Epica 
Awards και στα Effie Awards. Η δεύτερη θέση σε 4 ενότητες και τα 
39 συνολικά βραβεία που κερδίσαμε για πολλά και διαφορετικά έργα, 
αποτελούν μία σπουδαία αναγνώριση για τη Soho Square και τους 
ανθρώπους της. Παρουσιάσαμε πολύ όμορφες και ξεχωριστές καμπάνιες, 
απόδειξη  της σκληρής και ποιοτικής δουλειάς που κάνουμε και φυσικά 
της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε με τους πελάτες μας. Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ και τα συγχαρητήρια μου σε όλους. Συνεχίζουμε με το 
ίδιο πάθος.

«Υποδειγματική η φετινή διοργάνωση»
Δημήτρης Γκάζης, Founder & Creative Director, busybuilding
Η διάκρισή μας ως Design Agency of the Year μας τιμά, 
καθώς είναι μια αναγνώριση δημιουργικής αριστείας από την 
κοινότητα της επικοινωνίας, αλλά και ένας σημαντικός δείκτης 
της δυναμικής και της υγείας της εταιρείας μας, του υψηλού 
επιπέδου της ομάδας μας και ατομικά του κάθε συνεργάτη μας, 
αλλά και της ποιότητας της συνεργασίας μας με τους πελάτες 
μας, οι οποίοι αναγνωρίζουν και επενδύουν στην υπεραξία και 
στα πολλαπλασιαστικά οφέλη που παράγονται από το branding 
και το design. Συγχαίρουμε όλους τους νικητές, όλους τους 
συμμετέχοντες και ευχαριστούμε την Οργανωτική Επιτροπή και 
την ΕΔΕΕ για την υποδειγματική φετινή διοργάνωση.

«Η διάκρισή μας επιβεβαιώνει τη δυναμική που 
μπορεί να αναπτύξει ένα ανατρεπτικό project»
Τηλέμαχος Μαυράκης, CEO, Admine
Η συνολική παρουσία της Admine στα Ermis Awards 2016 
επιβεβαιώνει με τον πλέον πειστικό τρόπο τη δυναμική 
που μπορεί να αναπτύξει μια μεγάλη δημιουργική ιδέα, ένα 
πραγματικά ανατρεπτικό project. To Hondaroadtrips κατάφερε 
όχι μόνο να αποσπάσει πέντε Ermis Awards, αλλά κυρίως να 
“χαρίσει” στην εταιρεία μας το πρώτο Grand Ermis Digital που 
λαμβάνει independent agency.  
Επιπλέον, με τις βραβεύσεις του Νουνού και του Makedonia 
Palace φάνηκε πως μία δυνατή ιδέα δεν μπορεί να περιοριστεί 
στα στενά όρια ενός funky προϊόντος ή του κλάδου των 
“προχωρημένων” υπηρεσιών.  
Το στοίχημά μας για το επόμενο διάστημα είναι να συνεχίσουμε 
να κινούμαστε ανοδικά. Πιστεύω, χάρη στην ψυχή των Adminers 
και την εμπιστοσύνη των πελατών μας, δε γίνεται να μην τα 
καταφέρουμε!

grAnD erMIs

grAnd erMiS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ, frAnK & fAMe

grAnd erMiS digitAl videO, SOhO SQUAre grAnd erMiS Bec, OgilvyOne WOrldWide AthenS
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«ςημασία στη δουλειά μας, έχει η διάρκεια»
Στέφανος Γκάνος, General Manager - Head of Production,  
Musou Ltd Music Publishing
Όπως στη μουσική, έτσι και στη δουλειά μας, σημασία έχει η διάρκεια. 
Το να μπορούμε κάθε χρόνο να είμαστε παρόντες στη μεγάλη γιορτή 
της δημιουργικότητας σημαίνει ότι συνεχίζουμε να αγαπάμε αυτό που 
κάνουμε, εξελισσόμαστε συνέχεια, και δε συμβιβαζόμαστε ποτέ. Κάθε 
βραβείο Ermis είναι και μια καινούρια αφετηρία για… τα επόμενα!

«Οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν την αγάπη μας γι’ αυτή 
τη δουλειά»
 Άννα Φουντούλη, Head of Solid Havas PR και Group Strategic 
Planner
Με αφορμή τον τίτλο της διοργάνωσης των Ermis Awards “Αγαπάς να τα 
μισείς”, θέλω να δηλώσω απερίφραστα ότι η διάκριση της εταιρείας μας 
Solid Havas με το Grand Ermis PR μάς έκανε να συνειδητοποιήσουμε 
για άλλη μια φορά ότι την αγαπάμε αυτή τη δουλειά! Με τα καλά της, 
τα παράδοξα, τις ματαιώσεις αλλά και την τρέλα της. Και ειδικότερα τη 
δουλειά που κάναμε για τα 80 χρόνια παγωτού της ΕΒΓΑ, βγάζοντας 
ένα παλιό μπλε λεωφορείο στο δρόμο για να πούμε την ιστορία της, την 
αγαπήσαμε ανεξαρτήτως βράβευσης. Είναι τιμητικό να σε επιβραβεύουν 
άξιοι συνάδελφοι, μέσα από ένα σύνολο δημιουργικών υποψηφιοτήτων 
και πάνω απ’ όλα ενθαρρυντικό για όλη την ομάδα μας στη Solid Havas 
PR να συνεχίσουμε να δημιουργούμε. 

«Ουσιαστική επιβράβευση, όχι απλά ένα βραβείο»
Κατερίνα Παπαναγιώτου, Creative Director της MNP
Τα Ermis Awards είναι μία σημαντική γιορτή που φέρνει τους 
επαγγελματίες του χώρου πιο κοντά. H κριτική επιτροπή στην κατηγορία 
του design απαρτιζόταν από σημαντικούς και αξιόλογους επαγγελματίες, 
με αποτέλεσμα η διάκριση να αποτελεί για εμάς μία ουσιαστική 
επιβράβευση και όχι απλώς ένα βραβείο.

grAnd erMiS PrOdUctiOn ΤΑΙΝΙΕΣ-AviOn filMS

grAnd erMiS digitAl, AdMine grAnd erMiS PrOdUctiOn ΜΟΥΣΙΚΗ ΗΧΟΣ-MUSOU

«Για εμάς, τα φετινά Ermis ήταν απόδειξη της δύναμης της 
συνεργασίας»
Θανάσης Παπαθανασίου, Πρόεδρος και Executive Creative Director, Frank 
and Fame
Για τη Frank and Fame, τα φετινά Ermis ήταν η έμπρακτη απόδειξη της δύναμης 
της συνεργασίας. Δύο εταιρείες με διαφορετικούς προσανατολισμούς ενώθηκαν 
και δημιούργησαν μια εντελώς νέα πρόταση που όπως αποδείχθηκε λειτούργησε 
εξαιρετικά. Ειδικά στην περίπτωση της καμπάνιας της Αmstel που πήρε ανάμεσα 
στα άλλα τα πολύ τιμητικά βραβεία Grand καμπανιών, Grand ταινιών, καθώς και 
το Grand των Integrated καμπανιών, η συνεργασία έφτασε στο αποκορύφωμά 
της. Η ομάδα της Amstel, η ομάδα της TopCut-Modiano και η ομάδα της Frank 
and Fame έγιναν κυριολεκτικά ένα για πολλούς μήνες για να παραχθεί αυτό το 
αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που πέρα από τη δημιουργική του αναγνώριση 
βραβεύτηκε και με βραβείο Effie, όχι μόνο γιατί είχε τεράστιο εμπορικό αντίκτυπο, 
αλλά και γιατί μέσα σε 6 μήνες άλλαξε την εικόνα της Amstel. Όσον αφορά στην 
εκδήλωση, θεωρώ θετική τη μικρότερη διάρκεια που όμως λόγω “παρέλασης” 
βραβευόμενων δεν ήταν ιδιαίτερα entertaining. Για το μέλλον, θα πρότεινα να 
ανακοινώνονται τα βραβεία το πρωί πριν την τελετή και η βραδιά να αφορά 
μόνο τα μεγάλα βραβεία με το σχετικό σασπένς κ.λπ. Επίσης, θα πρότεινα να 
μην μετράνε τα shortlists στις βαθμολογίες, γιατί στην Ελλάδα το μέγεθος των 
εταιρειών παίζει δραματικό ρόλο στο πόσα shortlists έχουν, σε αντίθεση με τις 
Κάννες όπου ανταγωνίζονται παρόμοια μεγέθη.

«Είμαστε υπερήφανοι για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες, 
τον θεσμό και τον κλάδο»
Μαρία Φωτοπούλου, Γενική Διευθύντρια, Initiative
Μία μόνο λέξη μπορεί να σημαίνει αυτή η διάκριση, υπερηφάνεια. Είμαστε 
υπερήφανοι λοιπόν, για τους ανθρώπους μας, που με τη δημιουργικότητα και τον 
κόπο τους έφεραν αυτή τη διάκριση. Υπερήφανοι για τους πελάτες μας, που με 
την εμπιστοσύνη και την “επένδυση” πάνω στις ιδέες μας, μας οδήγησαν σε αυτήν 
και τέλος περηφάνια για τον θεσμό και τον κλάδο, που μας ξεχώρισε ως άξιους 
εκπροσώπους του.

grAnd erMiS Pr SOlid relAtiOnS, SOlid hAvAS
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«Όλες οι καμπάνιες μας που βραβεύθηκαν έχουν ένα κοινό 
σημείο αναφοράς»
Χάρης Κονίνης, Διευθυντής Marketing Communications Strategy Ομίλου 
ΟΤΕ 
Για άλλη μία χρονιά, τα βραβεία Ermis ήταν μία γιορτή της επικοινωνίας και 
της δημιουργικότητας. Είδαμε σπουδαίες δουλείες να βραβεύονται, νέους 
ανθρώπους να δείχνουν το ανάστημά τους, υψηλού επιπέδου ομιλητές 
να μοιράζονται την τεχνογνωσία και τις ιδέες τους. Η Cosmote και φέτος 
πρωταγωνίστησε στα βραβεία, κερδίζοντας για πρώτη φορά τον τίτλο 
του Client of the Year, μία διάκριση που θεωρείται κορυφαία για τους 
διαφημιζόμενους. Συγκεντρώσαμε 22 Ermis Awards, τα 8 από αυτά Gold, 
μέσω των συνεργατών μας Bold Ogilvy & Mather, OgilvyOne, Mindshare, 
Stefi & Lynx και Foss Productions. Όλες οι καμπάνιες που βραβεύτηκαν 
έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς: την αξία που δίνει η Cosmote στον πελάτη 
και τις πραγματικές του ανάγκες. Σε προσωπικό επίπεδο, η διάκριση αυτή με 
κάνει διπλά υπερήφανο: Για την αποτελεσματικότητα της ομάδας επικοινωνίας 
Cosmote, αλλά και για το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας με τους συνεργάτες 
μας, οι οποίοι ουσιαστικά μας οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η διάκριση 
Client of The Year, μας κινητοποιεί ώστε να συνεχίσουμε να αναζητούμε τις 
καινοτόμες ιδέες και τις επικοινωνίες που αγγίζουν το κοινό. 

«Τα βραβεία είναι το επισφράγισμα μιας δυνατής σχέσης»
Αθηνά Ποπώφ, Marketing Manager Chocolate, Mondelēz International 
Ελλάδος
Για άλλη μία χρονιά η Mondelēz International Ελλάδος διακρίθηκε λαμβάνοντας 
συνολικά 20 βραβεία Ermis πίσω από αγαπημένες μάρκες όπως Lacta, 
Παυλίδης Υγείας & Philadelphia. Οι συγκεκριμένες διακρίσεις είναι το 
επισφράγισμα μίας φιλοσοφίας που μας διακατέχει, να δουλεύουμε με πάθος, 
με αγάπη για τα brands μας, με συνέπεια, με το ίδιο πάντα όραμα να πηγαίνουμε 
τον πήχη ακόμα πιο ψηλά. Είμαστε μία ομάδα που, σε συνεργασία με τις 
διαφημιστικές μας εταιρείες, έχουμε χτίσει μία δυνατή σχέση δημιουργώντας 
κάθε χρόνο «μαγεία» μέσα από τις καμπάνιες μας που αγγίζουν τους 
καταναλωτές και συνεχώς ενδυναμώνουν τις σχέσεις μας μαζί τους σε μία πολύ 
δύσκολη και απαιτητική εποχή. 

«Εκπλήρωση οράματος και αναγνώριση της προσπάθειας»
Βασίλης Μανιάτης, Group Brand Manager Value Brands & Παπαστράτος
Η αναβίωση του παλιού Λιθογραφείου της εταιρείας στον Πειραιά, με την 
μετατροπή του στον πολυμορφικό χώρο «Προορισμός Παπαστράτος», 
αποτέλεσε την εκπλήρωση ενός οράματος, που βρισκόταν στο μυαλό και τις 
καρδιές μας για χρόνια και ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή για να σφραγίσει τον 
εορτασμό των 85 χρόνων μας και να σηματοδοτήσει το άνοιγμα του διαλόγου 
μας με την κοινωνία και την αγορά. Τα 4 συνολικά βραβεία Ermis, έρχονται 
να αναγνωρίσουν την προσπάθεια μας, και αυτή των συνεργατών μας, που 
εργάστηκαν για την επιτυχία του project και μας κάνουν ακόμα περισσότερο 
υπερήφανους.

«Οι διακρίσεις μας δίνουν κίνητρο να υπερβούμε τους 
εαυτούς μας»
Μαρία Τζελέπη, Γενική Διευθύντρια Asset Ogilvy Public Relations
H 4η συνεχομένη βράβευσή μας ως «PR Agency of the Year» μας γεμίζει 
χαρά και υπερηφάνεια. Μία ακόμα χρονιά γεμάτη προκλήσεις, νέες ιδέες 
και προσπάθειες κλείνει με επιτυχία και επιβράβευση από το σημαντικότερο 
θεσμό στον κλάδο μας. Αυτό, όμως, που μας κάνει να αισθανόμαστε τιμή και 
λειτουργεί ως ιδιαίτερη αναγνώριση για εμάς είναι το γεγονός ότι η διάκριση 
αυτή προέρχεται από ανθρώπους του χώρου μας. Έχοντας, πλέον, ένα 
παραπάνω κίνητρο να υπερβούμε τους εαυτούς μας, συνεχίζουμε, και μέσα 
στο 2017, την προσπάθειά μας για εξέλιξη, με εφόδια τη δημιουργικότητα και 
την αδιάκοπη αναζήτηση των λύσεων αυτών που θα κάνουν τη διαφορά στην 
αντιμετώπιση των  προκλήσεων των πελατών μας. 

«Οι βραβευμένες δουλειές είναι μέχρι και 10 φορές πιο 
αποτελεσματικές»
Χρήστος Λάτος, Γενικός Διευθυντής OgilvyOne Worldwide Athens
H OgilvyOne καταφέρνει να διατηρηθεί στην κορυφή για 9η συνεχόμενη 
χρονιά έχοντας πλέον κατακτήσει συνολικά 385 Ermis Awards εκ των οποίων 
τα 23 είναι Grand Ermis. Και όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να φτάνεις 
στην κορυφή αλλά και να παραμένεις εκεί με συνέπεια. Προσπαθούμε να 
υπηρετούμε πιστά το δόγμα του David Ogilvy περί Creative Excellence ο 
οποίος έλεγε σοφά «Unless your advertising contains a big idea, it will pass 
like a ship in the night”. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η δημιουργικότητα και η 
αποτελεσματικότητα είναι οι δύο όψεις στο ίδιο νόμισμα. Κυνηγάμε τα βραβεία 
και τη δημιουργικότητα με πάθος γιατί είναι δεδομένο ότι οι δουλειές που 
είναι δημιουργικές αποφέρουν και αποτελέσματα. Μάλιστα έχουν γίνει πολλές 
έρευνες που αποδεικνύουν ότι οι βραβευμένες δουλειές είναι μέχρι και 10 
φορές πιο αποτελεσματικές από τις μη βραβευμένες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
πρώτα από όλα τους πελάτες μας επενδύουν σε πρωτοποριακές ιδέε και όλους 
τους συναδέλφους για την αφοσίωση στην 
εταιρεία και τη σκληρή δουλειά. Χωρίς αυτούς 
δεν θα υπήρχε η OgilvyOne. MW

grAnd erMiS PrOdUctiOn ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, yArdgrAnd erMiS direct,  
OgilvyOne WOrldWide AthenS
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BOld Ogilvy

grAnd erMiS MediA, initiAtive MediA


