
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής (Θα χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συμμετοχής στην τελετή απονομής) 
(40 λέξεις max) 

H AEGEAN για να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητά της στο εξωτερικό και κατ’ επέκταση τις κρατήσεις της, χρησιμοποίησε τον καλό ελληνικό καιρό ως κίνητρο για να επισκεφθεί κάποιος την 
Ελλάδα. Με την εγγύηση της 100% ηλιοφάνειας πρόσφερε στους Γερμανούς έκπτωση έως και 50% αν έστω και ένα σύννεφο έκρυβε τον ήλιο!   

 

Τι ζητήθηκε από τον πελάτη - Background, Στόχοι, Ανάγκες της 
μάρκας (100 λέξεις max)  

Στρατηγική, Κοινό Στόχος, Μηχανισμός 
(100 λέξεις max) 

Αποτελέσματα ενέργειας– ROI, response rates, redemption κ.λ.π. (100 λέξεις max)  

Για να διαφημίσουμε την AEGEAN στο εξωτερικό ψάξαμε να βρούμε τι είναι αυτό που κάνει 
τους άλλους λαούς να θέλουν να μας επισκεφτούν. Αν και κάθε τουρίστας έχει πολλούς και 
διαφορετικούς λόγους για να έρθει στην Ελλάδα, υπάρχει ένας  που είναι κοινός για 
όλους. Και αυτός είναι ο Ελληνικός καιρός. Όταν έχεις κάτι σε πλεόνασμα και οι άλλοι το 
ίδιο σε έλλειμα έχεις μια οικονομική συνθήκη. Έτσι μετατρέψαμε τον ελληνικό ήλιο σε 
παράμετρο της δικής μας οικονομικής συνθήκης. Προσφέροντας στους Γερμανούς του 
συννεφιασμένου Βερολίνου έως και 50% έκπτωση αν έστω και ένα σύννεφο έκρυβε τον 
ελληνικό ήλιο.  

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  
¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 
¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Η καμπάνια υποστηρίχθηκε από Social Media (Facebook posts, Instagram Stories, German Influencers) & display banners που στόχευαν στις Γερμανικές πόλεις από όπου η AEGEAN πετάει. 
Στα πλαίσια της 3ήμερης παρουσίας του billboard έγιναν 75 κρατήσεις αλλά το ουσιαστικό αποτέλεσμα προέκυψε από τις αντιδράσεις του κόσμου από το video που κυκλοφόρησε και 
παρουσίαζε στο ευρύ κοινό τι πραγματικά έγινε. 485.000 people reached, 2,5 million impressions, 520.000 video views (3 sec.), 7.500 post reactions. Η ενέργεια αναπαράχθηκε από το 
AdWeek ακόμη και από Ιαπωνικά sites.    

 

Κατηγορία: Integrated Campaign Led by Direct Marketing 

Τίτλος Συμμετοχής: Sunshine Discount 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): AEGEAN 

Εταιρία/Πελάτης: Αεροπορία Αιγαίου 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 03/05/2019 

 Έως 10/06/2019  

Την AEGEAN στην Ελλάδα την γνωρίζουν όλοι. Στο εξωτερικό όμως η 
αναγνωρισιμότητά της είναι περιορισμένη. Η ανάγκη λοιπόν ήταν να ενισχυθεί η 
εικόνα της AEGEAN και να συσχετισθεί με την Ελλάδα ώστε να αποτελέσει και τη 
φυσική επιλογή όταν κάποιος σκοπεύει να επισκεφθεί τη χώρα μας. Ζητούμενο ήταν 
να γίνει ένα activation που θα διαφήμιζε την AEGEAN στην z από όπου κάθε καλοκαίρι 
έρχονται εκατομμύρια τουρίστες. Η επικοινωνία θα έπρεπε να είναι σχετική με την 
γερμανική αγορά,  να αποτελέσει αφορμή για PR επικοινωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες αλλά και να δώσει κίνητρο για εξοικείωση με τα owned media της μάρκας 
(website, booking engine κτλ). 

Οικονομικός Απολογισμός 
Αφορά μόνο τις συμμετοχές που διαγωνίζονται στην Κατηγορία 
Low Budget 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer in mollis 
tortor. Fusce sed ultricies turpis. Cras metus lectus, scelerisque et ligula 
a, bibendum semper nulla. Curabitur vel condimentum sapien. Mauris 
eu neque ut turpis laoreet cursus eu sed sem. In egestas elementum 
lacus vulputate posuere. Sed luctus mauris at ante mollis viverra. 
Phasellus ut orci nec sapien viverra iaculis. Integer consectetur leo 
ligula, ac varius felis fringilla non. Praesent euismod facilisis risus vitae 
sodales. Proin diam nisl, varius tincidun. 

Υλοποίηση (150 λέξεις max)  
Παρουσίαση των συγκεκριμένων ενεργειών υλοποίησης και των σταδίων ανάπτυξης του έργου. 

Στην καρδιά του βροχερού Βερολίνου, στη μέση του Sony Center, στήσαμε ένα billboard και ξεκινήσαμε επι 3 μέρες να προβάλουμε LIVE τον καιρό της Ελλάδας. Με κάμερες σε Αθήνα και 
Πάρο και μια ειδική κατασκευή από φωτοβολταϊκά πάνελ που κατέγραφαν τα επίπεδα φωτεινότητας στον ουρανό, δείχναμε σε πραγματικό χρόνο τον ελληνικό ουρανό. Με τεχνολογία 
machine learning που ανέλυε live την εικόνα μπορούσαμε να εντοπίσουμε οποιοδήποτε σύννεφο που έκρυβε τον ήλιο. Όταν αυτό συνέβαινε στο billboard ενεργοποιούταν έκπτωση με το 
σχετικό promo code. Οι περαστικοί μπορούσαν είτε να σκανάρουν το QR code που εμφανιζόταν, είτε να αντιγράψουν τον κωδικό. Σε περίπτωση που το δήλωναν στο booking engine της 
AEGEAN  μπορούσαν να διεκδικήσουν αξιοσημείωτη έκπτωση στα εισιτήριά τους προς Ελλάδα έως και 50%. Το livestream μεταδιδόταν και στο κανάλι της AEGEAN στο YouTube αλλά και 
στην Γερμανική έκδοση του site της ώστε ακόμη περισσότερος κόσμος να μπορέσει να διεκδικήσει την έκπτωση.     

 

Η Ιδέα - (Σε μια πρόταση, έως 25 λέξεις) 
Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που εγγυάται για τον καιρό της, προσφέροντας έως και 50% έκπτωση στα εισιτήρια της, αν τύχει και συννεφιάσει. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δημιουργικό Υλικό (jpg ή Url) Ενδεικτικές φωτογραφίες, screenshot της συμμετοχής ή llnk με το δημιουργικό υλικό 
 
https://www.facebook.com/42477353781/posts/10158776484293782  

https://www.facebook.com/163548200416750/posts/2330252837079598   

http://preview.ourwork.gr/aegean/SunshineDiscountBanners/index.html 

https://de.aegeanair.com/sunshinediscount 

 

  

 

 


