
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key visual συμμετοχής 
 

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

Tο Τζόκερ κληρώνει τεράστια κέρδη. Έτσι, θα μπορούσες να βρεθείς από τη χασαποταβέρνα στο καλύτερο εστιατόριο. Κι επειδή δε θέλαμε να βρεθείς απροετοίμαστος 
δημιουργήσαμε ένα σουπλά, το οποίο μοιράσαμε στα πρακτορεία μας, που λειτουργούσε ως manual. 

 

Αξιολόγηση/Αποτελέσματα (100 λέξεις max)  

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

Κατηγορία: Brand Experience- Live Brand Experience 

Τίτλος Συμμετοχής: Σουπλά 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Τζόκερ 

Εταιρία/Πελάτης:ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από dd/mm/yy 

 Έως dd/mm/yy 

Τα σουπλά εξαφανίστηκαν με τον ίδιο τρόπο που θα εξαφανιζόμασταν κι εμείς εάν πιάναμε το Τζόκερ.  

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

 
Mε το Τζόκερ θα μπορούσες να βρεθείς από τη χασαποταβέρνα στο καλύτερο εστιατόριο. Αυτό ακριβώς θέλαμε να περάσει και στο μυαλό των πελατών μας. Ότι καθένας από 
αυτούς θα μπορούσε να είναι ο επόμενος μεγάλος νικητής. Κι επειδή δε θέλαμε να βρεθεί κανείς απροετοίμαστος στη νέα “μεγάλη” ζωή, δημιουργήσαμε ένα σουπλά, το οποίο 
μοιράσαμε στα πρακτορεία μας, που λειτουργούσε ως savoir vivre manual και λύση στις απαιτήσεις της νέας ζωής.  

Το κοινό μας θα μπορούσε να πάρει το Τζόκερ σουπλά στο σπίτι του και να κάνει άπειρη προπόνηση καθώς περιμένει την επόμενη κλήρωση, την “επόμενη” ζωή του. 

Η Ιδέα - (Σε μια πρόταση, έως 25 λέξεις) 
Η ιδέα ήταν όχι μόνο να ανοίξουμε την όρεξη του κοινού μας για μεγάλα κέρδη, αλλά και να το βοηθήσουμε στο πώς θα τα φάει.  

Περιγραφή του προβλήματος/ευκαιρίας  (100 λέξεις max)  
Ανάπτυξη του προβλήματος/ευκαιρίας, της φύσης της επιχείρησης/οργανισμού 
για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα. 

Το Τζόκερ είναι ένα προϊόν με ιστορία πάνω από 20 χρόνια. Ο κόσμος το 
γνωρίζει, το αγαπάει, δυστυχώς όμως, ακριβώς λόγω της ιστορίας του, δείχνει 
να είναι πιο στάσιμο και αναμενόμενο από τα άλλα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. 
Επίσης, ενώ το Τζόκερ κληρώνει αμύθητα ποσά, πολλοί θεωρούν μάλλον 
απίθανο το ενδεχόμενο να είναι αυτοί οι νικητές.   

 Εκτός από την above καμπάνια που έτρεξε στα παραδοσιακά μέσα, αυτό που 
θέλαμε να κάνουμε είναι να πιάσουμε εξαπίνης, προσφέροντας μια live 
εμπειρία, το κοινό μας και να “μπολιάσουμε” στο μυαλό του την ιδέα ότι θα 
μπορούσαν να είναι οι επόμενοι μεγάλοι νικητές.  

Σχεδιασμός/Στρατηγική (150 λέξεις max) 
» Στόχοι του προγράμματος και κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας του 
» Κοινό στόχος και μηνύματα επικοινωνίας 
» Στρατηγική προσέγγισης  

Στόχος μας ήταν να προσφέρουμε μια live εμπειρία στο κοινό μας και με έναν διασκεδαστικό τρόπο να 
συζητηθεί το Τζόκερ και πάλι. Στόχος μας ήταν η ενδυνάμωση της σχέσης με τους πελάτες. Ενώ, 
ταυτόχρονα θα μπορούσε καθένας από τους παίχτες Τζόκερ να αισθανθεί εν δυνάμει νικητής.  
Το κοινό στο οποίο απευθυνθήκαμε ήταν οι πελάτες των πρακτορείων ΟΠΑΠ. Μέσα από τα πρακτορεία 
μας οι πελάτες  μπορούσαν να προμηθευτούν τα σουπλά Τζόκερ και να αποκτήσουν ένα manual που θα 
τους βοηθούσε στη “μετά Τζόκερ” ζωή τους. Το μήνυμα ήταν “Όχι από τζάκι, από Τζόκερ”, αφού οι νικητές 
Τζόκερ μπορεί να μη γεννήθηκαν στα μεγάλα σαλόνια, αλλά σύντομα θα έφταναν σε αυτά.   
Δημιουργήσαμε ένα σουπλά το οποίο μοιράσαμε στους πελάτες μας και εν δυνάμει πλούσιους. Το σουπλά 
Τζόκερ λειτουργούσε ως manual για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας ζωής.       


