
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key visual συμμετοχής 

 

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

Μία υπόγεια διάβαση μεταμορφώθηκε σε ένα διαδραστικό πέρασμα στη διασκέδαση βάζοντας το παιχνίδι στην καθημερινότητα των Αθηναίων! 
 

Αξιολόγηση/Αποτελέσματα (100 λέξεις max)  

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

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

 

Η Ιδέα - (Σε μια πρόταση, έως 25 λέξεις) 

Περιγραφή του προβλήματος/ευκαιρίας  (100 λέξεις max)  

Ανάπτυξη του προβλήματος/ευκαιρίας, της φύσης της επιχείρησης/οργανισμού 

για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα. 

Σχεδιασμός/Στρατηγική (150 λέξεις max) 

» Στόχοι του προγράμματος και κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας του 

» Κοινό στόχος και μηνύματα επικοινωνίας 

» Στρατηγική προσέγγισης  

Κατηγορία: B.Brand Experience B1. Live Brand Experience 

Τίτλος Συμμετοχής: Interactive Διάβαση 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Corporate 

Εταιρία/Πελάτης: ΟΠΑΠ 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 04/05/2019 

 Έως 04/05/2019 

 

Μετά το λανσάρισμα της corporate επικοινωνίας του ΟΠΑΠ μέσα από ενέργειες 

που δημιούργησαν θετικό αντίκτυπο στο κοινό, έρχεται το 2nd burst των 

experiential corporate ενεργειών. Η πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε 

αυτή τη φορά, δεν ήταν απλώς να κάνουμε ακόμα μια ad hoc ενέργεια, αλλά να 

«εισβάλουμε» στην ρουτίνα του κοινού μας με ένα διασκεδαστικό και 

ανατρεπτικό τρόπο. Παράλληλα θέλαμε αυτή η ενέργεια να προκαλεί ενεργή 

συμμετοχή του κοινού και να παράγει περιεχόμενο που θα μοιραζόταν σε social 

media. 

 

Απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτου ηλικίας. Γι’ αυτό και στρατηγικά 

επιλέξαμε σαν χώρο υλοποίησης της ιδέας μία διάβαση σε κεντρικό σημείο:  τη διάβαση 

που οδηγεί στο Golden Hall. Χρειάζονταν να σχεδιάσουμε μια ενέργεια με την οποία το 

κοινό όλων των ηλικιών θα έκανε εύκολα engage. Μια ενέργεια που θα είχε διάρκεια και 

θα δημιουργούσε content όχι μόνο την ημέρα των εγκαινίων αλλά και μετά από αυτό. Η 

συμμετοχή και η αποδοχή του κοινού ήταν μεγάλη αφού ένας μεγάλος αριθμός user 

generated content, άρθρων και άλλων δημοσιευμάτων βγήκαν για αυτή την ενέργεια. 

Παράλληλα αρκετοί ήταν αυτοί που επισκέφθηκαν τη διάβαση στα εγκαίνια.  

Να μεταμορφώσουμε μία αδιάφορη υπόγεια  διάβαση σε ένα διαδραστικό πέρασμα διασκέδασης.  

 

 

Με αφετηρία την ανάγκη για επαφή με το κοινό μέσα από έναν αναπάντεχο τρόπο, σχεδιάσαμε και μεταμορφώσαμε μια βαρετή υπόγεια διάβαση σε ένα interactive πέρασμα διασκέδασης.  

Την βάψαμε από την αρχή με σχέδια από τον graffiti artist b. Ένας σωστά επιλεγμένος καλλιτέχνης γνωστός και αγαπητός σε νεανικές ηλικίες αλλά και σε μεγαλύτερες, με το στιλ του 

αναγνωρίσιμο, φωτεινό και αισιόδοξο. Μαζί του σχεδιάσαμε μια πόλη στην οποία ενθέσαμε στοιχεία από τα παιχνίδια και τα προϊόντα του ΟΠΑΠ αρμονικά τοποθετημένα, δημιουργώντας 

έτσι ένα όμορφο πολύχρωμο και δυναμικό graffiti.  

Για την ενίσχυση της ιδέας, βάλαμε μουσική στη διάβαση, και 2 interactive touch points. Ένα σημείο όπου μπορούσες να πατήσεις 5 διαφορετικά κουμπιά και να παίξεις ντραμς στον ρυθμό 

της μουσικής που ακουγόταν στην διάβαση αλλά και να ενεργοποιήσεις το μήνυμα «Ζήσε το παιχνίδι» γραμμένο με neon.  

Έτσι μεταμορφώσαμε ένα καθημερινό και βαρετό πέρασμα σε μια experiential διαδρομή ενθέτοντας με έξυπνο τρόπο το brand ΟΠΑΠ.  

 

Μια σειρά από δημοσιεύματα, posts, stories κατέκλυσαν τα SoMe όχι μόνο την ημέρα των «αποκαλυπτηρίων» αλλά και μετά το event. Το word of mouth λειτουργεί ακόμα και τώρα αφού το κοινό 

που τυχαίνει να περνά από το σημείο για πρώτη φορά δεν σταματά να βγάζει selfies και να μοιράζεται την εμπειρία του στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.  1.800 άτομα παρευρέθηκαν στα 

εγκαίνια της διάβασης βιώνοντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ποιο ήταν το Διεθνές Concept και πως η καμπάνια σας διαφοροποιήθηκε ή/και εξέλιξε αυτό; (100 λέξεις max)  
Αφορά μόνο τις συμμετοχές που διαγωνίζονται στην Κατηγορία Διεθνές Concept. 
 
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 tincidunt vulputate sit 

amet, cursus eget sem. Mauris dignissim leo urna, at rhoncus eros pulvinar sed. Fusce congue vehicula sapien, vel. 

 

Δείγμα Διεθνούς Δημιουργικού Υλικού (jpg ή URL) 
Αφορά μόνο τις συμμετοχές που διαγωνίζονται στην Κατηγορία Διεθνές Concept. 

 

 


