
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

The Lidl Skills Trap, ένα πρωτότυπο Escape Room challenge, στο οποίο συμμετείχαν εκατοντάδες νέοι από όλη την Ελλάδα, έλυσαν γρίφους, έδειξαν τα skills τους και διεκδίκησαν 20 θέσεις σε 
ένα career workshop που τους έφερε πιο κοντά στην καριέρα των ονείρων τους.  

 
 
 
Αξιολόγηση/Αποτελέσματα (100 λέξεις max)  

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Κατηγορία:  LIVE BRAND EXPERIENCE  

Τίτλος Συμμετοχής: THE LIDL SKILLS TRAP ESCAPE ROOM 

CHALLENGE 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): LIDL EMPLOYER BRAND  

Εταιρία/Πελάτης: LIDL ΕΛΛΑΣ – HR  

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 16/9/2019 –16/11/2019  

 Έως dd/mm/yy 

• Social media campaign σε Facebook, Instagram, YouTube & Native campaign σε επιλεγμένα sites με 30.394.292 Total Impressions και 78.739 total link clicks. 

• 60.609 unique visitors στο lidlskillstrap.gr.  

•  Η πρωτότυπη αυτή ενέργεια κέντρισε το ενδιαφέρον των νέων που έσπευσαν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω online booking στο lidlskillstrap.gr πριν γίνει “sold out”. 

• To The Lidl Skills Trap έγινε talk of the Town (s) και στις 4 περιοχές που επισκέφτηκε- 8 ημέρες– 160 Lidl Skills Trap games, όλα fully booked!   

• 160 top ομάδες - 800 παίκτες που  έπαιξαν, διασκέδασαν και έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις! 

• Ένα interactive career workshop, για τους 20 top scorers, που ήταν κατά γενική ομολογία το καλύτερο έπαθλο που θα μπορούσαν να κερδίσουν!  

 

•  

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

 
 

• Δημιουργήσαμε το lidlskillstrap.gr, με πληροφορίες και πρόγραμμα της ενέργειας. Οι users  έπαιζαν  σε ένα on line assessment game και έκλειναν θέση στο event που επιθυμούσαν. 

• Τρέξαμε social media campaign (FB, Instagram, YouTube) και καμπάνια με native περιεχόμενο σε επιλεγμένα sites για να προσκαλέσουμε το κοινό. 

• “Χτίσαμε” ένα Εscape room 28 τ.μ., με δύο χώρους (γραφείο και κατάστημα),  μικρογραφία του εργασιακού περιβάλλοντος της Lidl Ελλάς. 

• Το The Lidl Skills Trap Escape Room ταξίδεψε μέσα σε 4 ΣΚ σε 4 προορισμούς και έγινε talk of the town(s)! Σταθμοί :  Λιμάνι Θεσσαλονίκης (21&22/9), Πάτρα και Αθήνα (Πλατεία Χαλανδρίου 

(5&6/10) και Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στις Ημέρες Καριέρας  (12&13/10).  

• 800 παίκτες  έπαιξαν σε ομάδες των 5 ατόμων και μπήκαν σε ένα συναρπαστικό κόσμο γρίφων. Το challenge? Να ξεκλειδώσουν τα skills τους και να αναδείξουν τον καλύτερό τους εαυτό.  

• Οι 20 top scorers  που απέδρασαν  στο μικρότερο χρόνο και με τις λιγότερες βοήθειες, κέρδισαν τις 20 θέσεις σε ένα interactive career workshop που έγινε στο ΚΠΙΣΝ στις 16/11 και είχαν την 

ευκαιρία για μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας με το Recruiting Team της Lidl Eλλάς.  

 

 

 

•  

 

•    

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

Ένα escape room challenge που δεν έκρυβε παγίδες, μόνο το δρόμο για την επιτυχία ! «Λύσε τους γρίφους κι έφυγες…για την καριέρα των ονείρων σου»   

Περιγραφή του προβλήματος/ευκαιρίας  (100 λέξεις max)  

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

για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα. 

Με αφορμή τα 20 χρόνια παρουσίας της LIDL στην Ελληνική αγορά, το ζητούμενο 

και ταυτόχρονα η ευκαιρία, ήταν να γίνει μια μεγάλη employer branding  

ενέργεια, με απώτερο στόχο την ανάδειξη της LIDL ως ελκυστικού εργοδότη που 

είναι πάντα κοντά στους νέους και τους υποστηρίζει με κάθε τρόπο να 

κυνηγήσουν την καριέρα των ονείρων τους. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του THE LIDL 

SKILLS TRAP ESCAPE ROOM CHALLENGE, ενός βιωματικού προγράμματος που 

έδωσε την ευκαιρία σε εκατοντάδες νέους να παίξουν, να αναδείξουν τα 

ταλέντα και  τις ικανότητές τους και να κυνηγήσουν την καριέρα των ονείρων 

τους.  

Σχεδιασμός/Στρατηγική (150 λέξεις max) 

» Στόχοι του προγράμματος και κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας του 

» Κοινό στόχος και μηνύματα επικοινωνίας 

» Στρατηγική προσέγγισης  Στόχοι: Να έρθουμε κοντά στο νεανικό κοινό και να χτίσουμε μια ελκυστική εικόνα για το employer brand Lidl.  

Κοινό στόχος : Millennials (νέοι 18-32 ετών), young professionals, δυνητικοί υποψήφιοι για οποιαδήποτε θέση 

στην εταιρεία. 

Δημιουργήσαμε το THE LIDL SKILLS TRAP, ένα πρωτότυπο escape room,  προσομοίωση σε μικρογραφία του 

εργασιακού χώρου της Lidl Ελλάς.  Με κεντρικό μήνυμα επικοινωνίας «ΛΥΣ’ΤΟ ΚΙ ΕΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΩΝ 

ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΟΥ» καλέσαμε το νεανικό κοινό να δηλώσει συμμετοχή και να κλείσει θέση στο lidlskillstrap.gr το 

microsite της  ενέργειας. Το The Lidl Skills Trap ταξίδεψε σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αθήνα  και έβαλε τους παίκτες 

σε ένα κόσμο γρίφων, προκαλώντας τους να δείξουν πόσο team players, γρήγοροι, επινοητικοί, ευέλικτοι και 

δημιουργικοί είναι. To έπαθλο για τους 20 καλύτερους, ήταν μια θέση σε ένα interactive career workshop που 

τους έδωσε πολύτιμα tips, tools και εφόδια για να πετύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους, κάνοντας έτσι 

το πρώτο βήμα για την καριέρα των ονείρων τους.     

 



 

 

 

        ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

        http://clients.tribalddb.gr/lidl/LIDLSKILLSTRAP_PHOTOS.zip 

Microsite lidlskillstrap.gr  

https://game.lidlskillstrap.gr/ 

Facebook Campaign 

https://fb.me/1IF2LbdnzniMfW6 

https://fb.me/2nUDlfYJjifQ2Wb 

https://fb.me/2BVyGdJcyfNBcyp 

https://fb.me/1KXb9x5KGCgQEp2 

https://fb.me/1J4RbgQ9FfyeSNi 

https://fb.me/1IC86An3kVZYSYc 

https://fb.me/1OWLvNQruNIRSsQ 

https://fb.me/2pC64uKRhoVsy7c 

Native Advertorials  

https://www.capital.gr/story/3303104/editorial?pid=726176887  

https://www.thepresident.gr/engageya/?pid=726176900  

YouTube 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=pMbZW9NkI-E&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pMbZW9NkI-E&feature=emb_logo 

Native Post Publicity 

https://www.thepresident.gr/engageya/?pid=736437830   

https://www.news247.gr/sponsored/sponsored-article.6575874.html?pid=736437830   

https://www.capital.gr/story/3303104/editorial?pid=736437830   

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/posts/lidl-hellas_lidlskillstrap-escaperoom-lidlhellas-activity-6608274429418057729-6jn4 
 

 

 

 

 

Δημιουργικό Υλικό (jpg ή Url) Ενδεικτικές φωτογραφίες, screenshot της συμμετοχής ή Link με το δημιουργικό υλικό 

 

http://clients.tribalddb.gr/lidl/LIDLSKILLSTRAP_PHOTOS.zip
https://game.lidlskillstrap.gr/
https://fb.me/1IF2LbdnzniMfW6
https://fb.me/2nUDlfYJjifQ2Wb
https://fb.me/2BVyGdJcyfNBcyp
https://fb.me/1KXb9x5KGCgQEp2
https://fb.me/1J4RbgQ9FfyeSNi
https://fb.me/1IC86An3kVZYSYc
https://fb.me/1OWLvNQruNIRSsQ
https://fb.me/2pC64uKRhoVsy7c
https://www.capital.gr/story/3303104/editorial?pid=726176887
https://www.thepresident.gr/engageya/?pid=726176900
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=pMbZW9NkI-E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pMbZW9NkI-E&feature=emb_logo
https://www.thepresident.gr/engageya/?pid=736437830
https://www.news247.gr/sponsored/sponsored-article.6575874.html?pid=736437830
https://www.capital.gr/story/3303104/editorial?pid=736437830
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Δείγμα Διεθνούς Δημιουργικού Υλικού (jpg ή URL) 
Αφορά μόνο τις συμμετοχές που διαγωνίζονται στην Κατηγορία Διεθνές Concept. 

 

 

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. 
 

 


