
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
visual συμμετοχής 

 

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

Τι κάνει το Philips One Blade -μία ξυριστική μηχανή- στη Μέκκα των Gamers, το Gameathlon; Στήνει on the spot ένα Barber Shop και δείχνει σε όλους τους πορωμένους με το gaming πώς  η 
ξυριστική μηχανή τους, μπορεί ως ένα άλλο joystick να κάνει το ξύρισμα παιχνίδι. 

Αξιολόγηση/Αποτελέσματα (100 λέξεις max)  

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Κατηγορία: 

Τίτλος Συμμετοχής: Blade Joystick 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Philips One Blade 

Εταιρία/Πελάτης: Philips One Blade 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 13/07/2019 

 Έως 14/07/2019 

To Barber Shop του Philips One Blade εντυπωσίασε και κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα τoυ κοινού από τις οθόνες και δημιούργησε συζητήσεις: 

•  6.500 επαφές 

• 47% περισσότερες πωλήσεις από τον αρχικό στόχο 

• 350+ Instagram stories 

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

 
Στα πλαίσια της προώθησης του Philips One Blade δημιουργήσαμε ένα Pop Up Barber Shop στο Gameathlon που διοργανώθηκε στις 13 & 14 Ιουλίου και συγκεντρώνει πάνω από 20.000 επισκέπτες. 

Διαμορφώσαμε  ένα σύγχρονο Barber Shop με 2 γνωστούς εξειδικευμένους Barbers για να περιποιηθούν τους επισκέπτες, να κάνουν trimming  και stylish σχέδια στα μαλλιά τους. Οι επισκέπτες 

μπορούσαν να διαλέξουν από booklet σχέδια από super ήρωες και πρωταγωνιστές δημοφιλών games. Στο χώρο αναμονής του Barber Shop το κοινό μπορούσε να πάρει μέρος στο πρωτάθλημα 

PAPG (γνωστό video game) και να μπει στο Top 10 του scoreboard και να κερδίσει σετ One Blade.  Στο Barber Shop του One Blade βρέθηκαν, ξυρίστηκαν κι είχαν interaction με τους καταναλωτές οι 

3 γνωστοί gaming youtube blogger Tech it Serious. Για μεγαλύτερο exposure στα social media είχαμε στήσει ένα interactive mirror το Mirror me, στο οποίο ο κόσμος δεν σταμάτησε να 

φωτογραφίζεται με τα branded props και να κάνει share τις φωτογραφίες στα δικά τους social media. On the spot μπορούσαν να αγοράσουν το προϊόν με ειδική έκπτωση. 

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

Boys will be boys and always love toys… Όλοι οι άνδρες είναι hardwire to play  γι΄ αυτό και η ξυριστική μηχανή Philips One Blade παρουσιάστηκε στο Gameathlon ως άλλου τύπου joystick για να 
παίξεις με την εμφάνισή σου. 

Περιγραφή του προβλήματος/ευκαιρίας  (100 λέξεις max)  

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

για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα. 

Μας είπανε ότι η ξυριστική μηχανή Philips One Blade τα κάνει όλα! Τριμάρει, 

διαμορφώνει και ξυρίζει κάθε μήκος τρίχας. Τι σημαίνει αυτό; Ότι μπορείς  να 

πειραματιστείς και να παίξεις με την εμφάνισή σου. Ζητούμενο ήταν η 

δημιουργία awareness για το προϊόν και η εκπαίδευση του κοινού για όλες τις 

χρήσεις του. Το challenge ήταν να μπορέσουμε να εντοπίσουμε μαζικά το κοινό 

μας – άνδρες 18-35- και να έχουμε interaction μαζί τους σε σημείο που να είναι 

δεκτικό να ασχοληθεί με το προϊόν. 

Σχεδιασμός/Στρατηγική (150 λέξεις max) 

» Στόχοι του προγράμματος και κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας του 

» Κοινό στόχος και μηνύματα επικοινωνίας 

» Στρατηγική προσέγγισης  

Το κοινό .μας είναι αυτοί οι cool τύποι 18-35, hipster, χαλαροί μεν αλλά θέλουν να φαίνονται κι ωραίοι χωρίς 

μεγάλη προσπάθεια. To insight; Οι άνδρες είναι hardwire to play. Κι εμείς έχουμε ένα προϊόν που σου δίνει 

τη δυνατότητα να παίξεις με την εμφάνισή σου. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να τα συνδέσουμε και να 

βρούμε κι αυτούς τους τύπους σε «χαλαρή φάση» για να ασχοληθούν με το Philips One Blade; Πήγαμε στη 

Μέκκα των Gamers, εκεί που οι άνδρες θεωρούν το joystick προέκταση του χεριού τους και στήσαμε ένα 

νέου τύπου Barber Shop παρουσιάζοντας on the spot πώς το Philips one Blade μπορεί να γίνει το joystick για 

να παίξεις με την εμφάνισή σου. 


