
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key visual συμμετοχής 
 

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής (Θα χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συμμετοχής στην τελετή απονομής) 
(50 λέξεις max) 
Όταν η Lacta, η σοκολάτα συνώνυμο της αγάπης, λάνσαρε 2 νέα flavours, καλέσαμε τους Έλληνες να αγκαλιάσουν «όλες τις γεύσεις της αγάπης» και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα. Και το κάναμε 
μέσα από το Act For Love. Tην πρώτη ελληνική καμπάνια με πρωταγωνιστές αληθινά, diverse ζευγάρια.  
 

Υλοποίηση (200 λέξεις max) 
Ποια κανάλια επικοινωνίας χρησιμοποιήσατε;  Περιγράψτε πως το πρόγραμμα επικοινωνίας λανσαρίστηκε και υλοποιήθηκε σε κάθε κανάλι επικοινωνίας, με ιδιαίτερη αναφορά σε κάθε ένα από 
αυτά.  
 

 

Τίτλος Συμμετοχής: Act For Love 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Lacta 

Εταιρία/Πελάτης: Mondelez International 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 05/02/2019 

 Έως 25/03/2019 

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

Καλέσαμε 28 πραγματικά, diverse ζευγάρια να φωτογραφηθούν για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με την αγαπημένη τους γεύση Lacta και να μας μιλήσουν γι’ αυτό που κάνει τη δική τους 
αγάπη μοναδική. Στις 5 Φεβρουαρίου, ανέβηκαν στο Facebook οι φωτογραφίες των πρώτων 6 ζευγαριών και μέσα σε μία μέρα η καμπάνια έγινε viral. Αναδημοσιεύτηκε αυθόρμητα από media 
σε Ελλάδα και εξωτερικό, έγινε Νο1 στο Twitter και ενέπνευσε εκατοντάδες memes και δημοσιεύματα για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Στις 7 Φεβρουαρίου, το main video της καμπάνιας, 
στο οποίo εμφανίζονταν πολλά από τα ζευγάρια να μιλούν για την αγάπη και τη διαφορετικότητα, ανέβηκε στα social media και μία μικρότερη βερσιόν του, προβλήθηκε στην τηλεόραση. 
Παράλληλα, outdoors με τα ζευγάρια της καμπάνιας γέμισαν την Αθήνα. Στις 14 Φεβρουαρίου, μία δεύτερη συλλογή από φωτογραφίες ανέβηκε στο Facebook και λίγες μέρες μετά ανέβηκαν σε 
Facebook και YouTube συνεντεύξεις με επιλεγμένα ζευγάρια που προκάλεσαν νέα κύματα δημοσιευμάτων και συζητήσεων για την ανοχή της ελληνικής κοινωνίας στη διαφορετικότητα. Το κοινό 
μπορούσε να μοιραστεί τις φωτογραφίες των ζευγαριών και το video της καμπάνιας και μέσω του actforlove.gr. 

 
 Αξιολόγηση/Αποτελέσματα (100 λέξεις max)  

Η Lacta έγινε #1 trending topic στο Twitter για 3 συνεχόμενες μέρες, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια και memes με πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα, που κατέκλυσαν την pop κουλτούρα. Τα 
Facebook posts της καμπάνιας προκάλεσαν πρωτοφανή εμπλοκή του κοινού, με το engagement rate να ξεπερνά το 31%, να οδηγεί σε πάνω από 85.000 reactions, comments & shares και με 9 
στους 10 χρήστες να αντιδρούν θετικά (με like ή love) στο μήνυμα της διαφορετικότητας. Η πλειοψηφία των mainstream media στην Ελλάδα και πολλά media του εξωτερικού προέβαλαν την 
καμπάνια δωρεάν, οδηγώντας σε πάνω από €808.000 earned media. Και παρά τις απειλές για μποϊκοτάζ, οι πωλήσεις της Lacta για τον μήνα Φεβρουάριο ξεπέρασαν κατά 10% σε όγκο τις 
πωλήσεις της προηγούμενης χρονιάς, την ίδια εποχή. 

 

Η Ιδέα - (Σε μια πρόταση, έως 25 λέξεις) 
Act For Love: η πρώτη ελληνική επικοινωνία που, με αφορμή το λανσάρισμα 2 διαφορετικών γεύσεων Lacta, μιλά για τη διαφορετικότητα στην αγάπη, μέσα από τις ιστορίες diverse ζευγαριών.  
 

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

Η Lacta είναι μία μάρκα που, εδώ και χρόνια έχει συνδεθεί (μέσω της 
επικοινωνίας της) με την αγάπη. Κάθε χρόνο, με αφορμή την ημέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου, το προϊόν κάνει την ετήσια corporate επικοινωνία του. Για πολλά 
χρόνια, αυτή η επικοινωνία γινόταν με τη μορφή branded content, μέσα από 
σειρές και ταινίες που μιλούσαν για την ρομαντική και λίγο «κλασική» αγάπη 
ενός αγοριού με ένα κορίτσι. Το 2019, η Lacta ήθελε μέσα από την καμπάνια 
της για του Αγίου Βαλεντίνου, να κάνει κάτι διαφορετικό και παράλληλα να 
μιλήσει για το λανσάρισμα 2 νέων γεύσεων, πέρα από την κλασική Lacta. Έτσι, 
ήρθε η κατάλληλη στιγμή να περάσει από το branded content, στο brand 
purpose. 

 

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

Για να μιλήσουμε, την περίοδο του Αγίου Βαλεντίνου, για 2 νέες, διαφορετικές γεύσεις Lacta, 
αποφασίσαμε να μιλήσουμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Για το θέμα του diversity, σε μια κοινωνία που 
ακόμα παλεύει να το αποδεχτεί. Έτσι δημιουργήσαμε την πρώτη ελληνική καμπάνια που προέβαλε 
απροκάλυπτα τη διαφορετικότητα στην αγάπη. Μία καμπάνια με αληθινά ζευγάρια, πέρα από τα 
στερεότυπα που έχουμε συνηθίσει. Ζευγάρια ίδιου φύλου, διαφορετικού χρώματος ή διαφορετικής 
εθνικότητας, ζευγάρια με αναπηρίες και χαρακτηριστικά κόντρα στα στερεότυπα έγιναν οι πρωταγωνιστές 
μιας καμπάνιας που ζήτησε από όλους τους Έλληνες να τους αποδεχτούν και να «αγκαλιάσουν όλες τις 
γεύσεις της αγάπης». 

 


