
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                       

                        

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλοποίηση (150 λέξεις max)  

 Κάναμε takeover σε μια βιτρίνα του attica, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία περάσματος της Αθήνας. Τοποθετήσαμε σε λευκό περιβάλλον, δύο λευκές κούκλες στη μια πλευρά της βιτρίνας 

και το λογότυπο με το #moirasouto σε 3D στην άλλη πλευρά και βάλαμε ανάμεσα σφαίρες που συμβόλιζαν τα σημάδια των ασθενειών και το μήνυμα της καμπάνιας. Παράλληλα, δύο promoters 

μοίραζαν το ενημερωτικό φυλλάδιο, ενώ ταυτόχρονα, έδιναν στους περαστικούς props με το σημάδι και τους προέτρεπαν να βγάλουν selfie και μοιραστούν το μήνυμα στα social media account 

τους χρησιμοποιώντας το #moirasouto,  

 

Γυρίσαμε ένα video με τον Αποστόλη Τότσικα σε κάποιες καθημερινές στιγμές στο σπίτι του, όπου μέσω selfie τις μοιράζεται με τους φίλους του στα SM, λέγοντας ότι αυτές θα τις μοιραζόσουν 

σίγουρα, όπως κάνουν χιλιάδες άλλοι άνθρωποι κάθε μέρα. Στο τέλος του video έρχεται η ανατροπή, καθώς προτρέπει το κοινό να μοιραστεί κάτι πιο σημαντικό, το μήνυμα της καμπάνιας: «Η 

Κνίδωση και η Ψωρίαση μπορούν να αντιμετωπιστούν!».              

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

Ενημέρωση από τη Novartis για την Ψωρίαση και την Κνίδωση, μέσω μιας «έξυπνης» viral καμπάνιας, αλλά όχι «κολλητικής», με #moirasouto και moto: «Η Κνίδωση και η Ψωρίαση μπορούν να 
αντιμετωπιστούν!». 

Περιγραφή του προβλήματος/ευκαιρίας  (100 λέξεις max)  

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

για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα. 

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής 

(40 λέξεις max) 

Σχεδιασμός/Στρατηγική (150 λέξεις max) 

  

Ψωρίαση και κνίδωση. Δυο αυτοάνοσες ασθένειες που ο κόσμος δε γνωρίζει και 

πολλά. Οι ίδιοι οι ασθενείς είτε δεν ξέρουν ότι υπάρχει θεραπεία είτε καθυστερούν 

πολύ να ακολουθήσουν την κατάλληλη αγωγή. Και όσοι δεν νοσούν είτε 

αποφεύγουν να έρθουν σε επαφή με κάποιον που έχει ψωρίαση ή κνίδωση από 

φόβο μήπως κολλήσουν κι αυτοί, είτε απλώς αποφεύγουν να υπάρχουν στον ίδιο 

χώρο. 

Πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά; Πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο 

να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί γύρω από τις δυο αυτές ασθένειες; Τα 

παραδοσιακά Μέσα και η κλασσική διαφήμιση σίγουρα δεν είναι ο μόνος τρόπος. 

Πιθανόν να μην είναι καν ο ενδεδειγμένος τρόπος. 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ασθενών και του κοινού από τη Novartis για την Ψωρίαση και την Κνίδωση, μέσω μιας viral καμπάνιας, αλλά όχι «κολλητικής», με hashtag: #moirasouto 

και moto: «Η Κνίδωση και η Ψωρίαση μπορούν να αντιμετωπιστούν!».    

Γι’ αυτό το λόγο προτείναμε μια «ξεχωριστή» καμπάνια, ανατρεπτική που να γίνει viral, αλλά όχι «κολλητική»! 

Με ένα hashtag που τα λέει όλα και ένα πολύ συγκεκριμένο moto:  

#moirasouto «Η Κνίδωση και η Ψωρίαση μπορούν να αντιμετωπιστούν!».  

 

Η ιδέα της καμπάνιας συνδέει τη Novartis με την Ψωρίαση και την Κνίδωση, εισάγοντας ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ, που θα 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και ενθαρρύνονται ΝΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ και να συμβάλλουν 

στην ενημέρωση για την κάθε ασθένεια και στη διάδοση της γνώσης για τη σωστή αντιμετώπισή τους.    

 

Στόχος να ανατρέψουμε με ένα διαφορετικό τρόπο το κατεστημένο και την άγνοια για αυτές τις δύο ασθένειες, 

να περάσουμε το μήνυμα σε ασθενείς και ευρύ κοινό ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν και να πείσουμε όσους 

περισσότερους να μοιραστούν αυτό το μήνυμα.  

 

Οχήματά μας μια βιτρίνα του attica, όπου κάναμε takeover και ένα video με καθημερινές στιγμές από τη ζωή 

γνωστού ηθοποιό και απροσδόκητο τέλος.     

Κατηγορία: Κοινωνία και Επιχειρηματικότητα_Γ1. 

Εταιρική Υπευθυνότητα – ΜΚΟ 

Τίτλος Συμμετοχής: Novartis #Moirasouto Psoriasis & 

Knidosis Awareness Campaign 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Novartis 

Εταιρία/Πελάτης: Novartis Hellas 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 30/09/2019 

 Έως 30/11/2019 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                    

                                                                   

                                         

                    

Αξιολόγηση/Αποτελέσματα (100 λέξεις max)  
 

N/A 

Οικονομικός Απολογισμός 
Αφορά μόνο τις συμμετοχές που 
διαγωνίζονται στην Κατηγορία Low 
Budget 

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. 
 

 

Οι δύο ενέργειες, το takeover της βιτρίνας στο Attica και το βίντεο με τον Αποστόλη Τότσικα, επικοινώνησαν με ένα μοναδικό, πρωτότυπο και ανατρεπτικό τρόπο το concept της καμπάνιας, 

δίνοντας σάρκα, οστά και νόημα στο #moirasouto, ευαισθητοποιώντας τους ασθενείς και το ευρύ κοινό και κάνοντάς τους κοινωνούς του μηνύματος, ώστε να «μοιραστούν» το μήνυμα ότι «η 

Κνίδωση και η Ψωρίαση μπορούν να αντιμετωπιστούν». Παρ’ όλες τις προσπάθειές μας, η καμπάνια έγινε viral με 60.000 attica window view sκαι 34.865 total video views. Και είμαστε χαρούμενοι 

που γίναμε φορέας ενός αισιόδοξου μηνύματος! 

 


