
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Αξιολόγηση/Αποτελέσματα (100 λέξεις max)  
Προσδιορισμός, ανάλυση και ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να αναφερθούν σαφή αποτελέσματα  που να αποδεικνύουν την εκπλήρωση των προσχεδιασμένων στόχων του 
προγράμματος. 
 
Υπήρξε σημαντική αύξηση σε όλα τα στοιχεία του προγράμματος (σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα). Συγκεκριμένα: Αύξηση των αιτημάτων που ζήτησαν να προσφέρουν συσκευή, αύξηση των 

συσκευών που συλλέχθηκαν (180). 70% αύξηση των τηλεφωνημάτων στο τηλεφωνικό κέντρο. 370χιλ. προβολές στο βίντεο της ενέργειας μέσα από το Facebook page της Κωτσόβολος και 

παράλληλα: 1.700 likes, 81 σχόλια, 445 κοινοποιήσεις. Το περιεχόμενο που μοιράστηκαν οι influencers είχε σταθερά υψηλό engagement rate. Συγκεκριμένα: πάνω από 150.000 προβολές στα SoMe 

των Influencers στο video της ενέργειας, Πάνω από 50.000 προβολές/ likes στα posts που ακολούθησαν.  

Για την υλοποίηση του έργου δημιουργήθηκε ένα μονόλεπτο βίντεο μέσα από το οποίο το κοινό ενημερώθηκε τόσο για το Πρόγραμμα όσο και για την ενέργεια «City Challenges». Το βίντεο ανέβηκε 

στα SoMe & Youtube της Κωτσόβολος και στη συνέχεια έγινε share από τον κάθε influencer «πιστοποιώντας», ουσιαστικά, τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Για διάστημα 5 εβδομάδων, οι 

Influencers αναρτούσαν posts με σκοπό την ενεργοποίηση του κοινού να συμμετάσχει. Έγιναν συνολικά 5 posts από τα οποία 2 είχαν τα αποτελέσματα των συσκευών που είχε συγκεντρώσει η κάθε 

πόλη (με πληθυσμιακά κριτήρια) ενώ το τελευταίο Post ανέφερε την τελική κατάταξη και την νικητήρια πόλη. Παράλληλα, δημιουργήθηκε Internal επικοινωνία με σκοπό την ενεργοποίηση των 

εργαζομένων στις πόλεις που συμμετείχαν στην ενέργεια η οποία στηρίχθηκε κυρίως σε pos υλικά για τη δημιουργία social buzz. 

Key visual συμμετοχής 

 

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής 

(40 λέξεις max) 

«City Challenges». Awareness Campaign για το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Κωτσόβολος – Δεύτερο Σπίτι για τη Συσκευή που δεν χρειάζεσαι. 8 πόλεις, 7 influencers, 5 εβδομάδες. 
Ποια πόλη θα συγκεντρώσει τις περισσότερες συσκευές; 

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

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 tincidun. 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Κατηγορία: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ / ΜΚΟ 

Τίτλος Συμμετοχής: CITY CHALLENGES 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ 

Εταιρία/Πελάτης: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ – DIXONS SOUTHEAST EUROPE 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 25/06/19 

 Έως 31/07/19 

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

Δημιουργήσαμε ένα πραγματικό City Challenge όπου 7 influencers από 8 πόλεις της Ελλάδας «μιλήσαν» στους συντοπίτες τους ευαισθητοποιώντας και κινητοποιώντας τους να προσφέρουν μία 
συσκευή που δεν χρειάζονται. 

Περιγραφή του προβλήματος/ευκαιρίας  (100 λέξεις max)  

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

για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα. 

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ υλοποιεί από το 2016 το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας 

«Δεύτερο Σπίτι για τη συσκευή που δεν χρειάζεσαι». Βάση του προγράμματος 

αυτού, η Κωτσόβολος συλλέγει συσκευές (πλυντήριο, κουζίνα, ψυγείο κα) που 

δεν χρειαζόμαστε, τόσο με την υλοποίηση αγοράς από όλα τα κανάλια της 

εταιρείας, όσο και χωρίς αγορά. Στη συνέχεια, οι συσκευές μεταφέρονται στο 

κέντρο επισκευών της Κωτσόβολος όπου ελέγχονται και αν είναι λειτουργικές, 

επισκευάζονται, απολυμαίνονται και προσφέρονται σε οικογένειες που τις 

έχουν ανάγκη. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τους προμηθευτές 

της Κωτσόβολος και με συγκεκριμένους Δήμους που έχουν «αγκαλιάσει» το 

πρόγραμμα ώστε να συντονίζεται από την Κοινωνική Υπηρεσία.   

 

Αν και η δυνατότητα αυτή επικοινωνείται μέσα από όλα τα κανάλια της 

Κωτσόβολος, φαίνεται πως δεν έχει αποτυπωθεί στην αντίληψη του κοινού. 

 

Για το λόγο αυτό θέλουμε να «δυναμώσουμε» τη φωνή μας και να γίνει ευρέος 

γνωστό. 

 

Η διαδικασία γίνεται σε συνεργασία με τους προμηθευτές της Κωτσόβολος που 

χορηγούν ανταλλακτικά και με συγκεκριμένους Δήμους που έχουν «αγκαλιάσει» 

το πρόγραμμα ώστε να διαφυλάσσεται πως οι συσκευές καταλήγουν σε 

ανθρώπους που πραγματικά τις χρειάζονται. 

 

Αν και η δυνατότητα αυτή επικοινωνείται μέσα από όλα τα κανάλια της 

Κωτσόβολος, φαίνεται πως δεν έχει αποτυπωθεί στην αντίληψη του κοινού. 

 

Για το λόγο αυτό θέλουμε να «δυναμώσουμε» τη φωνή μας και να γίνει ευρέος 

γνωστό. 

Σχεδιασμός/Στρατηγική (150 λέξεις max) 

» Στόχοι του προγράμματος και κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας του 

» Κοινό στόχος και μηνύματα επικοινωνίας 

» Στρατηγική προσέγγισης  

Η πρόκληση της Κωτσόβολος ήταν να καταφέρει μέσα σε ένα μήνα να κινητοποιήσει τους κατοίκους των 8 

πόλεων ώστε να γίνουν δωρητές ηλεκτρικών συσκευών, θέτοντας ως στόχο να συγκεντρώσει μέσα σε 

περίπου ένα μήνα τουλάχιστον 150 ηλεκτρικές συσκευές που θα παραδοθούν σε οικογένειες που το έχουν 

ανάγκη.  Για την επικοινωνία επιλέχθηκαν influencers βάση της πόλης από την οποία κατάγονται αλλά και 

το engagement των SoMe τους. Η καμπάνια περιελάμβανε: 1 ΜΟΝΟΛΕΠΤΟ VIDEO που περιέγραφε το 

πρόγραμμα & την ενέργεια. 7 INFLUENCERS: Φαίη Σκορδά/Αθήνα, Γρηγόρης Αρναούτογλου/ Θεσσαλονίκη, 

Αποστόλης Τότσικας/Λάρισα, Λίλα Μπακλέση/Πάτρα, Αντώνης Τσαπατάκης/Κρήτη (Ηράκλειο και Χανιά), 

Θανάσης Αλευράς/Ιωάννινα και Αλέξανδρος Ταξιλδάρης/Κομοτηνή. AMBASSADORS οι εργαζόμενοι της 

Κωτσόβολος σε κάθε πόλη που είχε μπει στη «μάχη» για να διαδώσουν το μήνυμα, με δημιουργία pos υλικών 

για social media buzz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 
 
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. 

 


