
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Το έργο υλοποιήθηκε σε 3 φάσεις:  

1η – Μάιος 2019:  Έναρξη εκστρατείας: Αποστολή Δελτίου Τύπου– Προβολή τηλεοπτικού spot ως κοινωνικό μήνυμα διάρκειας 39’’ 

2η– Μάιος–Οκτώβριος 2019: Προβολή της εκστρατείας και προώθησης ενημερωτικού υλικού στο Διαδίκτυο και  τα social Media:  

σελίδα εκστρατείας https://psoriasis.myderma.info/agapimenes-synithies , όπου οι ενδιαφερόμενοι ρωτούσαν και λάμβαναν απαντήσεις αναφορικά με τη νόσο. -social media  εκστρατείας -  

https://facebook.com/myderma.info ηλεκτρονική σελίδα ΕΔΑΕ www.edae.gr και social media https://www.facebook.com/dermalogos/,  

Influencer Σταματίνα Τσιμτσιλή – συνέντευξη στο blog You & Me, στο site www.youweekly.gr με τους Τάσο Ιορδανίδη και τον δερματολόγο/αφροδισιολόγο αντιπρόεδρο ΕΔΑΕ, Γ. Κοντοχριστόπουλο 

και φιλοξενία στα προσωπικά της social media. 

 3η – Οκτώβριος 2019: Oλοκλήρωση ενημερωτικής εκστρατείας  (παγκόσμια ημέρα Ψωρίασης) «αποκαλυπτήρια» τοιχογραφίας graffiti  με θέμα «Αγαπημένες Συνήθειες» στο 16ο Γυμνάσιο Λύκειο 

Αθηνών (δημιουργός ομάδα UrbanAct, στα πλαίσια του προγράμματος "Ζωγραφίζοντας Σχολικά Κτίρια" – αιγίδα Δήμου Αθηναίων)  Αποστολή Δελτίου Τύπου για την τοιχογραφία και τα 

αποτελέσματα της εκστρατείας. Επαναληπτική προβολή τηλεοπτικού spot 39’’ ως κοινωνικό μήνυμα  

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

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. 
Η εκστρατεία πέτυχε το στόχο της.  Δημοσιότητα: Δελτία Τύπου (συνολικά 87 δημοσιεύματα) – Προβολή spot ως κοινωνικό μήνυμα (συνολικά 825 προβολές)  
Σελίδα εκστρατείας: 30.000 επισκέψεις – Προβολή spot στα social media της εκστρατείας (fb/you tube) 370.000 προβολές –  LEO Pharma Hellas YouTube & Fb: 1,5M reach, 2,9M impressions, 
αλληλεπίδραση (comment, like, shαre) 86.000. Website ΕΔΑΕ: Page Views 48468/ Unique 35836, FB: 7.578 απήχηση posts  
Προβολή youweekly.gr: Pageviews: 8.968 & Unique: 7.489, απήχηση post: 38.683  
Social media Τσιμτσιλή: 31.659 προβολές στο instagram 
Προβολή τοιχογραφίας μ.ο. 15.000 άτομα/ μήνα (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ) – Διέλευση αυτοκινήτων (μ.ο.) από τις οδούς Λαρίσης & Πανόρμου μο 8.500/ ημέρα (Υ.Μ.Υ)  
 
 

Key visual συμμετοχής 

 

Πανελλαδική εκστρατεία ευαισθητοποίησης με κεντρικό μήνυμα «Μην αφήνεις πίσω αγαπημένες σου συνήθειες λόγω της Ψωρίασης» με στόχο την παρότρυνση των ασθενών με Ψωρίαση, να 
ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα και σε συνεργασία με τον Δερματολόγο τους να την αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.  

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής 

(40 λέξεις max) 

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

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

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. 

 

Κατηγορία: Eνότητα PR- Κατηγορία: Κοινωνία & Επιχειρηματικότητα-

Υποκατηγορία: Εταιρική Υπευθυνότητα/ΜΚΟ 

Τίτλος Συμμετοχής: Μην αφήνεις πίσω αγαπημένες σου συνήθειες λόγω 

της ψωρίασης 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Πανελλαδική εκστρατεία ευαισθητοποίησης 

και κινητοποίησης για την ψωρίαση 

Εταιρία/Πελάτης: LEO Pharma Hellas & Ελληνική Δερματολογική και 

Αφροδισιολογική Εταιρεία (EΔΑΕ) 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 22/5/2019 Έως 25/10/2019 

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

Πραγματικές καθημερινές εικόνες και ευκολομνημόνευτα μηνύματα για να παροτρύνουμε τους ασθενείς να αναζητήσουν λύσεις.  

Η ψωρίαση είναι αυτοάνοση, χρόνια δερματική νόσος με σημαντικό ψυχολογικό 

αντίκτυπο στη ζωή του ασθενή (μείωση αυτοπεποίθησης, παραγωγικότητας). 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής 

Εταιρείας, αφορά 2% των Ελλήνων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κοινωνικό στίγμα. 

94% των πασχόντων δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του και  88%, νιώθει 

ότι επιβαρύνεται ουσιαστικά η ψυχολογία του, με αποτέλεσμα όχι μόνο να 

εγκαταλείπει τις αγαπημένες του συνήθειες και καθημερινές του ασχολίες αλλά 

και την θεραπεία. Στόχος της εκστρατείας ήταν η παρότρυνση τους να 

επισκεφθούν το Δερματολόγο, να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα  

αποτελεσματικής αντιμετώπισή της ψωρίασης ώστε να συνεχίσουν να είναι 

ενεργά μέλη της κοινωνίας.  

Περιγραφή του προβλήματος/ευκαιρίας  (100 λέξεις max)  

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

για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα. 

Ζητούμενο ήταν η ανάπτυξη μιας ιδέας που τραβάει την προσοχή και αναδεικνύει το πρόβλημα με αμεσότητα, 

το κοινό να ταυτίζεται και να αναγνωρίζει στοιχεία της καθημερινότητας του καθώς και τη σημασία επίσκεψης 

στο Δερματολόγο. Το κοινό-στόχος ήταν ασθενείς με ψωρίαση (20-45 μ.ό.- άνδρες γυναίκες), το οικογενειακό 

και φιλικό τους περιβάλλον καθώς και το ευρύ κοινό. Ο συνδυασμός διαφορετικών ενεργειών  προβολής 

ανέδειξε «το πρόβλημα» με δημιουργικό τρόπο, καλλιεργώντας θετικά συναισθήματα, καθώς προβάλλονταν 

συνήθειες που ενδεχομένως οι ασθενείς εγκατέλειψαν ή «στερήθηκαν» λόγω της νόσου. Στην 

αποτελεσματικότητα της ιδέας, συνέβαλε το ξεκάθαρο μήνυμα «Μην αφήνεις πίσω αγαπημένες σου συνήθειες 

λόγω της Ψωρίασης» αλλά και τα άμεσα μηνύματα, «Ρώτησε το Δερματολόγο σου για τα νέα Δεδομένα! 

Αντιμετώπισε την Ψωρίαση αποτελεσματικά!» καθώς επίσης ότι το μήνυμα μετέφερε ένας ασθενής με 

Ψωρίαση (ο πρωταγωνιστής του spot). Επιπλέον το τεράστιο graffiti στο σχολικό συγκρότημα αποτελεί σημείο 

αναφοράς για 12 τουλάχιστον μήνες, για περαστικούς, αυτοκίνητα και ΜΜΕ.  

 

Σχεδιασμός/Στρατηγική (150 λέξεις max) 

» Στόχοι του προγράμματος και κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας του 

» Κοινό στόχος και μηνύματα επικοινωνίας 

» Στρατηγική προσέγγισης  

https://psoriasis.myderma.info/agapimenes-synithies
https://facebook.com/myderma.info
http://www.edae.gr/
https://www.facebook.com/dermalogos/
http://www.youweekly.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

 


