
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key visual συμμετοχής 

 

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής (Θα χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συμμετοχής στην τελετή απονομής) 
(40 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 το κάναμε μέσα από το Act For 
Love. Tην πρώτη ελληνική καμπάνια με πρωταγωνιστές αληθινά, diverse ζευγάρια.  

Τι ζητήθηκε από τον πελάτη - Backround, Στόχοι, Ανάγκες της 

μάρκας  (100 λέξεις max)  

Στρατηγική, Κοινό Στόχος, Μηχανισμός 

(100 λέξεις max) 

Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 

 
Websites ☒ Newsletters ☐ 

 

Display   ☐ Social Media ☒ 

  

Mobile  ☐ E-mail   ☐ 

 

Άλλο …………………………………………… 

 

Για να μιλήσουμε, την περίοδο του Αγίου Βαλεντίνου, για 2 νέες, διαφορετικές γεύσεις Lacta, 

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 digital καμπάνιας που ζήτησε από τους Έλληνες να τους αποδεχτούν και 

να «αγκαλιάσουν όλες τις γεύσεις της αγάπης». 

Κατηγορία: Digital Campaigns 

Τίτλος Συμμετοχής: Act For Love 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Lacta  

Εταιρία/Πελάτης: Mondelez International 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 05/02/19 

 Έως 25/03/19 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

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. 

Url’s Τα links για το δημιουργικό υλικό θα πρέπει να είναι απόλυτα και όχι σχετικά ( πχ. http:// www.mysite.gr) και θα πρέπει να συμπληρωθεί username & password όπου χρειάζεται. 
 https://actforlove.gr/                 https://www.youtube.com/watch?v=L6-8waUVHRc&list=PLbbp6G7hLrDGdsQdlakq6MEyKKjZiewSg 

https://www.facebook.com/Lacta/posts/10155227486362185?__xts__[0]=68.ARAR1qHKgZKn8_DsDcTq0eKGCjkofZQoDJT2U1urzfQslwpzeslb2KkmqsLL1OQs7iVr9paNPUaBAlJqgeFwocbtmyyz02tUQ2Cexf4dBOvky8NybAKK4VpnSVPn5wURvF86XpJKh

a9mKrf4hfsKTTX7Uaz0WEgRDbRv_M8WI1F_0PvTqo_8q6Wt7cIu7eLbbn40Fqzh-00CZdUlWs6nZPSVxaAdtzcBJg0K9G6Ym6GhYRW9y_JENvnad7Ggrnb5_keFHwTp05hIZYJwe4fqL-

oSHC2il1EMNrxsY3DkHqkmdG9SP0rsLisYeOuQj99nPd52iYDmbY3Omg4WcwHNxuyW4jRlbxBCLA96U5nrKv7ZpF9y0rcaSx34l9K_y-0WWU16Svj2Pd7y-KyiJtwaU6YgRjREcUqwrFJoqk6RhvYvBgGzRys37aKWyYlNhZs8LA&__tn__=-R 

 

Αποτελέσματα ενέργειας - Reach, Engagement, Sales κ.λ.π. (100 λέξεις max)  

 

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

Καλέσαμε 28 πραγματικά, diverse ζευγάρια να φωτογραφηθούν για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με την αγαπημένη τους γεύση Lacta και να μας μιλήσουν για όσα κάνουν την αγάπη τους 

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 τη δική τους αγάπη και τη διαφορετικότητα, ανέβηκε στα social media. 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. 

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

Η καμπάνια Act For Love, προβάλει 2 διαφορετικές γεύσεις σοκολάτας Lacta, μιλώντας για τη διαφορετικότητα στην αγάπη, μέσα από τις ιστορίες αληθινών, diverse ζευγαριών.  

Η Lacta έγινε #1 trending topic στο Twitter για 3 συνεχόμενες μέρες, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια και memes. Το Facebook engagement rate της καμπάνιας ξεπέρασε το 31%, με 9 στους 10 

χρήστες να αντιδρούν θετικά (με like ή love) στο μήνυμα της διαφορετικότητας. Η πλειοψηφία των mainstream media στην Ελλάδα και media του εξωτερικού προέβαλαν την καμπάνια δωρεάν, 

οδηγώντας σε πάνω από €808.000 earned media. To main video της καμπάνιας βρέθηκε στην τριάδα των top videos του YouTube Ads Leaderboard στην Ελλάδα, για το 1ο εξάμηνο του ’19.  Και 

παρά τις απειλές για μποϊκοτάζ, οι πωλήσεις της Lacta για τον μήνα Φεβρουάριο ξεπέρασαν κατά 13,5% σε όγκο τις πωλήσεις της προηγούμενης χρονιάς, την ίδια εποχή. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mysite.gr/
https://actforlove.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=L6-8waUVHRc&list=PLbbp6G7hLrDGdsQdlakq6MEyKKjZiewSg
https://www.facebook.com/Lacta/posts/10155227486362185?__xts__%5b0%5d=68.ARAR1qHKgZKn8_DsDcTq0eKGCjkofZQoDJT2U1urzfQslwpzeslb2KkmqsLL1OQs7iVr9paNPUaBAlJqgeFwocbtmyyz02tUQ2Cexf4dBOvky8NybAKK4VpnSVPn5wURvF86XpJKha9mKrf4hfsKTTX7Uaz0WEgRDbRv_M8WI1F_0PvTqo_8q6Wt7cIu7eLbbn40Fqzh-00CZdUlWs6nZPSVxaAdtzcBJg0K9G6Ym6GhYRW9y_JENvnad7Ggrnb5_keFHwTp05hIZYJwe4fqL-oSHC2il1EMNrxsY3DkHqkmdG9SP0rsLisYeOuQj99nPd52iYDmbY3Omg4WcwHNxuyW4jRlbxBCLA96U5nrKv7ZpF9y0rcaSx34l9K_y-0WWU16Svj2Pd7y-KyiJtwaU6YgRjREcUqwrFJoqk6RhvYvBgGzRys37aKWyYlNhZs8LA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Lacta/posts/10155227486362185?__xts__%5b0%5d=68.ARAR1qHKgZKn8_DsDcTq0eKGCjkofZQoDJT2U1urzfQslwpzeslb2KkmqsLL1OQs7iVr9paNPUaBAlJqgeFwocbtmyyz02tUQ2Cexf4dBOvky8NybAKK4VpnSVPn5wURvF86XpJKha9mKrf4hfsKTTX7Uaz0WEgRDbRv_M8WI1F_0PvTqo_8q6Wt7cIu7eLbbn40Fqzh-00CZdUlWs6nZPSVxaAdtzcBJg0K9G6Ym6GhYRW9y_JENvnad7Ggrnb5_keFHwTp05hIZYJwe4fqL-oSHC2il1EMNrxsY3DkHqkmdG9SP0rsLisYeOuQj99nPd52iYDmbY3Omg4WcwHNxuyW4jRlbxBCLA96U5nrKv7ZpF9y0rcaSx34l9K_y-0WWU16Svj2Pd7y-KyiJtwaU6YgRjREcUqwrFJoqk6RhvYvBgGzRys37aKWyYlNhZs8LA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Lacta/posts/10155227486362185?__xts__%5b0%5d=68.ARAR1qHKgZKn8_DsDcTq0eKGCjkofZQoDJT2U1urzfQslwpzeslb2KkmqsLL1OQs7iVr9paNPUaBAlJqgeFwocbtmyyz02tUQ2Cexf4dBOvky8NybAKK4VpnSVPn5wURvF86XpJKha9mKrf4hfsKTTX7Uaz0WEgRDbRv_M8WI1F_0PvTqo_8q6Wt7cIu7eLbbn40Fqzh-00CZdUlWs6nZPSVxaAdtzcBJg0K9G6Ym6GhYRW9y_JENvnad7Ggrnb5_keFHwTp05hIZYJwe4fqL-oSHC2il1EMNrxsY3DkHqkmdG9SP0rsLisYeOuQj99nPd52iYDmbY3Omg4WcwHNxuyW4jRlbxBCLA96U5nrKv7ZpF9y0rcaSx34l9K_y-0WWU16Svj2Pd7y-KyiJtwaU6YgRjREcUqwrFJoqk6RhvYvBgGzRys37aKWyYlNhZs8LA&__tn__=-R


 

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. 

 


