
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key visual συμμετοχής 

 

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής (Θα χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συμμετοχής στην τελετή απονομής) 
(40 λέξεις max) 

Την περίοδο του Πατρινού Καρναβαλιού 2019, η λουξ ντύνεται αποκριάτικα, μασκαρεύεται και καρναβαλίζει, δημιουργώντας μια καμπάνια στα SoMe με τις πιο ευφάνταστες και 
πρωτότυπες εμφανίσεις για το μπουκάλι της. Η Λουξ… «λουξάρει Καρναβάλι» και το δείχνει!    

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 …………………………………………… 

 

Αν Πατρινό Καρναβάλι σημαίνει να μασκαρεύεσαι, να αυτοσατυρίζεσαι και να είσαι 

ακομπλεξάριστος απολαμβάνοντας κάθε στιγμή, τότε τι πιο φυσικό από το κάνει ένα brand  

όλα τα παραπάνω. Η Λουξ έπρεπε να είναι πρωταγωνίστρια στο καρναβάλι και να γίνει  

ambassador της χαράς, του κεφιού και της απόλαυσης, με τρόπο ευφάνταστο, χιουμοριστικό, 

προκλητικό. Να προκαλέσει χαμόγελα και να κάνει τους Πατρινούς αλλά και τους χιλιάδες 

επισκέπτες από όλη την Ελλάδα να ταυτίσουν την διασκέδαση με την απόλαυση των 

αναψυκτικών λουξ.  

Κατηγορία: SOCIAL CONTENT MARKETING | Content Placement 

Τίτλος Συμμετοχής: #LOUXAROKARNAVALI 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): ΛΟΥΞ  

Εταιρία/Πελάτης: ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 22/02/2019 

 Έως 10/03/2019 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Η Λουξ έχει γεννηθεί στην Πάτρα. Πάντα την περίοδο του καρναβαλιού υποστηρίζει, 

συμμετέχει και προωθεί το Πατρινό Καρναβάλι. Εκείνη την περίοδο όλη η πόλη ζει σε 

ξέφρενους ρυθμούς και όλος ο κόσμος προσπαθεί να ξεφύγει από την ρουτίνα και την 

καθημερινότητα. Μασκαρεύεται, σατυρίζει, αυτοσαρκάζεται, ξεδίνει, χαμογελά. Αυτό 

ακριβώς ήταν και το ζητούμενο από τον πελάτη. Να δημιουργήσει ένα SoMe concept που το 

προϊόν να ενταχθεί σε αυτή την «τρέλα» δείχνοντας ότι δεν μπορεί να λείπει η λουξ από 

τον… χορό, δείχνοντας σε όλη την Ελλάδα τι θα πει Πατρινό Καρναβάλι! 

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://www.facebook.com/louxgreece/photos/a.255162107848642/2488169784547852/?type=3&theater, https://www.facebook.com/louxgreece/photos/a.255162107848642/2486558714708959/?type=3&theater, https://www.facebook.com/louxgreece/photos/a.255162107848642/2479287315436099/?type=3&theater, 

https://www.facebook.com/louxgreece/photos/a.255162107848642/2496937510337746/?type=3&theater, https://www.facebook.com/louxgreece/photos/a.255162107848642/2498421953522635/?type=3&theater 

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. 

Δημιουργήσαμε μια σειρά από SoMe posts με ρεαλιστικές απεικονίσεις αποκριάτικων στολών «ντύνοντας» τα μπουκαλάκια λουξ σαν να ήταν άνθρωποι. Ονοματίσαμε τις στολές αυτές με 

δημιουργικό τρόπο και προσαρμόσαμε το content για χρήση στα SoMe. Το βασικό σλογκαν της Λουξ «λουξάρω» έγινε #LouxaroKarnavali.  

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

Να δημιουργήσουμε μια SoMe campaign με ευφάνταστες αποκριάτικες στολές για το μπουκαλάκι της λουξ, που να έχουν άμεση σχέση με το όνομα, τη χρήση και την απόλαυση λουξ!  

 

Reach: 175.199, engagement: 15.515, impressions: 206.399 

http://www.mysite.gr/
https://www.facebook.com/louxgreece/photos/a.255162107848642/2488169784547852/?type=3&theater
https://www.facebook.com/louxgreece/photos/a.255162107848642/2486558714708959/?type=3&theater
https://www.facebook.com/louxgreece/photos/a.255162107848642/2479287315436099/?type=3&theater
https://www.facebook.com/louxgreece/photos/a.255162107848642/2496937510337746/?type=3&theater
https://www.facebook.com/louxgreece/photos/a.255162107848642/2498421953522635/?type=3&theater

