
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Pringles είναι ένα brand το οποίο κάνει trigger την playful πλευρά μας, μέσα από 

relatable και αυθεντικό περιεχόμενο. Ο χαρακτήρας αυτός δεν θα μπορούσε να λείπει και 

από το digital περιβάλλον, το οποίο και αντιμετωπίζουμε ως creative playground. Σε 

ευθυγράμμιση με τους στόχους  του brand, που είναι η επικοινωνία των iconic προϊόντων, η 

ένταξή τους σε occasions που κάνουν resonate με το κοινό μας και η επικοινωνία των 

στιγμών που μπορεί κάποιος να μοιραστεί με αφορμή ένα Pringles can στο πλαίσιο του 

social snacking, δημιουργήθηκε μια στρατηγική επικοινωνίας φτιαγμένη για να μοιράζεται – 

όπως ακριβώς και το snack μας! 

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

Ένα τόσο social snack αξίζει social pages γεμάτα χρώμα, χιούμορ και  fun περιεχόμενο. Τα Pringles φέρνουν τα πάνω κάτω στο digital περιβάλλον, με always on προσέγγιση, υψηλή 
αισθητική και περιεχόμενο φτιαγμένο για να μοιράζεται. Όπως ακριβώς και τα Pringles! 

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 …………………………………………… 

 

Δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική στα Social Media, με έμφαση 

στο Instagram όπου βρίσκεται και το κοινό μας. Το περιεχόμενο κατηγοριοποιήθηκε σε τρία 

διακριτά pillars. Το Product, το οποίο επικοινωνήσαμε με μια σειρά από satisfying videos και 

με Instagram Polls εμπνευσμένα από κάθε γεύση. Το Moments, όπου παντρέψαμε το προϊόν 

με τα πιο iconic occasions στη ζωή του κοινού μας, με έμφαση στο gaming, τη μουσική και τις 

σειρές - και αποκορύφωμα μια σειρά από custom Instagram games που λειτουργούσαν με 

Instagram stories. Και το People, όπου παρουσιάζεται το Pringles tribe σε διάφορες sharing 

και πάνω από όλα playful στιγμές.  

 

Κατηγορία: Content Placement 

Τίτλος Συμμετοχής: Pringles Social Media Channels 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): PRINGLES 

Εταιρία/Πελάτης: KELLOGG’S  

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 01/01/2019 

 Έως 31/12/2019 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

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. 
 

 

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. 

Τα επιμέρους στοιχεία περιεχομένου που αναπτύξαμε για τις ανάγκες του brand είναι:  ◊ The product: Satisfying videos για κάθε γεύση και Instagram Polls όπου οι γεύσεις χρησιμοποιούνται 
για να εκφράσουν διάθεση / άποψη σε καθημερινά θέματα. ◊ The moments: Instagram Story Games για τους Gamers (παιχνίδι με retro αισθητική που παίζεται με τα taps στα Instagram 
stories), Custom Pringles Spotify Playlists για να ανακαλύψουν όλοι το δικό τους music taste, dynamic bumper ads που λειτουργούν με τα YouTube searches σχετικά με movies και TV shows, On 
top περιεχόμενο ανάλογα με την επικαιρότητα (Fortnite Black Hole, Spotify Wrapped, Duckface). ◊ The people: όπου επικοινωνούνται playful τρόποι που μπορείς να μοιραστείς τα Pringles με 
την παρέα.  

Όλα τα παραπάνω συμπληρώνονται αποτελεσματικά με digital activations, όπως ήταν το Eurovision activation με τον Μιχάλη Ρακιντζή και το Music Festival Activation με αφορμή τις sold out 
συναυλίες του καλοκαιριού.  

 

 

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

Η social πλευρά των Pringles είναι ακόμα πιο fun από το προϊόν, με relatable και timely περιεχόμενο, φτιαγμένο αποκλειστικά για genZers.  

Monthly Reach: Average 1.7M    

Total Impressions: 84M 

Total Video Views: 8.253.000 / το 40% των viewers είδαν ολόκληρα τα video της σελίδας.   

Post Engagements: 8.500.000 

Average Engagement Rate: 2.1%  

 

http://www.mysite.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. 
 

 

 


