
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

μάρκας  (100 λέξεις max)  

Στρατηγική, Κοινό Στόχος, Μηχανισμός 

(100 λέξεις max) 

Χαράξαμε μια νέα στρατηγική όπου βασίστηκε στην επόμενη μέρα της καμπάνιας «Το Αύριο». 

Στόχος μας ήταν η δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου.  

Η στρατηγική μας βασίστηκε σε μία συνεργασία με το protothemα.gr έτσι ώστε να 

δημιουργήσουμε πρωτότυπο περιεχόμενο που θα κέντριζε το ενδιαφέρον του κοινοού μας, ο 

πηρήνας του οποίου είναι άνδρες-γυναίκες 25-54.  

Κάναμε ένα δημοσιογραφικό project για να αναδείξουμε νέες περσόνες, νέους Έλληνες που 

κάνουν τη διαφορά. Μετά από έρευνα καταλήξαμε σε 5 νέα πρόσωπα. 

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

Τον τελευταίο χρόνο στο ΖΑΓΟΡΙ επικοινωνείται η καμπάνια του «Αύριο». Μία ιδέα προβολής 

και ανάδειξης νέων ταλαντούχων Ελλήνων οι οποίοι δεν σταμάτησαν να προσπαθούν και μας 

γεμίζουν ελπίδα και μας εμπνέουν να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο! 

Η καμπάνια που λάνσαρε στα τέλη Μαΐου, είχε στο επίκεντρό της τέσσερεις πρωταγωνιστές, 

τέσσερεις αληθινές ιστορίες.  Θέλοντας να κρατήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού 

αλλά και να κάνουμε το κοινό μας engaged με storytelling material όπου θα μπορούσαν να 

ταυτιστούν, υπήρξε η ανάγκη για δημιουργία επιπλέον περιεχόμένου. Βασικός μας στόχος το 

reach και η ανάδειξη νέων παιδιών που προσπαθούν για ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα. 

Το ΖΑΓΟΡΙ παρουσιάζει ιστορίες αληθινών προσώπων που προσπαθούν για την Ελλάδα, ο καθένας στον δικό του τομέα. Ιστορίες που αποτελούν έμπνευση για τους νέους ώστε να 
κάνουν την διαφορά. Tailor made content με πραγματικό storytelling «αγγίζει» της καρδιές των Ελλήνων. 

Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 

 
Websites ☒ Newsletters ☐ 

 

Display   ☐ Social Media ☒ 

  

Mobile  ☐ E-mail   ☐ 

 

Άλλο: Native content 

 

Κατηγορία: Social Content Marketing/ Content Placement 

Τίτλος Συμμετοχής: ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): ZAΓΟΡΙ 

Εταιρία/Πελάτης: ΧΗΤΟΣ 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 18/03/19 

 Έως 29/05/19 

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. 
 

CASE STUDY: https://digitaljobs.gr/awards/zagorisocial 
LONGFORM: https://longform.protothema.gr/zagori/ 

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. 

Μέσα από το δημοσιογραφικό project αναδείχθηκαν 5 πολύ σημαντικοί πρωταγωνιστές με ενδιαφέρουσες ιστορίες… 1. Ζωή Γιαβρή – Η ιδρύτρια της Advantis, 2. Σταύρος Τσομπανίδης - Ο 

νεαρότερος σε ηλικία Έλληνας στη λίστα «30 Under30» του Forbes, 3. Διάνα Βουτυράκου – Η 23χρονη καθηγήτρια εκπαιδευτικής ρομποτικής, 4. Μαρίλη Nίκα - Η Ελληνίδα προγραμματίστρια της 

Google, 5. Στέλιος Κερασίδης – Ο 6χρονος πιανίστας με επτά παγκόσμια και δύο πανελλήνια βραβεία σε διαγωνισμούς πιάνου.  Αφού κάναμε συνεντεύξεις δημιουργήσαμε case study για καθέναν 

από αυτούς που αναδείκνυαν αυτό που κάνουν. Το content αυτό ανέβαινε στο Facebook & Instagram account μας δημιουργώντας έτσι πρωτότυπο περιεχόμενο. Παράλληλα, δημιουργήσαμε και 

ειδική ενότητα στο protothema.gr που φιλοξένησε αυτό το content. Παράλληλα, δημιουργήσαμε και άλλα content pillars που είχαν στον πυρήνα τους το «Αύριο» αποπνέοντας inspirational & 

αισιόδοξα μηνύματα στο κοινό μας.  

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

«Το αύριο μοιάζει με το νερό, δεν έχει σχήμα, εσύ του το δίνεις!». 

Ο στόχος τoυ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ήταν η αύξηση του reach και του engagement των owned social media accounts του, τόσο σε Facebook όσο και σε Instagram. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία 

μη έχοντας paid actions. O αρχικός μας στόχος που είναι το reach σημείωσε εντυπωσιακά νούμερα.  Στο Facebook έφτασε πάνω από 50Κ reach και Lifetime reactions 4.454 . Στο Instagram τα 

impressions ξεπέρασαν τις 100Κ. Ταυτόχρονα, πολύ μεγάλη απήχηση υπήρξε και μέσα στα κανάλια του protothema.gr. Στα social media το content που δημιουργήσαμε ξεπέρασε τις 300Κ reach, 

ενώ στο longform που φτιάχτηκε μέσα στο website, καταγράφηκαν πάνω από 120Κ pageviews. 

http://www.mysite.gr/
https://digitaljobs.gr/awards/zagorisocial

