
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το brief του πελάτη αρκέστηκε στο να δημιουργήσουμε στρατηγική περιεχομένου και 

περιεχόμενο που να αφορά τη σοκολάτα, τα προιοντικά χαρακτηριστικά, αλλά με τρόπο 

ανατρεπτικό που να συμβαδίζει με την «τρέλα» της Crunch. Σε ένα digital περιβάλλον που οι 

σοκολάτες… ρέουν συνεχώς σε όλα τα formats, οι συσκευασίες εμφανίζονται αδιάφορα στο 

timeline του χρήστη και οι προσφορές γίνονται όλο και περισσότερες, έπρεπε να κάνουμε το 

page μας έναν «χώρο», που να δημιουργεί relevant περιεχόμενο με το community της 

Crunch, το οποίο, αν το δει κάποιος, να θέλει να το μοιραστεί με τους φίλους του.  

 

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

Μια… ανατρεπτική σοκολάτα – φαντασίωση. Μια… ανατρεπτική στρατηγική περιεχομένου. Ένα… ανατρεπτικό facebook page, στο οποίο κάποιος μπορεί πάντα να βρίσκει τα 
τελευταία trends του ίντερνετ, καθώς και περιεχόμενο που θα αξίζει να μοιραστεί με τους φίλους του.    

 

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 …………………………………………… 

 

Το κοινό της Crunch είναι ένα κοινό που έχει μάθει τα τελευταία χρόνια να καταναλώνει 

ανατρεπτικό περιεχόμενο από το brand. Χιούμορ, αμεσότητα, γρήγορη αντίδραση στα trends 

και στα virals, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της Crunch που χρησιμοποιήσαμε και στη 

δημιουργία περιεχομένου της σελίδας.   

 

Κατηγορία: Social Content Marketing / Content Placement 

Τίτλος Συμμετοχής: The Fantasy Page  

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Crunch  

Εταιρία/Πελάτης: Nestle  

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 30/11/2018 

 Έως 30/11/2019 

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. 
 

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  

 

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. 

Σε ένα Page που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα όλα είναι δυνατά. Έτσι, τα formats μας ήταν διαφορετικά και custom ανάλογα με την περίσταση.  

Long Form Viral Videos  (Antivalentines 2019, Black Friday 2019)  

Posts που βασίζονται στα trends των ημερών όπως το #10yearschallenge ή στα trends μιας ημέρας ή ενός show, που να αναδεικνύουν προιοντικά χαρακτηριστικά (masterchef & ΚΡΑΤΣ)   

Για συγκεκριμένα κοινά και διαφορετικές περιόδους του χρόνου. (Short Videos για Εξεταστική ή τριήμερο 25η Μαρτίου)  

Ακόμα και συνέργειες με διάφορες άλλες «σελίδες» του fb που έχουν ίδιο ή παρόμοιο χιούμορ και tone of voice με την Crunch, όπως τα ancient memes.   

 

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

Η Crunch, η ανατρεπτική σοκολάτα - φαντασίωση, δημιουργεί ένα facebook page, με περιεχόμενο που είναι… αληθινή φαντασίωση για το community που απευθύνεται!        

 

Τελικά η σελίδα της Crunch κατάφερε να πετύχει τους στόχους της. Δημιούργησε Engaging περιεχόμενο που αγαπήθηκε από τον κόσμο και μοιράστηκε στο digital περιβάλλον.  

Reach: 6M  

Total Reactions: 25K  

Total Shares, Comments και Tags σε φίλους: 5K  

99,1% Μ.Ο. Positive Reactions στα posts της σελίδας.   

42% 10’’ Views στα videos της σελίδας. 

 

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. 
 

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. 

 


