
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η καρτοκινητή Q μετά από αρκετά χρόνια αποφασίζει να κάνει ένα relaunch και να 
αποκτήσει μία ξεχωριστή ταυτότητα. Η αλλαγή στο business της Q, η οποία αποτελεί την 
πρώτη online καρτοκινητή στην Ελλάδα, χωρίς φυσική παρουσία σε κατάστημα, χρειαζόταν 
μία νέα ταυτότητα. Στον κλάδο της καρτοκινητής, που όλοι μιλάνε στους φοιτητές, ζητήθηκε 
να σχεδιαστεί μία επικοινωνία που ακουμπάει το DNA του brand και συστήνει την πρώτη 
online καρτοκινητή, προσανατολισμένη στους late millennials. Μία καρτοκινητή που κάνει τα 
απλά αυτονόητα, κάτι το οποίο χρειάζεται να υποστηρίζεται από το tone of voice & το design 
identity του brand. 

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

Η Q καρτοκινητή κάνει τα απλά, αυτονόητα. Μέσα από μία σουρεαλιστική καμπάνια, με ειρωνεία, χιούμορ και μοναδικό stopping power, η Q κάνει ένα δυναμικό relaunch, μιλώντας 
στα ίσια και παρουσιάζοντας στο κοινό την πρώτη online καρτοκινητή που είναι δίπλα σου και είναι ακριβώς όπως τη φαντάζεσαι. 

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 …………………………………………… 

 

Μέσα σε έναν busy καρτοκινητό κόσμο, γεμάτο μηνύματα και προσφορές, η Q έρχεται να 
ξανακάνει αυτό που οφείλει μια καρτοκινητή: να κάνει τη ζωή του χρήστη εύκολη και απλή... 
αλλιώς... τα απλά, αυτονόητα. Με κυρίαρχο κοινό τους late millennials, η Q αποκτά τη δική 
της γλώσσα η οποία τους μιλάει στα ίσια, χωρίς φανφάρες. Η Q καρτοκινητή είναι ένα digital 
first προϊόν, έτσι σχεδιάζουμε μια digital first επικοινωνία με social χαρακτήρα, instagramική 
αισθητική, «γρήγορα» formats που περνάνε πολύ άμεσα το μήνυμα. Ορίζοντας δύο κύρια 
χρώματα, 5 συμπληρωματικά, μία σουρεάλ αισθητική, ισχυρές δόσεις ειρωνείας και χιούμορ 
και φυσικά μία μοναδική «φωνή» η νέα Q αποκτά τη δική της οντότητα – digital, print & TV, 
κινούμενο ή στατικό, κάθε υλικό της Q είναι κονσεπτικό και επικοινωνεί τόσο τα πρακτικά 
οφέλη της καρτοκινητής όσο και τη διαφορετικότητά της. 

 

Κατηγορία: Social Media-Content Placement 

Τίτλος Συμμετοχής: Q καρτοκινητή. Κάνει τα απλά, 

αυτονόητα. 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Q καρτοκινητή 

Εταιρία/Πελάτης: WIND 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 03/06/2019 

 Έως 20/02/2020 

 

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. 
 

Q Facebook // Q Instagram  

 

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. 
Ξεκινώντας με ένα digital pre-launch τον Ιούνιο η Q συστήθηκε ξανά στο κοινό, στέλνοντας το μήνυμα ότι ήρθε να κάνει τα απλά, αυτονόητα ενώ με το 360ο launch λίγους μήνες μετά, με 

τηλεοπτικό, ραδιοφωνικά μηνύματα και εύρος digital υλικών, δημιουργήθηκε μία corporate επικοινωνία που όμως παρουσίαζε τα προϊοντικά της benefits της Q με πρωτότυπο τρόπο και 

απροσδόκητες ενέργειες. Με μία επικοινωνία που συνδυάζει 2D, 3D & ρεαλιστικά στοιχεία και ironic tone of voice, η Q απέκτησε τη δική της γλώσσα η οποία «ξεδιπλώνεται» καθημερινά μέσα 

από τα δύο official SoMe Pages στο Facebook και το Instagram. Με λογοπαίγνια, weird εικόνες και έντονα χρώματα η σελίδα του Facebook επικοινωνεί με έξυπνο και fun τρόπο πακέτα και 

προσφορές, αλλά και «πατάσσει» τη Δευτερίλα ενώ παράλληλα μοιράζεται ιστορίες για xmas fails ή ζητά να κάνεις το δικό σου “booh” το Halloween. Το Instagram αποτελεί από μόνο του ένα 

concept page, με mood posts που παρουσιάζουν το λεξικό της Q, σουρεάλ εικόνες που αναδεικνύουν τα benefits της καρτοκινητής αλλά και quiz stories, με interactive χαρακτήρα. Το 

περιεχόμενο της Q δεν έμεινε μόνο στα owned pages… κατάφερε να επηρεάσει σελίδες όπως «Ο τοίχος είχε τη δική του υστερία» και τα «Ancient memes» που με fun posts ανέδειξαν το 

χιουμοριστικό χαρακτήρα του brand. 

 

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

Η Q, η πρώτη digital καρτοκινητή είναι εδώ για να κάνει τα απλά, αυτονόητα, μιλώντας στα ίσια στην καρδιά των late millennials. 

FACEBOOK (Yearly Results) | Total shares-5.689 // Total comments-20.953 // Total interactions -10.712.579  

INSTAGRAM (since June 2019) | Total interactions-711.097  

http://www.mysite.gr/
https://www.facebook.com/Qkiniti/
https://www.instagram.com/qkiniti/


 

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. 
 

ΝΑ 

 


