
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Στα GranCereale «Οι μεγάλες απολαύσεις κρύβονται στα λίγα και καλά», και αυτό ακριβώς μετέφεραν στο Instagram channel τους μέσα από ένα unique minimal visual identity, που 
μετενσαρκώνει τον minimeal χαρακτήρα τους.  

 

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 …………………………………………… 

 

Στόχος μας ήταν να μπορέσουμε να αναδείξουμε την προϊοντική μας αλήθεια «Οι μεγάλες 

απολαύσεις κρύβονται στα λίγα και καλά»  μέσα από μια αισθητική που θα μας κάνει να 

ξεχωρίσουμε σε ένα τόσο busy feed και θα μας δώσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα στο Instagram. 

Η απάντηση ήταν εύκολη και καλή… το brand που σε συνοδεύει όλη μέρα με τα minimeals του, θα 

σε συνοδεύει στο Instagram με την πιο minimal αισθητική! Άλλα δεν ήταν αρκετό αυτό, γιατί 

ακριβώς όπως τα minimeals χρειάζονται λίγα και καλά συστατικά για να δημιουργήσεις κάτι 

υπέροχο, αποφασίσαμε όλα τα post μας, να δημιουργούν ένα ενιαίο Instagram grid για όλο το 

έτος.  

 

Κατηγορία: DIGITAL – SOCIAL CONTENT MARKETING -CONTENT 

PLACEMENT 

Τίτλος Συμμετοχής: GranCereale Instagram 
Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): GranCereale 
Εταιρία/Πελάτης: BARILLA HELLAS A.E. 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 14/02/19 

 Έως 31/12/19 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Για τα GranCereale  «Οι μεγάλες απολαύσεις κρύβονται στα λίγα και καλά». Φυσικά και 

υγιεινά μπισκότα που μπορείς να τα απολαύσεις όλη μέρα μέσα από μια πληθώρα 

minimeals, με λίγα και καλά συστατικά. Στόχος μας ήταν να μπορέσουμε να μεταφέρουμε 

το essence του brand στο Social Media κανάλι που διαπρέπει το food industry, το 

Instagram. Αυτό όμως δεν θα μπορούσε να γίνει με τον κοινότυπο τρόπο που οι χρήστες 

έχουν συνηθίσει από τα brands της κατηγορίας, αλλά έπρεπε να γίνει με ένα τρόπο που 

μετενσαρκώνει τις προϊοντικές μας αλήθειες σε μια αισθητική αρμονική με τους κώδικές 

του GranCereale. 

 

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. 
 

Instagram Account: https://www.instagram.com/grancereale_gr/  

Αποτελέσματα ενέργειας - Reach, Engagement, Sales κ.λ.π. (100 λέξεις max)  

 

Υλοποίηση (150 λέξεις max)  

 Για τη δημιουργία του Infinite canvas στο Instagram account των GranCereale, προχωρήσαμε σε ολιστική μελέτη του ετήσιου content 3 μήνες πριν την αρχή του έτους. Για την ανάδειξη της 

ρεαλιστικότητας του content με minimal visual identity, δημιουργήσαμε ένα άμεσο και relevant content για το κοινό μας. Μελετήσαμε τα trends και τα εντάξαμε αρμονικά σε όλο το περιεχόμενο, 

μαζί με τα Minimeals μας και τα μπισκότα μας. Έτσι, προχωρήσαμε σε μια once off φωτογράφηση σε studio με αληθινά props! Παράλληλα, απαντώντας στο ζητούμενο για unique – minimal 

συνταγές, mini meals από τα GranCereale, απασχολήσαμε έναν food stylist που δημιούργησε για εμάς συνταγές οι οποίες ταίριαζαν τόσο γευστικά όσο και χρωματικά με την παλέτα που 

χρησιμοποιούσαμε για κάθε μήνα ξεχωριστά. Υπολογίσαμε και επεξεργαστήκαμε κάθε πιθανή επικοινωνιακή ανάγκη μελλοντικά, ώστε να μπορούμε να εντάξουμε τυχόν ενέργειες ή 

διαγωνισμούς οργανικά μέσα στο grid μας, χωρίς η αισθητική μας να αλλάξει και να «χαλάσει» το ενιαίο grid του λογαριασμού, αλλά να ενσωματωθεί οργανικά οποιοδήποτε νέο content. 

 

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

Στα GranCereale «Οι μεγάλες απολαύσεις κρύβονται στα λίγα και καλά» και αυτό ακριβώς μετέφεραν στο Instagram channel μέσα από ένα unique minimal visual identity. Γιατί ένα unique 
προϊόν χρειάζεται τη δική του unique -Instagram - παρουσία. 

 

Μέσα από τα 72 posts που φτιάξαμε για τα GranCereale για το 2019, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα community με 1.750 followers (+491 ) ξεκινώντας από το 0 (κυριολεκτικά). Με ελάχιστο 

μιντιακό spending throughout the year, αλλά με πολλή αγάπη για αυτά τα μπισκότα από το κοινό, καταφέραμε να συγκεντρώσει το content μας Average Engagement Rate 1.5%. Διαχειρίζοντας 

το account είδαμε ότι οι συνταγές και τα Momentum posts κέντριζαν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ σκόπιμα το 1ο μας post σε αυτή την νέα αισθητική ήταν αυτό του 

Αγίου Βαλεντίνου <3. Το πιο ενδιαφέρον insight που θεωρήθηκε τεράστια επιτυχία από το global brand, ήταν ότι οι χρήστες globally που ήθελαν να απευθυνθούν στα GranCereale, επέλεγαν το 

ελληνικό account στο Instagram για να κάνουν engage, καθώς θεωρούσαν ότι το στήσιμο και η Social Media παρουσία του GR account ήταν αυτό που θα περίμενε κανείς από ένα μεγάλο – 

international brand μπισκότων. 
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