
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Το Duo δημιουργεί νέο instagram account, έχοντας ως βασική αποστολή την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων, με όπλο τα πιο δημοφιλή hashtags #porn και την υψηλή 
αισθητική!  
 

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

μάρκας  (100 λέξεις max)  

Στρατηγική, Κοινό Στόχος, Μηχανισμός 

(100 λέξεις max) 

Μέσα σε ένα cluttered περιβάλλον το DUO δημιουργεί μια Instagram σελίδα έχοντας ως 
βασική αποστολή την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σε ένα κοινό πολύ πιο κοντά στο core 
target group 18-24. Ένα brand που ασχολείται με το σεξ και γνωρίζοντας πως το Instagram 
λειτουργεί με hashtags, τι καλύτερο από το να εκμεταλλευτεί τα δημοφιλή hashtags που 
καταλήγουν σε porn, όπως #foodporn, #natureporn κτλ. Έτσι, το Duo έδωσε σε δημοφιλή 
hashtag με κατάληξη #porn την κυριολεκτική έννοια με ένα twist δημιουργώντας custom 
content υψηλής αισθητικής και κρατώντας πάντα τον sex ed χαρακτήρα του γύρω από θέματα 
που απασχολούν τους νέους, όπως στυτική δυσλειτουργία, χρήση προφυλακτικού, πρόωρη 
εκσπερμάτιση. Μέσα από content foodporn σε poems-porn, nature porn αλλά και διάφορα 
tips που κούμπωναν την Digital καμπάνια «Άτακτα Ντουέτα» με το μέσο, αποκτώντας κοινό 
από το πουθενά!  

 

Κατηγορία: CONTENT MARKETING_CONTENT PLACEMENT   

Τίτλος Συμμετοχής: INSTAGRAM   

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): DUO 

Εταιρία/Πελάτης: BEIERSDORF HELLAS   

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 22/05/2019 

 Έως On going  

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Υλοποίηση (150 λέξεις max)  

 Με βάση το ζητούμενο της σεξουαλικής εκπαίδευσης, δημιουργήσαμε θεματικά pillars  τα οποία βασίζονταν στα δημοφιλή #porn hashtags. Τα Pillars χωρίζονται σε 4 δημοφιλείς ενότητες 
#Foodporn, #Natureporn, #Poemsporn και #SexFacts, όπου κάθε μία εκπαιδεύει με διαφορετικούς κώδικες. Συγκεκριμένα, προχωρήσαμε σε  custom φωτογράφιση με μια pop μοντέρνα 
αισθητική, χρησιμοποιώντας απλά καθημερινά αντικείμενα με καλυμμένα σεξουαλικά υπονοούμενα, αποφεύγοντας έτσι τους περιορισμούς της πλατφόρμας. Με αυτό τον τρόπο δώσαμε ένα 
fun στοιχείο στην σεξουαλική εκπαίδευση, κάνοντας το περιεχόμενο ελκυστικό και sharable. Κάθε post είχε ως στόχο την εκπαίδευση από θετική πλευρά με tips γύρω από την σεξουαλική υγεία 
και την απενοχοποίηση σεξουαλικών ζητημάτων όπως στυτική δυσλειτουργία, χρήση προφυλακτικού, ανδρικός και γυναικείος αυνανισμός, πρόωρη εκσπερμάτιση.  
 

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

Σε ένα #visualporn περιβάλλον, το DUO αξιοποιεί τα πιο trending #hashtags και δημιουργεί sex-ed content. 

Το DUO βλέποντας την σταδιακή κάθοδο της δημοτικότητας του Facebook στο core audience 
του, παίρνει την απόφαση να ανοίξει σελίδα στο Instagram σε ένα μέσο αρκετά πιο νεανικό με 
συνεχώς αυξανόμενους χρήστες, εξυπηρετώντας την βασική του αποστολή: Την σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση, με product placement. Στόχος λοιπόν, ήταν να δημιουργηθεί περιεχόμενο για 
το Instagram, με βασιλιά το visual, που θα ενημερώνει τους νέους με έναν fun τρόπο μα πάνω 
απ’όλα συνεχίζοντας τον εκπαιδευτικό και ουσιαστικό ρόλο που έχει ως brand.   
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 

 
Websites ☐ Newsletters ☐ 

 

Display   ☐ Social Media ☒ 

  

Mobile  ☐ E-mail   ☐ 

 

Άλλο …………………………………………… 

 

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. 
 

 

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. 
 
https://www.instagram.com/duogreece/ 

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

 Παρόλο που η σελίδα λειτουργεί μόλις λίγους μήνες στον αέρα, έχει καταφέρει από το μηδέν να αποκτήσει κοινό από το πουθενά, ξεπερνώντας τους 1.500 followers!  
Και το πιο εντυπωσιακό ακόμα είναι το γεγονός ότι έχει απίστευτο αριθμό share από χρήστη σε χρήστη (μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο engagement), κάτι που αποδεικνύει ότι το content 
είναι τόσο attractive όσο και προβοκατόρικο!  
Total Reach: 2M | Likes: 60k | Direct Messages: 6k  
Total Interactions: 68k | Engagement Rate: 3,29% | Stories View Rate: 89% 
#foodporn: Reach: 860k | Direct Messages: 1.266 |Interactions: 31k 
#poemsporn: Reach: 172k |Direct Messages: 1.182 |Interactions: 7k 
#natureporn: Reach: 87k | Direct Messages*: 2.374 | Interactions: 5k 
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