
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

#NEVERSETTLE: Μην εφησυχάζεις! Μοναδικές ιστορίες με έμφαση στα απορρίμματα, το νερό και τις ίσες ευκαιρίες για τους ανθρώπους, μέσα από ένα πολύπλευρο, ξεχωριστό ταξίδι 
με 3 διαφορετικές φάσεις επικοινωνίας, 15+ κανάλια, ώστε όλοι να γίνουμε μέρος της λύσης σε ένα καλύτερο μέλλον. 

 

Καινοτόμος Στρατηγική Media (100 λέξεις max)  

» Περιγράψτε το στόχο επικοινωνίας της συμμετοχής 

» Δείξτε πως η καινοτόμος στρατηγική media που αναπτύξατε αποτελεί μια πρωτότυπη προσέγγιση, 

βασισμένη σε ιδιαίτερες γνώσεις για τον καταναλωτή (consumer insight). 

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

Πως πρέπει να μιλήσουμε για τόσο σημαντικά θέματα στο ευρύτερο Ελληνικό κοινό, έχοντας το  

insight ότι τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται  για σημαντικά οικολογικά 

θέματα. Με ευρηματική και δημιουργική χρήση των καναλιών επικοινωνίας έτσι ώστε να 

μεγιστοποιηθεί το αίσθημα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Και πως το πετύχαμε? Χωρίζοντας τη 

καμπάνια σε 3 φάσεις με ξεκάθαρους στόχους και με χρήση δημιουργικών καναλιών επικοινωνίας 

(Digital First formats, εδικό content placement στο σινεμά, δημιουργικό filler στο National 

Geographic, προώθηση του Messenger bot, Ιnfluencers), παραδοσιακών (TV spot airing/ reportages, 

OOH Panels, Εφημερίδες, Ρ/Φ Αναφορές) όσο και digital (Programmatic, digital display & natives, FB 

& Youtube). 

 

Url’s  
Τα links θα πρέπει να είναι απόλυτα και όχι σχετικά (πχ. http:// www.mysite.gr). 

Κατηγορία: ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Τίτλος Συμμετοχής: #Neversettle by Coca-Cola 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): Coca-Cola 

Εταιρία/Πελάτης: COCA-COLA SERVICES NV 

Διάρκεια Καμπάνιας: Από 20/06/2019 

 Έως 31/10/201919 

Οικονομικός Απολογισμός 
Αφορά μόνο τις συμμετοχές που διαγωνίζονται στην 
Κατηγορία Low Budget 

Υλοποίηση (150 λέξεις max)  
Παρουσίαση των συγκεκριμένων ενεργειών υλοποίησης και των σταδίων ανάπτυξης του έργου. 

Αξιολόγηση/Αποτελέσματα (100 λέξεις max)  
¬ Δείξτε πως η ιδέα προσέγγισε επιτυχημένα το καταναλωτικό κοινό και πως μεγιστοποίησε την αξία της επένδυσης στα ΜΜΕ 
¬ Ειδικά για τις συμμετοχές της κατηγορίας Χρήση Πολλαπλών Μέσων η περιγραφή , διαμορφώνεται ως εξής: «Δείξτε πως η ιδέα εφαρμόστηκε ή/και μετεξελίχθηκε στα διάφορα ΜΜΕ, πως προσέγγισε 

επιτυχημένα το καταναλωτικό κοινό και πως μεγιστοποίησε την αξία της επένδυσης στα ΜΜΕ» 

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά τόσο σε επίπεδο awareness όσο και engagement! Στην καμπάνια εκτέθηκε τουλάχιστον 95% (4.940.000 άτομα) των Ενηλίκων 18-54! Περισσότεροι από 25k 

χρήστες ολοκλήρωσαν το Journey στο BOT (FB Messenger) και επέλεξαν το 3D εκτυπωμένο αντικείμενο που επιθυμούν να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένες παραλίες! Η καμπάνια συνέβαλε στην 

αύξηση του reputation (στο κοινό που εκτέθηκε στα κανάλια επικοινωνίας) κατά +12,8 pp μέσο όρο. Αύξηση του awareness του κοινού για τις δράσεις #NEVERSETTLE:  +14 pp η εμπιστοσύνη ότι η 

TCCC σκοπεύει να ανακυκλώνει όλα τα μπουκάλια, +19 pp θετική πεποίθηση για την TCCC ότι συνεισφέρει σε τοπικό επίπεδο. 

Η 1η φάση, Intro to TCCC Values, είχε στόχο τη δημιουργία υψηλού awareness σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλά κανάλια: Ολοσέλιδες σε Κυριακάτικες εφημερίδες, 
Digital αρθρογραφία, Programmatic, Facebook & Youtube, Cinema Content σε συγκεκριμένη ζώνη.  

Η 2Η φάση, Zero Waste Beaches, είχε στόχο το engagement του κοινού. Μέσω του Messenger η TCCC έδωσε τη δυνατότητα στο κοινό να επιλέξει το 3D εκτυπωμένο αντικείμενο από 100% 
ανακυκλωμένο πλαστικό, που θα ήθελε να τοποθετηθεί σε μία από τις παραλίες! Οι χρήστες επέλεγαν ανάμεσα σε ξαπλώστρα, αποδυτήριο και διάδρομο για την παραλία καθώς και το χρώμα 
προτίμησής τους.  

Στη 3η φάση, με στόχο το recap των αξιών της καμπάνιας, δημιουργήθηκε ειδικό filler στο National Geographic (relevant και non cluttered περιβάλλον). Παράλληλα, έτρεξε επικοινωνία με Digital 
Natives, FB/IG, Youtube.  

Το call to action υποστηρίχθηκε με 360ο καμπάνια: Τηλεοπτικό airing, Ραδιοφωνικές αναφορές, ΟΟΗ Panels, Digital (FB/IG προώθηση του ΒΟΤ με στόχο τα messages, Youtube, Programmatic, 

Innovative formats – Scratch & Magic Flip, Influencers).  

 

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

#NEVERSETTLE: Ένα ολιστικό πλάνο επικοινωνίας για ένα κοινό που δεν εφησυχάζει ποτέ!  

 

Περιγραφή του προβλήματος/ευκαιρίας  (100 λέξεις max)  

Ανάπτυξη του προβλήματος/ευκαιρίας, της φύσης της επιχείρησης/οργανισμού για 

λογαριασμό του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα. 

Η TCCC με αίσθημα ευθύνης και όραμα για ένα καλύτερο μέλλον,  φιλοδοξεί να δείξει 

πως όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε μέρος της λύσης σε ένα καλύτερο μέλλον, με την 

ανατρεπτική εταιρική επικοινωνία #NEVERSETTLE. Η πρόκληση που είχαμε να 

αντιμετωπίσουμε ήταν πολύπλευρη: σύνθετα, 360ο πλάνα επικοινωνίας για άμεση 

αύξηση του awareness, ενίσχυση στο top of mind, ενημέρωση και συμμετοχή του  κοινού 

για τις δράσεις και αύξηση του αισθήματος αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης απέναντι στη 

TCCC. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UTvISvqoBqA 
https://www.youtube.com/watch?v=KYiQ-fvjf8s 
https://www.youtube.com/watch?v=3HRvmq9SFys 
https://www.youtube.com/watch?v=HGb4Sc2ilvQ 
https://www.youtube.com/watch?v=2LhrDVE3SEc 
www.coca-cola.gr/neversettle 
https://fb.me/2GRkYoi883tWiow 
https://fb.me/2jAxCI7LuHV1fQY 
https://fb.me/2refBjPQLWL4Eo4 
https://fb.me/1KGESFndB65ni2D 
https://fb.me/2uDPbKH5Et7UjXN 

 

http://www.mysite.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=UTvISvqoBqA
https://www.youtube.com/watch?v=KYiQ-fvjf8s
https://www.youtube.com/watch?v=3HRvmq9SFys
https://www.youtube.com/watch?v=HGb4Sc2ilvQ
https://www.youtube.com/watch?v=2LhrDVE3SEc
http://www.coca-cola.gr/neversettle
https://fb.me/2GRkYoi883tWiow
https://fb.me/2jAxCI7LuHV1fQY
https://fb.me/2refBjPQLWL4Eo4
https://fb.me/1KGESFndB65ni2D
https://fb.me/2uDPbKH5Et7UjXN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργικό Υλικό (jpg) Ενδεικτικές φωτογραφίες ή screenshot της συμμετοχής. 

 


