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Τηλεοπτική «πρεμιέρα» για την Alterlife  
από τη Renegade Media
Παράλληλα, τρέχει και SoMe καμπάνια με τη Sleed

Την πρώτη της τηλεοπτική καμπάνια παρουσιάζει 
στο ελληνικό κοινό η εταιρεία γυμναστηρίων 
Alterlife, η οποία διαθέτει αυτήν τη στιγμή 62 
γυμναστήρια, 700 γυμναστές και 65.000 μέλη 
σε Ελλάδα και Κύπρο. Η καμπάνια διαθέτει 
μια ολιστική προσέγγιση και προβάλλει τους 

λόγους οι οποίοι οδηγούν την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας, όπως συνέπεια 
στην επικοινωνία και σεβασμός στο fitness και στις αξίες του brand. Καλεί δε το 
κοινό να κλείσει το δοκιμαστικό του σε κάποιο από τα γυμναστήρια της αλυσίδας. 
Συγκεκριμένα, με τη Renegade Media και τη Sleed δομήθηκε μία branded καμπάνια, 
η οποία θα τρέξει παράλληλα σε prime ζώνες τόσο στο ραδιόφωνο, όσο και στην 
τηλεόραση, καθώς και στις περισσότερες πλατφόρμες social media. Η παραγωγή 
ανήκει επίσης στη Renegade Media και η σκηνοθεσία στον Βασίλη Ζαρκαδούλα. «Το 
όνομα Alterlife είναι πλέον συνώνυμο με το σλόγκαν “άλλαξε ζωή δώσε στο σώμα σου 
αυτό που του αξίζει”», δηλώνει στο DailyFax υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας.

Στη DEMO Pharmaceuticals η Σοφία Τσιτσώνη
Ως Media And Communications Manager

Στο δυναμικό της DEMO Pharmaceuticals εντάχθηκε πρόσφατα η Σοφία 
Τσιτσώνη, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της Media And Communications Manager. 
Προέρχεται από την Αία Relate, στην οποία κατείχε μέχρι πρόσφατα τη θέση της 
Director of Strategy and Planning.

Τα super market Χαλκιαδάκης  
λανσάρουν prepaid card
Χρησιμοποιείται στα ταμεία και στο e-shop  
ή μέσω του Xalkiadakis App 

Τη νέα ηλεκτρονική προπληρωμένη κάρτα σίτισης, Prepaid Card Χαλκιαδάκης, 
παρουσιάζει η κρητική αλυσίδα super market Χαλκιαδάκης. Η κάρτα αφορά κυρίως, 
σύμφωνα με την εταιρεία, εταιρείες και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι επιθυμούν να 
διαθέσουν ένα ποσό, επιπλέον του μισθού, στους εργαζομένους τους, ενώ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και από ιδιώτες ως δώρο ή για μόνιμη στήριξη κάποιου, όπως 
ηλικιωμένων γονέων, φοιτητών στην Κρήτη και οικονομικά αδύναμων ανθρώπων. 
Οι κάρτες δεν είναι ονομαστικές, δεν έχουν ημερομηνία λήξης, παρά μόνο ένα 
μοναδικό barcode, σύμφωνα με το οποίο γίνεται η «φόρτιση» με το ποσό που 
επιθυμεί ανά κάρτα ο κάτοχος. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ταμεία των 
καταστημάτων Χαλκιαδάκης ή στο eshop.xalkiadakis.gr είτε με τη φυσική παρουσία 
της κάρτας, είτε μέσω της εφαρμογής Xalkiadakis App. Οι prepaid κάρτες μπορούν 
να χρησιμοποιούνται σε όλα τα καταστήματα super market Χαλκιαδάκης, καθώς και 
στο Happy Home Χαλκιαδάκης.

Η Ν. Παπαχριστοπούλου 
σε νέα θέση στη Unilever
Personal Care East Europe 
Customer Strategy & Planning 
Lead & Personal Care Lead

Η Νάντια 
Παπαχριστοπούλου 
προήχθη σε νέα 
θέση στη Unilever, 
και συγκεκριμένα 
αυτή της Personal 
Care East Europe 
Customer Strategy 

& Planning Lead & PC SEE Lead. Ανήκει 
στο δυναμικό της εταιρείας εδώ και 
σχεδόν 12 χρόνια, ενώ μέχρι πρότινος 
διατηρούσε τη θέση της Country 
Category Business Team Leader Beauty 
and Personal Care, South East Europe/
Marketing Director.

Η Ogilvy σχεδιάζει  
για τη Eurobank Κύπρου
Outdoor καμπάνια  
για την κυπριακή αγορά

Μία κολοκύθα που μεταμορφώνεται 
σε άμαξα, σύννεφα που αλλάζουν 
μορφή για να γίνουν νερό, άνθη που 
μετατρέπονται σε φρούτα. Τα παραπάνω 
αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για 
την Ogilvy κατά τον σχεδιασμό της 
νέας outdoor καμπάνια της για τη 
Eurobank Κύπρου. Συγκεκριμένα, 
μέσα από μεταμορφωτικές αλλαγές, οι 
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα κάποιο 
καλύτερο αποτέλεσμα από την αρχική 
τους μορφή, η καμπάνια επιχειρεί να 
επικοινωνήσει την καινοτόμα φύση της 
τράπεζας και τη συνεχή εξέλιξη των 
προϊόντων της προς το καλύτερο. Η 
καμπάνια αναπτύσσεται, προς το παρόν, 
στα αεροδρόμια της Λάρνακας και της 
Πάφου στην Κύπρο, ενώ εντάχθηκε στη 
λίστα Ads of the world.
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Η Unismack εγκαινιάζει μονάδα  
παραγωγής σνακ στις ΗΠΑ
Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν και κέντρο καινοτομίας

Η Unismack SA, μία αμιγώς ελληνική εταιρεία ανάπτυξης και παραγωγής σνακ και 
κράκερ υψηλής διατροφικής αξίας, ανακοινώνει την επέκταση των δραστηριοτήτων 
της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με το ξεκίνημα μιας καινούριας μονάδας 
παραγωγής. Η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία SnackCraft LLC θα έχει 
την έδρα της στο Μίσιγκαν. Η Unismack δραστηριοποιείται στην παραγωγή και 
διάθεση προϊόντων σνακ και κράκερ, δίνοντας έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη 
«better-for-you» προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Στο εργοστάσιο της 
εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα, παράγονται σνακ και κράκερ αποκλειστικά χωρίς 
γλουτένη, ξηρούς καρπούς και αλλεργιογόνα, εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά, 
ενώ οι εξαγωγές της φτάνουν στο 98% της παραγωγής. «Πρόθεσή μας είναι να 
επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες έμοιαζε να είναι η πιο προφανής επιλογή για αυτό μας το 
εγχείρημα», τόνισε ο Δημήτριος Στρατάκης, Group CEO της Unismack. Ο Joseph 
Riley, CEO της SnackCraft, ανέφερε: «Στη νέα παραγωγική μονάδα του Μίσιγκαν 
θα παράγονται κράκερ ψημένα στο φούρνο, τσιπς τορτίγιας, σνακ με την εφαρμογή 
της τεχνολογίας εξώθησης, καθώς και pellet σνακ όπως τσιπς λαχανικών. Οι 
εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν επίσης ένα κέντρο καινοτομίας, που θα βοηθά 
στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η SnackCraft θα παρέχει επίσης 
υπηρεσίες αποθήκευσης και 3PL».

Το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ επενδύει στη μυθοπλασία 
Την τηλεοπτική σεζόν 2022-2023

Στην ελληνική μυθοπλασία επενδύει η ΕΡΤ στο νέο της πρόγραμμα για την 
τηλεοπτική σεζόν 2022-2023, το οποίο η ίδια χαρακτηρίζει ως «πλούσιο, 
πρωτοποριακό, καινοτόμο και πολυσυλλεκτικό». Το νέο πρόγραμμα παρουσιάστηκε 
επισήμως σε εκδήλωση στο Ραδιομέγαρο -την πρώτη ανοιχτή μετά τον κορωνοϊό. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΡΤ και ασκών χρέη Διευθύνοντος 
Συμβούλου, Κωνσταντίνος Ζούλας, αναφέρθηκε σε όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 
τρία χρόνια στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, στο διαδίκτυο (ενημερωτικό 
site, ERTecho) και στο Ertflix. Επίσης, έκανε αναφορά και στο νέο 24ωρο 
ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤNews. Ενδεικτικά, στο νέο 
πρόγραμμα εντάσσονται σειρές όπως «Κάνε ότι κοιμάσαι», «Φλόγα και άνεμος», «Κι 
όμως είμαι ακόμα εδώ», «Μια νύχτα του Αυγούστου», «Το βραχιόλι της φωτιάς» κ.ά.

Στις 12-18 Σεπτεμβρίου το 10ο Negroni Week
Υποστήριξη των κλάδων φιλοξενίας και εστίασης  
μέσω του Slow Food Negroni Fund

Από τις 12 έως τις 18 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 10ο Negroni Week από 
το Campari και το Imbibe magazine. Με αφορμή τα 10 της χρόνια, η διοργάνωση 
θα στηρίξει φέτος τη Slow Food, ένα διεθνές κίνημα τοπικών κοινοτήτων και 
ακτιβιστών. Για κάθε παραγγελία Negroni στα συνεργαζόμενα bars, το Campari, 
μέσα από το Slow Food Negroni Fund, θα χρηματοδοτήσει δράσεις υπέρ των 
κλάδων φιλοξενίας και εστίασης, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα για τρόφιμα 
και ποτά και ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της πολιτιστικής και βιολογικής 
ποικιλότητας κάθε τόπου. Στο πλαίσιο του θεσμού, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
θα φιλοξενηθούν bartenders και θα δημιουργηθεί στα social media, το cocktail-
κέρασμα μεταξύ συναδέλφων «Bartender’s Handshake challenge». 

Πρεμιέρα για το 
Naftemporiki TV
Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου

Στον «αέρα» θα βγει το Σάββατο 10 
Σεπτεμβρίου το Naftemporiki TV.  
Το λανσάρισμα του νέου οικονομικού 
καναλιού ανακοινώθηκε με trailer που 
ανέβηκε στην σελίδα της εφημερίδας 
στο Facebook. Μάλιστα, σύμφωνα 
με σχετικό άρθρο της εφημερίδας, 
στο περίπτερό της στη φετινή ΔΕΘ, 
θα φιλοξενηθεί και το στούντιο του 
Naftemporiki TV, το οποίο θα εγκαινιάσει 
την παρουσία του με ζωντανή μετάδοση 
από τον χώρο της έκθεσης.
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Βιβλία για έμπνευση  
και σκέψη  
από τις εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

Τα βιβλία 
προσωπικής 
ανάπτυξης μάς 
ενθαρρύνουν 
να βρούμε την 
έμπνευση που  
χρειαζόμαστε 
και να κατα
στρώσουμε ένα 
νέο σχέδιο ζωής. 

Υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με το 
βιβλίοορόσημο του Malcolm Gladwell, 
Τhe Tipping Point - Σημείο Καμπής, 
που εξηγεί ότι οι ιδέες εξαπλώνονται 
όπως οι επιδημίες. Το βιβλίο  
παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο, 
πάνω από 20 χρόνια μετά την έκδοσή 
του, και βρίσκεται ακόμα στις λίστες 
των best seller παγκοσμίως, έχοντας 
επηρεάσει τη σκέψη εκατομμυρίων 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 
Ιδανική πρόταση για όσους 
ενδιαφέρονται να καταλάβουν πώς  
και γιατί διαδίδονται οι ιδέες, για  
όσους εργάζονται στον χώρο της 
διαφήμισης, του μάρκετινγκ και όλους 
όσοι αναζητούν μια κατεύθυνση  
για να προσεγγίσουν οι ιδέες τους  
το Σημείο Καμπής.
Βρείτε το βιβλίο εδώ.

https://www.klidarithmos.gr/the-tipping-point?utm_source=boussias&utm_medium=dailyfax&utm_campaign=TippingPoint
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Mobile Excellence Awards: Τα βραβεία-θεσμός 
του mobile business επιστρέφουν
Έμφαση σε επιχειρηματικό μετασχηματισμό και τεχνολογία 5G 

Mε ανανεωμένες κατηγορίες, μεγάλες διακρίσεις και ενισχυμένες τις ενότητες 
που αφορούν στο 5G, επιστρέφουν, για 8η χρονιά, τα βραβεία που αναδεικνύουν 
τις βέλτιστες mobile-first πρακτικές, στο πιο προσωποποιημένο μέσο επικοινωνίας. 
Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Δουκίδης, δήλωσε για τον 
προσανατολισμό των φετινών βραβείων: «Τα φετινά βραβεία Mobile Excellence 
Awards δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό που 
επιφέρουν πλέον οι κινητές εφαρμογές και στην τεχνολογία 5G, αφού η επόμενη 
γενιά των δυνατοτήτων των ασύρματων 5G δικτύων προσφέρει επαναστατικές 
τεχνολογικές δυνατότητες πέραν των smartphones». Αναλυτικά για τον Πυλώνα 3 
που αφορά σε 5G καινοτόμες εφαρμογές και τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά και 
για όλες τις νέες κατηγορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στο 
www.m-awards.gr. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται έως 16/09.

Η PressiousArvanitidis γίνεται Fogra Partner
Διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών

Η PressiousArvanitidis συνεργάστηκε με το ερευνητικό εργαστήριο Fogra. Οι 
υπεύθυνοι των τμημάτων Διασφάλισης Πιστοποίησης, Order Entry και IT έλαβαν 
εκπαίδευση και πιστοποιήθηκαν ως Fogra Partners. Με αυτόν τον τρόπο, η  
PressiousArvanitidis αποτελεί την πρώτη και μοναδική, όπως τονίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση, εταιρεία στην Ελλάδα η οποία είναι πιστοποιημένη ως Fogra Partner, 
κατέχοντας τεχνογνωσία εκτύπωσης δοκιμίου κατά το πρότυπο ISO12647-7, 
εκτύπωση offset κατά PSΟ (Process Standardization Offset) τόσο για εκτύπωση 
σε φύλλο, όσο και κυλινδική, αλλά και ψηφιακή εκτύπωση κατά PSD (Process 
Standardization Digital). «Μέσα από αυτές τις πιστοποιήσεις, η PressiousArvanitidis 
αποτελεί μια εταιρεία που διασφαλίζει τυποποίηση στη διαδικασία της εκτύπωσης, 
παρέχοντας, παράλληλα, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πιστοποίηση δοκιμίων, 
prepress – CTP, ψηφιακών εκτυπώσεων και offset εκτυπώσεων. Από τις υπηρεσίες 
αυτές μπορεί να ωφεληθούν υπάρχοντες πελάτες ή και νέοι που είτε μπορεί να είναι 
ατελιέ / δημιουργικά γραφεία και να τους ενδιαφέρει το prepress, είτε εκτυπωτικές 
εταιρείες που χρησιμοποιούν τεχνολογία εκτύπωσης offset ή και ψηφιακή, 
προκειμένου να παράγουν σωστά χρωματικά έντυπα», αναφέρει η εταιρεία.

Η Τράπεζα Ηπείρου στηρίζει το Ioannina Lake Run
Αθλοθέτης και του ρεκόρ διαδρομής και χορηγός  
του Παραλίμνιου Δρόμου για ΑμΕΑ

Τη διοργάνωση Ioannina Lake Run υποστηρίζει, για μια ακόμη χρονιά, η 
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Φέτος, η τράπεζα θα είναι, για ακόμη μια φορά, 
επίσημος αθλοθέτης του Γύρου Λίμνης των 30χλμ γύρω από την Παμβώτιδα, 
απονέμοντας χρηματικά έπαθλα στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες 
γυναίκες, ενώ, για πρώτη φορά φέτος, θα αθλοθετήσει και χρηματικό βραβείο 
για το ρεκόρ διαδρομής τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες. Επιπλέον, θα 
είναι, επίσης για πρώτη φορά, χορηγός του Παραλίμνιου Αγώνα Δρόμου 1.000μ για 
ΑμΕΑ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Ιωάννης Βουγιούκας, δήλωσε ότι «η 
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στηρίζει ενεργά και με συνέπεια πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις, που έχουν άμεση και έμμεση επίδραση στην οικονομία της 
Ηπείρου και την τοπική κοινωνία».

Ολοκληρώθηκε 
η συμφωνία εξυγίανσης  
της Καλλιμάνης
Εξαγορά από τον όμιλο 
Dardanel

Nέο κεφάλαιο στην ιστορία της 
Καλλιμάνης ξεκινά με την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών επικύρωσης της 
συμφωνίας εξυγίανσης, με την 
εταιρεία να ενισχύεται πλέον από τον 
όμιλο Dardanel. Η επανεκκίνηση της 
Καλλιμάνης περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
της μάρκας «Καλλιμάνης» στα κανάλια 
του οργανωμένου λιανεμπορίου και 
της μαζικής εστίασης στην Ελλάδα, τη 
διεύρυνση των υφιστάμενων σειρών 
προϊόντων με νέους κωδικούς, την 
είσοδο σε νέες κατηγορίες αλιευμάτων 
και την ανάπτυξη των εξαγωγών. 
Η απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αιγίου ενέκρινε τη 
συμφωνία εξυγίανσης της Καλλιμάνης, 
η οποία με τη σειρά της εξασφαλίζει 
τους εργαζόμενους, ενώ, παράλληλα, 
προβλέπει την πλήρη αναδιάρθρωση και 
τακτοποίηση των οφειλών της εταιρείας, 
κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας με 
Δημόσιο, τράπεζες και προμηθευτές.  
Με την επικύρωση της συμφωνίας, η νέα 
εταιρεία θα μπορεί να ενεργοποιήσει 
ξανά όλες τις γραμμές παραγωγής των 
εγκαταστάσεων του Αιγίου, αλλά και 
να υλοποιήσει εκτενές επιχειρηματικό 
πρόγραμμα, που εκπονήθηκε από την 
Deloitte Greece και θα αποτελέσει τη 
βάση για την επάνοδο του brand στην 
κορυφή της κατηγορίας.

ΕΚΠΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING
Το ΕΚΠΑ ξεκινά στις 26 Σεπτεμβρίου 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το 
φαρμακευτικό marketing, με σκοπό την 
εκπαίδευση στις βασικές αρχές, τεχνικές 
και εφαρμογές του φαρμακευτικού 
marketing και των πωλήσεων. Το εν λόγω 
πρόγραμμα είναι διάρκειας 4 μηνών και 
απευθύνεται σε οικονομολόγους, στελέχη 
φαρμακευτικών εταιρειών και επιχειρήσεων 
παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών, 
συμβούλους επιχειρήσεων, επαγγελματίες 
που προέρχονται τόσο από τους χώρους 
της φαρμακοβιομηχανίας και των 
οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας όσο 
και από άλλους κλάδους του marketing.
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Η ειδική συλλεκτική έκδοση 
του περιοδικού Manufacturing της BOUSSIAS,

φέρνει στο προσκήνιο την προσαρμογή της Ελληνικής Βιομηχανίας
στην εποχή του Industry 4.0 και της βιωσιμότητας.

Η θεματολογία περιλαμβάνει:
• Παρουσιάσεις των εργοστασίων της ελληνικής βιομηχανίας, 

στο πλαίσιο της εποχής του Industry 4.0 και της βιώσιμης ανάπτυξης.

• Συνεντεύξεις και αρθρογραφία από υψηλόβαθμα θεσμικά στελέχη, 
επιδραστικά στελέχη της παραγωγής και των μεγαλύτερων συνδέσμων 

των βιομηχανικών κλάδων. 

• Αποκλειστικές έρευνες, βέλτιστες πρακτικές, πρωτογενές υλικό για θέματα που απασχολούν 
τη βιομηχανία, όπως οι τεχνολογικές καινοτομίες στην παραγωγή, 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βιωσιμότητα, η κυκλική οικονομία, 

το ESG, R&D  και το H&S.

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η

Φιλοξενείται το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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“Selecting your media partner”

H διεθνώς καταξιωμένη expert σε θέματα επικοινωνίας  και marketing, 
Laetitia Zinetti, στο Media, the new Creative conference, σε απευθείας 
σύνδεση από το Παρίσι. Γνωρίστε την επιστήμη και την τέχνη τού 
να επιλέγεις τον ιδανικό Media συνεργάτη! Η σημασία της σωστής 
προετοιμασίας και της δημιουργίας ενός ποιοτικού brief, αλλά και η 
ενθάρρυνση του media συνεργάτη να επιδεικνύει δημιουργικότητα και 
τόλμη στις προτάσεις του, αποτελούν κλειδιά για τη θεμελίωση μιας 
αμφίδρομα γόνιμης σχέσης με τις εταιρείες.Laetitia Zinetti

Managing Director, 
Continental Europe, 

Ebiquity 

Η Sales Promotion Center στηρίζει το Διάζωμα
Δράσεις για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας της Β. Εύβοιας 

Η Sales Promotion Center SA ανέλαβε, ως χορηγός, τη διαμόρφωση και 
υλοποίηση της επικοινωνίας των δράσεων και της εκστρατείας crowdfunding του 
σωματείου Διάζωμα, το οποίο συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της 
Βόρειας Εύβοιας. Οι δράσεις αυτές σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν τη συνοχή 
και την ψυχολογία της τοπικής κοινωνίας της Βόρειας Εύβοιας και ονομάστηκαν 
«Αγριολούλουδα». Το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας στηρίζεται 
σε δύο κύριους πυλώνες: το Νέο Δάσος και το νέο Οδικό Άξονα Χαλκίδας-Ιστιαίας. 
Γύρω από αυτούς τους δύο βασικούς πυλώνες θα αναπτυχθούν οι δράσεις των 
Αγριολούλουδων: Ευαισθητοποίηση – εκπαίδευση των παιδιών, Γιορτές του δάσους, 
Προώθηση της αγροτικής παραγωγής, Υποστήριξη παραγωγής καθαρής ενέργειας, 
Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, Επικοινωνία και η ανάδειξη των αναγκών 
και των στόχων του προγράμματος και Παραγωγή γραπτών κειμένων.

Οι νικητές του Διαγωνισμού Καινοτομίας Ergo
Ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος των εργαζομένων της

Με το σύνθημα «Τολμώ_Σχεδι@ζω_Δημ!ουργώ» η Ergo, δημιούργησε το 
ενδοεταιρικό πρόγραμμα «Διαγωνισμός Καινοτομίας Ergo», με στόχο να 
ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα των εργαζομένων 
της. Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού, συμμετείχαν  
στο Innovation Bootcamp, με ομιλίες, διαδραστικά workshops και συνεδρίες 
mentoring, με στόχο να προετοιμαστούν κατάλληλα για την περαιτέρω ανάπτυξη και 
παρουσίαση των ιδεών τους. Δύο προτάσεις αναδείχθηκαν ως οι μεγάλοι νικητές 
του φετινού διαγωνισμού είναι: η ομάδα του Ergo BuySafe (1ος Νικητής) και η 
ομάδα του Snap n Drive (2ος Νικητής). Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με τη 
συμβολή του Found.ation.

ΤΟ ALGON ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  
ΤΟΥ MDA ΕΛΛΑΣ
To ελληνικό αναλγητικό Algon της 
Lavipharm συμμετέχει ως χορηγός στη 
διαδικτυακή εκδήλωση «Γυναίκες & 
Μυϊκή Δυστροφία Duchenne», η οποία 
πραγματοποιείται σήμερα στις 17.00 από το 
MDA Ελλάς, Σωματείο Φροντίδας Ατόμων 
με Νευρομυϊκές Παθήσεις. Η εκδήλωση 
υλοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τη Μυϊκή 
Δυστροφία Duchenne (WDAD), η οποία 
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου. 
Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν 
ομιλίες από ιατρούς, επαγγελματίες υγείας, 
επιστημονικούς συνεργάτες και μέλη του 
MDA Ελλάς, οι οποίοι ειδικεύονται στη 
διαχείριση της ασθένειας και τη φροντίδα 
των ατόμων με Μυϊκή Δυστροφία Duchenne. 

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ BATISTE DRY SHAMPOO 
NATURALLY
Τη νέα σειρά dry shampoo Batiste Naturally 
παρουσιάζει το brand Batiste. Η νέα σειρά 
είναι vegan friendly, εμπλουτισμένη με 100% 
φυσικά εκχυλίσματα και δεν περιλαμβάνει 
χρωστικά, θειικά άλατα και βαφές. Επίσης, 
διαθέτει ανακυκλώσιμη συσκευασία από 
λιγότερο πλαστικό. Η σειρά περιλαμβάνει 
τα Naturally Green Tea & Chamomile για 
κανονικά μαλλιά, Naturally Bamboo & 
Gardenia για λεπτά μαλλιά και Coconut Milk 
& Hemp για φριζαρισμένα μαλλιά. 

https://www.mediathenewcreative.gr/?utm_source=df-nl&utm_medium=email&utm_campaign=df_newsletter_ad
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“How to be insightful. Creating the most engaging Media 
Briefs, that will inspire your Media Agency”

Το Media, The New Creative Conference παρουσιάζει ζωντανά την Πέμπτη 
22 Σεπτεμβρίου, τον Sam Knowles, εξειδικευμένο σύμβουλο επιχειρήσεων 
σε θέματα επικοινωνίας. Πως μπορούν οι εταιρείες να επικοινωνούν 
«ανθρώπινα» και πιο αποτελεσματικά, αφήνοντας μεγαλύτερο αποτύπωμα; 
Γνωρίστε την μεθοδολογία του data-driven storytelling, τις σημαντικές 
λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στα brief, αλλά και δυο νέα skills!

Dr Sam Knowles
Founder, MD,  

and Chief Data Storyteller  
The Insight Agents Ltd, 

U.K.

Τα στελέχη της KPMG στον αγώνα Lifeline Run
Δεύτερη η Ελίζα Δήμου της KPMG, στις γυναίκες στα 5 χιλιόμετρα

Η KPMG στην Ελλάδα συμμετείχε στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρικής 
κοινωνικής της ευθύνης, στον 1ο αγώνα δρόμου «Lifeline Run», με σκοπό την 
ενίσχυση του Αττικού νοσοκομείου με νέες θερμοκοιτίδες και τη στήριξη των 
παιδιών της Ουκρανίας, το οποίο συνδιοργάνωσαν ο ανθρωπιστικός οργανισμός 
Lifeline Hellas, η Marathon Team Greece by Maria Polyzou και το Ολυμπιακό 
Στάδιο Αθήνας. Όλα τα έσοδα του αγώνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε υπό την 
αιγίδα του Υφυπουργείου Αθλητισμού τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, 
δόθηκαν για τον παραπάνω σκοπό. Τα στελέχη της KPMG έτρεξαν για καλό σκοπό 
και η Ελίζα Δήμου από το ελεγκτικό τμήμα της εταιρείας βρέθηκε στο βάθρο του 
αγώνα, τερματίζοντας 2η ανάμεσα στις γυναίκες που αγωνίστηκαν για τα 5 χμλ. 

Ενημερωτική εκδήλωση για το νέο ΕΣΠΑ
Συνάντηση επιχειρηματικών και παραγωγικών φορέων  
με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ομίλου Ιατρικού Αθηνών ενημερωτική 
υβριδική συνάντηση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γ. Τσακίρη, 
για το νέο ΕΣΠΑ, την οποία συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο 
Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών και η 
Πρωτοβουλία «Ελλα-Δικά Μας». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων έκανε αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων που 
προβλέπονται από το νέο ΕΣΠΑ για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις επιλέξιμες 
επενδύσεις και το χρονοδιάγραμμα, τονίζοντας πως: «Αφουγκραζόμενοι τις 
ανάγκες και τις αγωνίες της αγοράς, τις ανάγκες των επαγγελματιών, σχεδιάσαμε 
φιλόδοξα το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, το γνωστό ΕΠΑΝΕΚ στο τρέχον ΕΣΠΑ 
με τους πόρους του να αγγίζει περίπου τα 4 δισ. ευρώ».

Η SANTANDER CONSUMER FINANCE 
ΣΤΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
H Santander Consumer Finance θα δώσει 
το «παρών» στο φετινό Ράλλυ Ακρόπολις, 
αποτελώντας τον επίσημο χορηγό του 
ελληνικού πληρώματος Καρέλλης- 
Μαχαίρας. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ράλλυ (WRC) θα λάβει χώρα στις 8-11 
Σεπτεμβρίου και η εκκίνηση του αθλητικού 
γεγονότος της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί 
στο κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. 
Το δίδυμο Καρέλλης και Μαχαίρας θα 
διαγωνιστεί στην κατηγορία Rally 2.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ CORAL ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

Η Coral ΑΕ - Shell 
Licensee «γιορτάζει» 
τη συνεργασία 
της Shell με τη 
Hyundai Motorsport 
και προσφέρει 
έκπτωση -30% σε 

επιλεγμένους κωδικούς λιπαντικών Shell 
Helix για την εβδομάδα του Ράλλυ Ακρόπολις 
από τις 5-11 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Shell-
Hyundai, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 
Αυγούστου επίσκεψη του Ισπανού οδηγού 
WRC της Hyundai Motorsport Dani Sordo, 
ο οποίος πραγματοποίησε ένα πλήρες pit 
stop στο Hyundai i30N του, στο πρατήριο της 
Shell στο Κορωπί.

https://www.mediathenewcreative.gr/?utm_source=df-nl&utm_medium=email&utm_campaign=df_newsletter_ad


10

#6204Τετάρτη 07|09|2022

presents

Official PublicationTickets: Thanasis Konstantopoulos, T: +30 210 6617777 (ext. 228), Ε: tkonstantopoulos@boussias.com
Sponsorships: Anna Gyparaki, Τ: +30 210 6617777 (ext. 152), Ε: agyparaki@boussias.com,  
Spyros Leontaris, T: +30 210 6617777 (ext. 215), E: sleontaris@boussias.com
Content: Dannos Tsakalos, Τ: +30 210 6617777 (ext. 151), Ε: dtsakalos@boussias.com

www.socialmediaconference.gr 

Some of the world’s top experts in social media 
and Influencer Marketing are gathering in 
Athens to serve you a special content mix: 

•  You’ll be inspired by fascinating case studies 
on TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, 
etc to upgrade your business.

•  You’ll learn tips you can apply right away  
to help you take your social presence 
 to the next level 

You are ready for this!

19●10●22
OTEAcademy

JOIN NOW WITH -15% LEARN MORE

ΗAPPY HOUR 
-15% UNTIL 
16.09.22

Do you know what works today  
on each platform?

https://www.eventora.com/en/Events/socialmediaconference-2022?_ga=2.251814473.1365941910.1658729415-170037398.1655810542
https://www.socialmediaconference.gr/?utm_source=df-nl&utm_medium=email&utm_campaign=df_newsletter_ad
https://www.socialmediaconference.gr/?utm_source=df-nl&utm_medium=email&utm_campaign=df_newsletter_ad
https://www.socialmediaconference.gr/?utm_source=df-nl&utm_medium=email&utm_campaign=df_newsletter_ad
https://www.socialmediaconference.gr/?utm_source=df-nl&utm_medium=email&utm_campaign=df_newsletter_ad
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Οικολογικές διαδρομές στο Google Maps  
σε Ελλάδα και Ευρώπη
Εξοικονόμηση καυσίμων και μείωση εκπομπών άνθρακα

Η επιλογή των οικολογικών διαδρομών προστίθεται πλέον στους Χάρτες Google. 
Οι οικολογικές διαδρομές διατίθενται σταδιακά στην Ελλάδα και σε ακόμη σχεδόν 
40 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, οι χρήστες μπορούν πλέον να επιλέξουν τη 
διαδρομή με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων, η οποία παράλληλα θα τους 
βοηθήσει να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα. Εκτός από την εμφάνιση της πιο 
σύντομης διαδρομής, οι Χάρτες Google θα εμφανίζουν πλέον και εκείνη που είναι η 
πιο αποδοτική για την εξοικονόμηση καυσίμων, ανεξάρτητα από το αν συμπίπτει και 
με την ταχύτερη. Ο χρήστης θα μπορεί επίσης να λάβει πληροφορίες για τη σχετική 
εξοικονόμηση καυσίμων και τη διαφορά χρόνου μεταξύ των δύο διαδρομών και να 
επιλέξει αυτή που του ταιριάζει καλύτερα. 

Η Capital Link διοργανώνει το 12th Annual Capital 
Link Sustainability Forum
Με τίτλο «Can Sustainability Prevail Over Geopolitics

«Μπορεί η βιωσιμότητα να υπερισχύσει της γεωπολιτικής;». Αυτό το ερώτημα θα 
απαντηθεί κατά τη διάρκεια του 12th Annual Capital Link Sustainability Forum 
της Capital Link, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, υπό την 
Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, στο Grand Hyatt Athens Hotel. Με όραμα την 
επίτευξη βιώσιμης ευημερίας, το Συνέδριο δίνει το βήμα στους σημερινούς ηγέτες 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και επικεντρώνεται στις προσπάθειες που 
καταβάλλουν κατά την εφαρμογή των στρατηγικών βιωσιμότητας σε κρίσιμους 
τομείς της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα απονεμηθεί στην 
Prodea Investments το «Capital Link Sustainability Leadership Award». 

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ  
ΓΙΑ ΤΟ PIERCE
Έτοιμο να υποδεχτεί μαθητές νηπιαγωγείου 
και δημοτικού σχολείου, για το νέο 
σχολικό έτος 2022-23, δηλώνει το 
Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. 
Τα εγκαίνια της νέας εκπαιδευτικής 
βαθμίδας πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 
5 Σεπτεμβρίου, στο East Campus, τις 
πρότυπες εγκαταστάσεις 101 στρεμμάτων 
στα Σπάτα, όπου θα στεγάζονται το 
προνήπιο, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, 
ενώ, στο μέλλον, θα λειτουργήσουν εκεί και 
οι ήδη υπάρχουσες βαθμίδες του Pierce 
(Γυμνάσιο, Λύκειο και IB). Στην εκδήλωση 
απηύθυνε χαιρετισμό, εκπροσωπώντας τον 
Πρωθυπουργό, η Υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως. 

ΣΤΙΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ GREECE  
RACE FOR THE CURE
Στις 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί 
από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών 
με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», σε 
συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), το Greece 
Race for the Cure 2022, ο συμβολικός 
αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια 
στον καρκίνο του μαστού. Στη 14η χρονιά 
του θεσμού, οι συμμετέχοντες μπορούν να 
περπατήσουν 2χλμ ή να τρέξουν 5χλμ με 
αφετηρία το Ζάππειο, αλλά και διαδικτυακά 
από κάθε σημείο της Ελλάδας. Οι εγγραφές 
πραγματοποιούνται διαδικτυακά. 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ D-MARIN ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 
PUNTA FARO ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
H D-Marin, ένα δίκτυο premium μαρίνων, 
διοργάνωσε τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 
στη μαρίνα Punta Faro εκδήλωση για 
δημοσιογράφους, με σκοπό να παρουσιάσει 
επίσημα την ένταξη της νέας μαρίνας στο 
δίκτυό της. Η D-Marin ολοκλήρωσε την 
εξαγορά της Punta Faro την 1η Αυγούστου, 
η οποία αποτελεί τη 16η μαρίνα που 
ενσωματώθηκε στον όμιλο και η 1η μαρίνα 
που διαθέτει η εταιρεία στην Ιταλία.

WATT+VOLT ΚΑΙ RIVER WEST  
ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης 
του δικτύου της Chargespot, η Watt+Volt 
εγκαινιάζει τη συνεργασία της με το 
εμπορικό κέντρο River West. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι κάτοχοι ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
θα έχουν στο εξής τη δυνατότητα να 
φορτίσουν το όχημά τους κάνοντας 
τις αγορές τους. Επιπλέον, η Watt+Volt 
τοποθετεί τον πρώτο φορτιστή σε θέση 
στάθμευσης για ΑΜΕΑ.

Υποψηφιότητες: Στέλιος Κιοσσές, Τ: +30 210 661 7777 (εσωτ. 149), Ε: skiosses@boussias.com
Χορηγίες: Άννα Γυπαράκη, Τ: +30 210 6617 777 (εσωτ. 152), Ε: agyparaki@boussias.com,  
Σπύρος Λεοντάρης, Τ: +30 210 6617777 (εσωτ. 215), Ε: sleontaris@boussias.com

presents

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ

20 Οκτωβρίου 2022
www.e-volutionawards.gr

HORIZONTAL LOGO

NAVIGATION BAR LOGO

favicon

PFMechanicaAPro-Regular

Gotham Greek Book & Bold

MAIN LOGO

OUTLINE LOGO

colours #cde0f5

FONTS

#4dbce9

A W A R D S   2 0 2 3
e-volution

Let them know you are the best!

Mobile Brand of the Year
ΟΠΑΠ & Eurobank#6204 07|09|2022Τετάρτη

https://www.e-volutionawards.gr/?utm_source=df-nl&utm_medium=email&utm_campaign=df_newsletter_ad


12

#6204Τετάρτη 07|09|2022

 presents

16.11.22
  LIVE ON YOUR SCREEN

Customer Loyalty 
Management   
Conference  
Boosting long-lasting 
customer engagement

Συμμετοχές: Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210 6617777 (εσωτ. 129), Ε: vkoutsavlis@boussias.com | Χορηγίες: Άννα Γυπαράκη, 
T: 210 6617777 (εσωτ. 152), Ε: agyparaki@boussias.com, Σπύρος Λεοντάρης, T: 210 6617777 (εσωτ. 215),  
Ε: sleontaris@boussias.com | Περιεχόμενο: Νατάσα Σινιώρη, T: 210 6617777 (εσωτ. 389), Ε: nsiniori@boussias.com

Official Publication

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Τα τελευταία δύο χρόνια η συμπεριφορά των καταναλωτών  
έχει μεταβληθεί. Η πανδημία, οι γεωπολιτικές εξελίξεις 
και οι επιπτώσεις τους (ενεργειακή κρίση, ακρίβεια κ.α.) 
έχουν επηρεάσει τον τρόπο σκέψης και τις προτιμήσεις 
των καταναλωτών. Με την αλλαγή της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών και τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, τα 
προγράμματα loyalty αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, 
καθώς αποτελούν «κλειδί» για τις επαναλαμβανόμενες 
αγορές και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Πώς μπορούμε 
να αυξήσουμε το engagement των πελατών μας και να 
μετατρέψουμε τους πιστούς πελάτες μας στους πιο ένθερμους 
υποστηρικτές του brand μας;

Στο Customer Loyalty Management Conference, που  
θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου,  
θα παρουσιαστούν οι νέες τάσεις, οι στρατηγικές και οι 
τεχνολογικές λύσεις που διαμορφώνουν το customer loyalty 
και επηρεάζουν τη σχέση των εταιρειών με τους πελάτες τους.

Το Συνέδριο απευθύνεται:  
Σε στελέχη επιχειρήσεων από κλάδους όπως τράπεζες, 
τηλεπικοινωνίες, λιανική, φαρμακευτικά προϊόντα, 
FMCGs, τουρισμό κ.α. και αφορά στις ακόλουθες θέσεις:

•  Customer Loyalty 
Strategy

•  Digital Marketing 

•  Customer Loyalty 
Programs

•  Data and Analytics 

•  Customer 
Engagement

•  CRM & Loyalty

•  Customer 
Experience

•  Corporate Social 
Responsibility

•  Customer Service

•  Loyalty Partnerships

•  Personalization  
& Loyalty

•  E-Commerce

 E A R L Y  B I R D-15% ΕΩΣ  30•09•22

www.loyaltyconference.grΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

https://www.loyaltyconference.gr/?utm_source=df-nl&utm_medium=email&utm_campaign=df_newsletter_ad
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Ανανέωση συνεργασίας Epson και Usain Bolt 
Ευρωπαϊκή καμπάνια για εκτύπωση χωρίς φύσιγγες μελανιoύ

Το έργο της εισαγωγής της εκτύπωσης χωρίς φύσιγγες μελανιών στα νοικοκυριά 
και στις μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη συνεχίζουν οι Epson και Usain 
Bolt μέσα από την ανανέωση της συνεργασίας τους. Η νέα καμπάνια για τους 
εκτυπωτές τεχνολογίας EcoTank της Epson, η οποία θα αναπτύσσεται σε όλα τα 
μέσα, αφορά στην προώθηση εκτυπωτών που μειώνουν το κόστος εκτύπωσης. Θα 
επεκταθεί δε σε περισσότερα προϊόντα της Epson, όπως βιντεοπροβολείς οικιακού 
κινηματογράφου, επαγγελματικούς εκτυπωτές μεγάλου format, επαγγελματικούς 
σαρωτές και εκτυπωτές ετικετών. Η νέα καμπάνια, η οποία θα ξεκινήσει αργότερα 
αυτόν τον μήνα σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική, θα προβάλλει τον Usain Bolt 
να εμφανίζεται με υλικό σε σημεία πώλησης, στο διαδίκτυο, σε social media και σε 
υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες. Θα εμφανιστεί, επίσης, σε μια νέα τηλεοπτική 
καμπάνια από τις αρχές του 2023 σε επιλεγμένες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
ολυμπιονίκης θα δείξει ότι με τους εκτυπωτές EcoTank και μήνυμα «Just fill and 
chill», το κοινό μπορεί να πραγματοποιεί εκτυπώσεις για έως και τρία χρόνια χωρίς 
τα προβλήματα από τις φύσιγγες μελανιών και να εξοικονομήσει έως και 90% στο 
κόστος εκτύπωσης. 

Η Samsung Electronics λανσάρει τη νέα σειρά 
Bespoke στην Ευρώπη
Σειρά πλυντηρίων - στεγνωτηρίων και φούρνος με AI

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ξεκινά την κυκλοφορία μιας νέας σειράς 
προϊόντων Bespoke στην Ευρώπη. Η νέα σειρά έρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά 
τους επόμενους μήνες και θα αποτελείται από τη σειρά Bespoke πλυντηρίων - 
στεγνωτηρίων με AI και τον Bespoke φούρνο με AI. «Η Samsung Electronics ωθεί 
διαρκώς τα όρια της τεχνολογίας και δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα που βοηθούν 
τους ανθρώπους να βελτιώσουν τη ζωή τους, εξελίσσοντας και προσαρμόζοντας 
τις ανάγκες τους», σημείωσε ο Hyesoon Yang, Πρόεδρος και Επικεφαλής του 
Customer Experience στο Business Digital Appliances της Samsung Electronics. 
Η νέα σειρά Bespoke πλυντηρίων και στεγνωτηρίων με τεχνητή νοημοσύνη είναι 
εξοπλισμένη, μεταξύ άλλων, με τεχνολογίες, για τη μείωση της απελευθέρωσης 
μικροπλαστικών από τα ρούχα και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία 
Activewear Patagonia. 

Νέα προϊόντα «αποκάλυψε» η Huawei στην IFA 2022
Πρωταγωνιστές τα Νova 10 και Νova 10 Pro, το MateBook X Pro,  
το MatePad Pro και το Watch D

Με μια νέα σειρά προϊόντων, η Huawei έδωσε το «παρών» στη ευρωπαϊκή έκθεση 
τεχνολογίας IFA 2022, που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, από την 1η έως 
τις 6 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία «αποκάλυψε» τα ολοκαίνουργια 
smartphone Huawei Nova 10 και Νova 10 Pro που δημιουργήθηκαν με βάση τις 
τελευταίες τάσεις της φωτογραφίας, δίνοντας έμφαση στην εμπρόσθια κάμερα 
60MP Ultra-Wide Angle με δυνατότητα λήψης βίντεο 4K. Μάλιστα, το Huawei 
Νova 10 Pro διαθέτει μια επιπλέον κάμερα πορτρέτου 8 MP για κοντινά πλάνα. Ο 
τελευταίος, ελαφρύς, έξυπνος φορητός υπολογιστής, ναυαρχίδα της Huawei, ο 
Huawei MateBook X Pro, παρουσιάστηκε επίσης στο Βερολίνο, όπως και το tablet 
Huawei MatePad Pro. Τέλος, η Huawei παρουσίασε, στο πλαίσιο της έκθεσης, 
και το Huawei Watch D, το οποίο μετρά την αρτηριακή πίεση και θα υποστηρίζει 
ηλεκτροκαρδιογράφημα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΚΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Η Ikea, εταιρεία του oμίλου Fourlis, με 
αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς, προσφέρει λύσεις «που κάνουν το 
διάβασμα στο σπίτι εύκολο και ευχάριστο», 
όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, 
προτείνοντας ταυτόχρονα ιδέες για 
την οργάνωση και τη διαμόρφωση της 
καθημερινότητας. Προτείνει, μεταξύ 
άλλων, το έπιπλο γραφείου Lärande, 
το επεκτεινόμενο γραφείο Påhl, κουτιά 
αποθήκευσης Tjena ή Plugg Land για την 
οργάνωση του παιδικού γραφείου κ.ά.

SKAG ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ
Σχολικά είδη, σε συνεργασία με τη Skag 
δημιουργούν, για πρώτη φορά, τα Παιδικά 
Χωριά SOS. Η σειρά διατίθεται προς 
πώληση από το e-shop των Παιδικών 
Χωριών SOS και περιλαμβάνει ποικιλία 
τετραδίων και ειδών αρχειοθέτησης, 
όπως το κλασικό μπλε τετράδιο της Skag, 
τετράδια με εικαστικό στο εξώφυλλο, 
τετράδια σπιράλ δύο και τριών θεμάτων, 
μπλοκ, κλασέρ, ντοσιέ με λάστιχο. Επίσης, 
το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από 
επιλεγμένα super market Σκλαβενίτης και 
από τα γραφεία των Παιδικών Χωριών SOS 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗ EUROBANK
Διεθνείς διακρίσεις απέσπασε η Eurobank,  
στον τομέα των μετα-συναλλακτικών 
υπηρεσιών, καθώς αναδείχθηκε η 
«Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής 
(Best Sub-Custodian Bank)» για το 2022 
σε Ελλάδα και Κύπρο, από το διεθνούς 
κύρους περιοδικό Global Finance. Επίσης, 
αναδείχθηκε Τράπεζα της Χρονιάς ανάμεσα 
σε παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής 
στις Αναδυόμενες Αγορές (Αgent Bank 
of the Year, Emerging Markets), από το 
περιοδικό Global Custodian.

ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ BRAND ΑΠΟ ΤΗΝ H&M
Το νέο αθλητικό brand της παρουσιάζει 
η H&M με όνομα H&M Move. Το brand 
στοχεύει να παρέχει λειτουργικό 
«movewear», το οποίο θα υποστηρίξει τους 
«movers» κάθε ικανότητας και δεξιοτήτων 
να ασκούνται άνετα. Στο πλαίσιο αυτό, το 
brand ξεκινά με μια παγκόσμια εκστρατεία 
προπόνησης με επικεφαλής movers το 
fitness icon Jane Fonda και τον χορογράφο 
JaQuel Knight. Λανσάρει δε μια ευρεία 
γκάμα «movewear», καθώς τη συλλογή 
H&M Move Monogram - που φορέθηκε από 
Fonda και Knight στο βίντεο της καμπάνιας.

Mobile Agency of the year
ATCOM#6204 07|09|2022Τετάρτη
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Η LG εγκαινιάζει την πρωτοβουλία  
Life’s Good Award
Πρόσκληση για προτάσεις καινοτομίας

Από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου θα 
«τρέξει» η υποβολή συμμετοχών για το πρώτο Life’s 
Good Award, μια πρωτοβουλία της LG Electronics.  
Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε στη CES 2022, 
προκειμένου να ανακαλύψει καινοτόμες λύσεις, 
ευθυγραμμισμένες με τον στόχο της LG για μια 
«Καλύτερη Ζωή για Όλους». Οι υποψηφιότητες 

που θα διακριθούν θα λάβουν συνολικά ένα εκατ. δολάρια, ώστε να επιταχυνθεί η 
ανάπτυξη των προτάσεών τους. Το Life’s Good Award καλεί τους ενδιαφερομένους 
να υποβάλουν πρωτότυπες και αξιοποιήσιμες λύσεις για την περιβαλλοντική υγεία 
στην κατηγορία «Καινοτομία για τον Πλανήτη» ή ιδέες και λύσεις που μπορούν να 
εμπλουτίσουν την καθημερινή ζωή με προτεραιότητα στην ασφάλεια, τη χρηστικότητα 
και την προσβασιμότητα στην κατηγορία «Καινοτομία για τους Aνθρώπους», 
επισημαίνει σχετικά η εταιρεία. Οι τρεις φιναλίστ θα ανακοινωθούν στη CES 2023 και 
θα παρουσιαστούν στην κριτική επιτροπή σε μία τελευταία διαγωνιστική αναμέτρηση 
τον Ιανουάριο. Ο νικητής της πρώτης θέσης (Grand Prix) θα λάβει χρηματικό έπαθλο 
700.000 δολαρίων, ενώ ο δεύτερος (Silver) και ο τρίτος (Bronze) θα λάβουν 200.000 
και 100.000 δολάρια, αντίστοιχα. «Ανυπομονούμε να δούμε τις καινοτόμες ιδέες των 
ανθρώπων για μια καλύτερη κοινωνία και ένα πιο υγιές περιβάλλον και να παρέχουμε 
την υποστήριξή μας και την ενθάρρυνση και την υλοποίησή τους», δήλωσε ο William 
Cho, Διευθύνων Σύμβουλος της LG Electronics.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΝ 
Δωρεά στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας του 
για την Υγεία προς το King Hussein Cancer 
Foundation and Cancer στην Ιορδανία για 
την παροχή φροντίδας σε παιδιά από την 
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, 
πραγματοποιεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
Το γεγονός έγινε γνωστό στο SNF Nostos 
Conference 2022, ενώ η δωρεά ύψους 3 
εκατ. δολαρίων έχει στόχο να υποστηρίξει 
το έργο του KHCF/KHCC στο Αμμάν της 
Ιορδανίας, το οποίο αφορά στην παροχή 
περίθαλψης και θεραπείας κατά του 
καρκίνου σε παιδιά από την περιοχή. 

TO IPMA GREECE ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ  
ΓΙΑ ΤΟ RISK MANAGEMENT
To Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων 
/ IPMA Greece συμμετείχε σε έρευνα 
του University of Szczecin με τίτλο 
«Influence of cultural factors on the 
selection of techniques and tools in risk 
management in a project». Η Πρόεδρος 
του IPMA Greece, Κατερίνα Θεοφανίδου, 
παραχώρησε συνέντευξη στην εκπρόσωπο 
του Πανεπιστημίου σχετικά με τις πρακτικές 
που ακολουθούνται στην Ελλάδα. Η έρευνα 
είναι μέρος ενός έργου που διεξάγεται σε 
τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ/ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΕΣ/
ΤΗΛΕΘΕΑΣΕΙΣ/ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΕΣ/
ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται αναφορές και χορηγίες. Τα σποτ των χορηγιών περιλαμβάνονται 
Πηγή: Spotmonitor. Νέα υπηρεσία καταγραφής διαφημιστικών σποτ στο ραδιόφωνο, σε πραγματικό χρόνο. 
Περισσότερα στο www.spotmonitor.gr. Η καταγραφή γίνεται πανελλαδικά και αφορά στο σύνολο των ραδιοφωνικών 
σταθμών της χώρας που μετρά το Spotmonitor.

Top 20 διαφημιζόμενοι στο ραδιόφωνο πανελλαδικά,  
Εβδομάδα 29/08 - 04/09/2022

Διαφημιζόμενος Αρ.Μεταδόσεων Αρ.Θεμάτων Σ_Sec Μ.Δ.Spot
CHRISTMAS THEATER 3.499 21 123.628 35,2
ΙΕΚ ΑΚΜΗ 3.921 5 96.115 24,4
ΜΑΣΟΥΤΗΣ 4.093 17 88.028 21,5
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗ

2.263 2 86.955 38,4

ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 2.755 2 82.676 30,0
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 4.002 6 82.581 20,7
ΗΡΩΔΕΙΟ 2.397 12 82.246 34,3
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2.718 6 80.495 29,6
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.297 2 67.826 52,3

ALUMIL 2.327 5 67.665 29,8
DISCOUNT MARKT 1.518 2 67.263 44,1
STOIXIMAN.GR 1.279 5 53.693 42,0
PRAKTIKER HELLAS 2.228 2 53.076 23,8
ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ 1.415 6 52.524 37,1
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2.008 7 51.394 25,6
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 909 4 47.325 52,5
ISOMAT ΧΡΩΜΑΤΑ 1.076 2 45.147 42,0
ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ 1.783 3 44.933 25,2
PRIME ENTERTAINMENT 1.539 1 44.631 29,0
ΙΕΚ ΑΛΦΑ 1.591 1 42.957 27,0
Λοιποί Διαφημιζόμενοι 63.080 555 1.857.443 29,4
Γενικά Σύνολα 107.698 666 3.218.601 29,9

Mobile Network of the year
ΟΤΕ-COSMOTE#6204 07|09|2022Τετάρτη
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Aρχισυντάκτρια:  

Ευγενία Κουτήφαρη, 
εσωτ. 135, Ε: ekoutifari@boussias.com

Σύνταξη:  

Κατερίνα Κυρίτση, εσωτ. 391,  
Ε: kkyritsi@boussias.com 

Μαρίνα Σκοπελίτου, εσωτ. 182, 
E: mskopelitou@boussias.com
Κατερίνα Νικολοπούλου, εσωτ. 262
E: knikolopoulou@boussias.com

Σελιδοποίηση: Αλέξανδρος Εγγλέζος

Yπ. Διαφήμισης & Aγγελιών:  
Aγγέλα Κοντού, εσωτ. 144, E: akontou@boussias.com 

Tμήμα Συνδρομών:  
Μαριλένα Δαμιανάκη, εσωτ. 308,  
E: mdamianaki@boussias.com

Στοιχεία επικοινωνίας: Τ: 210 6617777, F: 210 6617778,  
Δ: Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας  
www.boussias.com

Τιμή ετήσιας συνδρομής: 405€ + ΦΠΑ 24%

Εκδότης: Μιχάλης Μπούσιας

Διευθύντρια Ημερήσιων Εκδόσεων:  
Αντωνία Κατσουλιέρη

Διευθύντρια Πωλήσεων: Νένα Γιαννακίδου

Group Αdvertising Director: Λήδα Πλατή

Group Retail Sales Director/Subscriptions: 
Αμαλία Ψιλούδη

Creative Director: Γιώργος Τριχιάς

IAB: Updated οδηγός για in-game  
ad measurement
Για εναρμόνιση με το digital περιβάλλον

Την οριστικοποίηση του οδηγού Intrinsic In-Game Advertising Measurement 
Guidelines 2.0 ανακοίνωσε ο IAB, στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας των IAB 
Experience Center, IAB Tech Lab και Media Ratings Council. Πρόκειται για 
την πρώτη φορά που ανανεώνονται οι οδηγίες που εισήχθησαν το 2009, με 
τις προτάσεις να έχουν τεθεί τον περασμένο Ιούνιο. Ο οδηγός καλύπτει native 
in-game και in-play διαφημίσεις που σερβίρονται μέσα στο παιχνίδι, ως τμήμα 
του περιβάλλοντος του παιχνιδιού. Συμπεριλαμβάνουν νέα standards για τα ad 
viewability, measurement, inactivity, ακόμα και το fraud. To update περιλαμβάνει 
καθοδήγηση σχετικά με το ad exposure και το viewability, μαζί με ορολογία που 
μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα ψηφιακά κανάλια, σύμφωνα με τον IAB. Τα 
measurement standards επικεντρώνονται στα εξής: Επανεξετάζεται η διάρκεια 
της συνολικής έκθεσης 10 δευτερολέπτων για τη μέτρηση ενός valid impression 
που συμπεριλαμβάνει «εικόνα, ήχο και κίνηση», καθώς και 3D και εικονικά 
περιβάλλοντα. Επίσης, ενσωματώνονται νέα διαφημιστικά formats, πέρα από αυτά 
του video και του 2D, καθώς πρόκειται για viewability σε περιβάλλοντα παιχνιδιών. 
Παράλληλα, ορίζονται οι έννοιες του in-game measurement (impressions, reach/
frequency και engagement), με κατεύθυνση το cross-channel measurement.  
Τέλος, τα updates παρέχουν και καθοδήγηση για διαδραστικές διαφημίσεις σε 
smart τηλεοράσεις. (Πηγή: Martech.org)

Στο WPP το παγκόσμιο creative της SC Johnson
Μετά από spec

Στο WPP συγκεντρώνει η SC Johnson τον παγκόσμιο δημιουργικό λογαριασμό της 
μετά από spec, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν σχετικά. Ogilvy και VMLY&R 
Commerce ήταν επικεφαλής στη διαδικασία. Καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές 
δεν έχει παραχωρήσει κάποιο σχόλιο. Αν και η SC Johnson δεν έχει αποκαλύψει 
το ύψος της διαφημιστικής της δαπάνης, αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία πίσω από 
brands όπως Autan, Glade και Duck επενδύει παγκοσμίως περί το 1 δισ. δολάρια. 
Το 2014, η εταιρεία μοίρασε τον λογαριασμό της μεταξύ της Ogilvy και της Energy 
BBDO της Omnicom, μετά από μια συνεργασία 50 ετών με την FCB της Interpublic 
Group of Cos. Η νίκη είναι σημαντική για το WPP και ιδιαίτερα για την Ogilvy, η 
οποία ενισχύει συστηματικά τη διοικητική της ομάδα, εστιάζοντας σε new business 
και ενδυναμώνοντας το δημιουργικό της «μέτωπο». Αναδείχθηκε δε Agency 
Network of the Year στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των 
Καννών. Η VMLY&R, γνωστή για την έμφαση σε digital και e-commerce, έχει επίσης 
επικεντρωθεί στην ισχυροποίηση της ηγεσίας της. (Πηγή: AdAge)

Νέος Global President  
και COO για την DDB
Ο Alex Lubar, προερχόμενος 
από τοMcCann Worldgroup

Ο Alex Lubar, στέλεχος με δεκαετή 
θητεία στο McCann Worldgroup, 
αποτελεί τη νέα προσθήκη στην ηγετική 
ομάδα της DDB, αναλαμβάνοντας 
καθήκοντα Global President και Chief 
Operating Officer. Πρόκειται για την 
τελευταία μεταγραφή στα υψηλά 
κλιμάκια της εταιρείας υπό την ηγεσία 
του Worldwide CEO Marty O’Halloran, 
ο οποίος, από την άφιξή του τον 
Ιούλιο του 2020, έχει αναδιαμορφώσει 
τις τοπικές και διεθνείς ηγετικές 
ομάδες αλλά και το positioning του 
δικτύου. Η εξέλιξη σηματοδοτεί την 
επιστροφή του Lubar στην Omnicom, 
καθώς ξεκίνησε την καριέρα του στη 
RAPP Collins ως account executive. 
Αναμένεται να παίξει καθοριστικό 
ρόλο στην προσπάθεια του δικτύου 
να ενσωματώσει τη δημιουργικότητα 
σε ολόκληρο το καταναλωτικό ταξίδι, 
εν μέρει μέσω συνεργασιών με άλλα 
agencies της Omnicom διεθνώς. Η 
DDB συνεργάζεται με τις Omnicom 
Precision Marketing Group, Omnicom 
PR Group και Omnicom Media Group 
για πελάτες όπως οι Mars, McDonald’s 
και Volkswagen, καθώς οι μεγάλοι 
πολυεθνικοί διαφημιζόμενοι αναζητούν 
πλέον ολιστικές λύσεις. Το στέλεχος θα 
βοηθήσει τους πελάτες να εντοπίσουν 
ποιες υπηρεσίες χρειάζονται για να 
αναπτύξουν πολύπλευρες σχέσεις με 
τους καταναλωτές και να αξιοποιήσουν 
την τεχνογνωσία της DDB ώστε να 
εμφυσήσουν δημιουργικότητα στη 
διαδικασία. (Πηγή: Campaign)

#6204 07|09|2022Τετάρτη

Αυτά πέρσι. Φέτος;
Υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας έως  
τις 16.09 και μάθετε αν θα είστε εσείς!
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