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Οι καλύτεροι των Digital Media στο βάθρο των νικητών

HΗ Τελετή Απονομής των Digital Media Awards 2016 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 στο Ble Azure, παρουσία όλης 
της αγοράς των Digital Media. Η μεγάλη συμμετοχή απέδειξε την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά του Digital για μία διοργάνωση, η 
οποία αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο καινοτομίας και τιμά τις αξιόλογες προσπάθειες. Στην τελετή απονομής, την οποία παρουσίασε ο 
Παναγιώτης Χατζηδάκης, παρευρέθηκαν περισσότερα από 400 υψηλόβαθμα στελέχη και βραβεύθηκαν τα έργα και οι πρωτοβουλίες 
που διακρίθηκαν από την κριτική επιτροπή. Η Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο 
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, έκανε λόγο κατά την τελετή απονομής για το υψηλό επίπεδο των 
έργων που τέθηκαν προς αξιολόγηση και βράβευση, χαρακτήρισε την χρονιά που πέρασε «πολύ ενδιαφέρουσα για τα Digital Media», ενώ 
στάθηκε ιδιαίτερα στις προκλήσεις που αντιμετώπισαν τα Μέσα και εξήρε τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν. 

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Boussias Communications και το περιοδικό 
Marketing Week διοργάνωσαν τα Digital Media Awards 2016, τα οποία 
έχουν καθιερωθεί πλέον ως δημοφιλής θεσμός που έχει ως στόχο την 
ανάδειξη και την επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών στις Ψηφιακές 
Εκδόσεις και Μέσα.



Ο Συντονιστής των Βραβείων, Περικλής Βανικιώτης, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης ξεχωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση 
των συμμετοχών. Μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Οι 250 και πλέον συμμετοχές σε ένα κομμάτι της αγοράς που βρίσκεται σε δύσκολη θέση είναι σίγουρα 
μεγάλη υπόθεση. Είναι ένας τομέας ο οποίος, εκτός τους ότι έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση, έχει κληθεί να επενδύσει σε νέα στοιχεία όπως 
το Programmatic. Είναι πολύ ενθαρρυντικό, επομένως, να βλέπουμε τόσο αξιόλογες δουλειές από τους publishers που σηκώνουν τόσο μεγάλο 
βάρος. Παράλληλα, φέτος είδαμε περισσότερες και πολύ ποιοτικές δουλειές από τα Media Αgencies». 

Κριτική επιτροπή
Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ήταν η Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο. Στην κριτική επιτροπή των βραβείων συμμετείχαν οι: Σωτήρης Δανέζης, Δημοσιογράφος, Γιώργος Ζαλοκώστας, Πρόεδρος, IAB 
Hellas, Media Director Ελαΐς - Unilever Hellas, Γεωργία Ζαχαράκη, Digital Account Director, Tempo-OMD Athens, Ξένια Κούρτογλου, Πρόεδρος 
και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Focus Bari, Δημήτρης Μανιάτης, Head of Reprise Media Athens, Dr. Ευάγγελος Μουστάκας, Καθηγητής, 
Middlesex University in Dubai, UAE, Μάριος Νόττας, Director QJNT Masters Program, Επικεφαλής Συνέργειας QJNT (Quality Journalism and 
New Technologies, MA), Καθ. Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Καθηγητής Οργάνωσης & Πολιτικής των Μ.Μ.Ε, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντώνης Πασσάς, Country Chairman, Zenith Optimedia, Κωνσταντίνος 
Πενλίδης, Co-Founder, Digitized, ενώ ο Περικλής Βανικιώτης ήταν Συντονιστής των βραβείων.

Χορηγοί των βραβείων είναι το Project Agora και η White Space, η οποία επιμελήθηκε τα γραφικά της παρουσίασης και το video της 
εκδήλωσης, και Χορηγός audiovisual η Sound & Visual Παπαθανασίου.

Ο παρουσιαστής της βραδιάς, Π. Χατζηδάκης Μ. Τσακαρέστου, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής
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Κατηγορία Εταιρεία Site Βραβείο
1. Ενότητα: Ανάπτυξη & Διαχείριση Περιεχομένου

Best Original Reporting
VICE Greece ΤΗΕ VICE REPORT: Η Μέρα που η Ελλάδα Αναγνώρισε 

τo Σύμφωνο Συμβίωσης για τα Ομοφυλόφιλα Ζευγάρια GOLD

Liquid Media A.E. Gazzetta Final 4 - www.gazzetta.gr SILVER
www.Capital.gr Δημοψήφισμα και Capital Controls BRONZE

Integrated Reporting

VICE Greece Η Προσφυγική Κρίση GOLD

DPG Οδοιπορικό του CNN GREECE για το ταξίδι των 
προσφύγων από την Ειδομένη έως τη Γερμανία GOLD

Liquid Media A.E. Premier League - www.gazzetta.gr SILVER

Cross Platform Content
DPG CNN GREECE GOLD
Χρυσή Ευκαιρία Aνάπτυξη του δικτύου διανομής  - www.xe.gr SILVER

Best Use of Multimedia Features / Video – 
Photography

Liquid Media A.E. Gazzetta Weekend Journal - www.gazzetta.gr GOLD

DPG CNN GREECE - Συνολική Κάλυψη και Παρουσίαση των 
Επιθέσεων στις Βρυξέλλες SILVER

Best Editorial – Best Column
Liquid Media A.E. «Οριστικό: Χρεοκοπήσαμε», του Μιχάλη Τσόχου -  

www.gazzetta.gr GOLD

TNC Group www.Provocateur.gr: BeatBukowski SILVER
TheTOC Digital Media Κατηγορία «Made in Greece» του www.WomanTOC.gr BRONZE

Best Reader Interaction (Community Management) Liquid Media A.E. Gazzetta Community & Facebook page - www.gazzetta.gr SILVER

Best Only Web / Mobile Video Channel Netwix, Antenna Group Redesign του www.netwix.gr SILVER

Best Only Web / Mobile Video Series
Liquid Media A.E. Gazzetta Doc - www.gazzetta.gr SILVER
ANT1 & Netwix ANT1 INSIDER BRONZE
VICE Greece Sounds Greek BRONZE

2. Ενότητα: Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη
Best Tablet Edition / Custom Edition White Space - Germanos Germanos GTouch GOLD

Best Tablet Edition
Liquid Media A.E. Hope GOLD
Liquid Media A.E. Cool Greece SILVER

Best Mobile Edition PiKA Tablet KROMA Magazine - www.kromamagazine.com / 
Smartphone & Tablet Magazine / iOS & Android SILVER

Best Responsive Site
DPG CNN GREECE GOLD
Doggrin.gr www.Doggrin.gr SILVER
TNC Group & Webjar www.Provocateur.gr SILVER

Best App – Smartphone or Tablet
Warply Athinorama Mobile Application GOLD
Warply CNN Greece Mobile Application SILVER
WEDIA LTD Gazzetta Android App BRONZE

Best Home Page
Diesi 101,3 & Webjar www.Diesi.gr GOLD
Protagon | Sleed | Sinc Redesign www.Protagon.gr SILVER
TheTOC Digital Media Nέο γυναικείο site www.WomanTOC.gr SILVER

Best Reader Tool / Media MINDSHARE A.E. VODAFONE_NETWORK_VODAFONE SPEED BUTTON GOLD

Best Reader Tool / Publisher DOL DIGITAL AE Υπηρεσία text-to-speech από το www. in.gr GOLD

Best Outstanding New Project / Product DPG CNN GREECE GOLD

Research & Measurement Award WHITE SPACE - BATACLAN ΣΚΑΪ ΤΩΡΑ BATACLAN SILVER

Best Personalized Service
re|direct Digital φυλλάδιο προσφορών των METRO Cash & Carry SILVER
Flip New Media Digital Agency Motion & Emotion Peugeot App BRONZE
Generation Y Babyspace Personalization - www.babyspace.gr BRONZE
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Κατηγορία Εταιρεία Site Βραβείο
Best Special Issue / Corporate White Space - Cosmote E-value Cosmote E-Value Corporate Issue SILVER

Best Special Issue
DPG Dutchesss Daily by Doukissa Nomikou @ Queen.gr SILVER
DPG Gift Guide 2016 @ Newsbomb.gr BRONZE

3. Ενότητα: Ψηφιακή Επικοινωνία & Μarketing

Best Use of Facebook / Media
ZenithOptimedia Nescafé Good morning World 360° GOLD
Mindshare A.E. COCA-COLA Let’s Eat Together Facebook page SILVER

Best Use of Facebook / Publisher
White Space - ΣKAΪ X- Factor GOLD
VICE Greece Σελίδες VICE & VICE GREECE SILVER

Best Use of Twitter / Media Initiative #CuttyPaizei στο Twitter GOLD

Best Use of Twitter / Publisher
White Space -  ΣΚΑΪ XFactor GOLD
DPG www.Gossip-tv.gr / The case of Eurovision 2015 SILVER

Best Use of Instagram
Mindshare A.E. Schweppes Tales & Cocktails GOLD
Δημοσιογραφικός Οργανισμός 
Λαμπράκη Α.Ε Cosmopolitan Greece Instagram Account SILVER

Best Use of YouTube

ZenithOptimedia KITKAT #Zitotodialeimma GOLD
Liquid Media A.E. Akis Petretzikis YouTube Channels, www.akispetretzikis.gr SILVER
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DIXONS SOUTH EAST 
EUROPE - MullenLowe Athens Try Me SILVER

Best Social Media Marketing / Media
Isobar iProspect Studio Pro GOLD
UM Deree Facebook Page BRONZE
attp Lidl See You In Athens BRONZE

Best Social Media Marketing / Publisher ANT1 TV The Voice Of Greece GOLD

Best e-newsletter
Warply NestleNoiazomai newsletter GOLD
Public Περισσότερες από 400 email campaigns μέσα στο 2015! SILVER
re|direct Το Newsletter της αλυσίδας METRO Cash & Carry SILVER

Best Launch & Re-launch Campaign / Media

Publicis Greece Dirollo - Κάνε τη Φαίη να πει το «YES» GOLD
Mindshare A. E. A New Begining - Launching Campaign of New Volvo X90 SILVER
Isobar iProspect MyElvive SILVER
MINDSHARE A.E. VODAFONE_HOME_ BRONZE
ΜΕΒΓΑΛ Για την νέα σειρά γιαουρτιών Harmony 1% plus BRONZE

Best Launch & Re-launch Campaign / Publisher
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ #Thenewmissbloom ! Μοιράσου το! SILVER
LAB14 Launch Campaign Dutchesss Daily @ Queen.gr SILVER
Underwriter.gr www.Underwriter.gr - Η Ασφαλιστική αγορά αλλάζει σελίδα BRONZE

Best Engagement Strategy

Mad 10 ΧΡΟΝΙΑ AMITA MOTION GOLD
Black Pencil Samsung Greece Facebook Page GOLD
Barilla Hellas - Βrand Misko New Equity Digital Activation SILVER
DPG Mothersblog.gr / Μαμαδο-ιστορίες BRONZE

Best Public Service / CSR Award
WIND & Communication effect KIDSATSAFETY Facebook page GOLD

THE FLYING POT Για το CareerFair4All - Η πρώτη Ημέρα Καριέρα 
Ατόμων με Αναπηρία GOLD

4. Ενότητα: Υπηρεσίες προς τους Διαφημιζόμενους

Best Innovative Service
Forestview Chameleon Adaptive Advertising Tool GOLD

Warply Warply Engage SILVER

Best Native Advertising / Media

Τempo OMD Hellas MAD MAX Αγγελία GOLD
UM Δημιουργία custom ενότητας στο MSN για την εκπαίδευση SILVER
ThinkDigital / Tempo OMD The Italians SILVER
NESTLE PURINA PETCARE #Wearebetterwithpets Campaign BRONZE

Third



Κατηγορία Εταιρεία Site Βραβείο

Best Native Advertising / Publisher

Netwix, member of the Antenna 
Group

Tailor made branded web series «Viral News» από το 
Netwix για την Procter & Gamble GOLD

hangover media Praktiker Native Advertising SILVER
DPG Always / Ασταμάτητη#ΣΑΝΚΟΡΙΤΣΙ @ Queen.gr SILVER

Best Content Marketing

Netwix, member of the Antenna 
Group

Creative branded content στο «Viral News» από το 
Netwix για την Procter & Gamble GOLD

TNC Group & Webjar www.Provocateur.gr: ΟΤΕ ΤV - House of Cards SILVER
Warply NestleNoiazomai Content BRONZE

Creative Use of Μedia

ZenithOptimedia Nescafe Gold Blend Barista Style @ Shazam GOLD

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΟΠΑΠ Διαδρομή Προσφοράς - Digital Activation για 
το Μαραθώνιο 2015 GOLD

Mindshare A. E. Nike #Betterforit SILVER
Tempo OMD Hellas ALPHA BANK E-banking SILVER
UM Launch of Tuborg Lemon Soda BRONZE

Creative Use of Innovative Formats

UM Digital Launch of Spectre GOLD
Mindshare A. E. Mindshare & Warply for Tommy Hilfiger SILVER
ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΚΡΑΤΣ - Google Hang out με το Βασίλη Σπανούλη SILVER
Τempo OMD Hellas Εσύ πόσο MAD είσαι ? (MASK BANNER) SILVER

Best Effectivenes Campaign

ZenithOptimedia Perrier Hot Air Balloons GOLD
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DIXONS SOUTH EAST 
EUROPE  - MullenLowe Athens Try Me SILVER

iProspect Greece Eurobank «EGG» campaign SILVER

ΟΠΑΠ Α.Ε. Καμπάνια Facebook για την επίσημη εφαρμογή της ΟΠΑΠ 
(OPAPP) SILVER

Best Commercial Use of Data Initiative Cornetto: Mobile Sensitive Ad BRONZE

Best Tablet or Mobile Αdvertising

Starlink Samsung Low Battery.  Next Is Now GOLD
iProspect Greece Eurobank Mobile App SILVER
Warply & Zenith Optimedia Heineken National Contest Mobile Interactive Campaign SILVER
ZenithOptimedia Nespresso Prodigio Mobile SILVER

5. Ενότητα: Ειδικά Βραβεία
Best Local News Site ADMINE Επανασχεδιασμός του Voria.gr GOLD

Best New Entry
ANT1 ANT1 Next GOLD
DPG CNN GREECE GOLD
TNC Group & Webjar www.Provocateur.gr SILVER

Best Vertical / Thematic Blogs
Public Public Blog GOLD
Liquid Media A.E. Blog Βασίλη Σαμπράκου, www.gazzetta.gr SILVER

Best Vertical - Thematic Sites / Κοινωνία www.Singleparent.gr Το πρώτο site για τη μονογονεϊκή οικογένεια και τις 
σύγχρονες μορφές οικογένειας, στην Ελλάδα! GOLD

Best Vertical - Thematic Sites / Επιχειρηματικότητα
INFINITAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.epixeiro.gr GOLD

Best Vertical - Thematic Sites / Εκπαίδευση White Space - New Media Studies Media Training Masterclass GOLD

Best Vertical - Thematic Sites / Οικονομία Liquid Media A.E. Οικονομικό website - www.insider.gr GOLD

Best Vertical - Thematic Sites / Αντρικό Lifestyle ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ www.Askmen.gr GOLD

Best Vertical - Thematic Sites / Μαγειρική Liquid Media A.E. www.akispetretzikis.com GOLD

Non Publisher Media Site
N. Σταϊκος Α.Ε M+ Maybelline New York SILVER

Publicis Greece Dirollo - www.smartsyntayes.gr SILVER
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Liquid Media A.E.
Gazzetta Final 4 - www.gazzetta.gr 
Το micro – site του gazzetta για το Euroleague Final 4 του 2015, δημιουργήθηκε για την 
πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των χρηστών σε σχέση με το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στο 
μπάσκετ. Το gazzetta δημιούργησε ένα αυτόνομο site με δική του home page, πρωτοποριακό 
lay out (σε συνεργασία με την εταιρεία Wedia), με αυτόνομο menu για τη βέλτιστη δυνατή 
πλοήγηση του χρήστη και με περιεχόμενο που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν μοναδικό 
και αποκλειστικό. Αρχικά, δημιουργήθηκε ο «Οδηγός» της Διοργάνωσης, με κάθε δυνατή 
πληροφορία για το Final 4, με αφιερώματα, αναλύσεις και ειδικές εκπομπές. Στο Final 4 που 
διοργανώθηκε στη Μαδρίτη τον Μάιο, συμμετείχε αποστολή 7 δημοσιογράφων, μεγάλο 
μέρος του «μπασκετικού επιτελείου» του gazzetta και mini-συνεργείο παραγωγής βίντεο, 
συνεντεύξεων, συζητήσεων και άλλων θεμάτων. Οι απεσταλμένοι έγραψαν περισσότερα από 
200 άρθρα μέσα σε 4 ημέρες και κάλυψαν με live σχολιασμό όλους τους αγώνες. Από τις 14 
ως τις 18 Μαΐου, το gazzetta είχε 991.000 μοναδικούς επισκέπτες και σχεδόν 15.000.000 
προβολές σελίδων.

www.Capital.gr
Δημοψήφισμα και Capital Controls 
Το Capital.gr παρακολούθησε και κατέγραψε αναλυτικά την κρίσιμη για τη χώρα περίοδο από 
την ημέρα που ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος από τον Αλέξη Τσίπρα (27 
Ιουνίου) και που οδήγησε στο κλείσιμο των τραπεζών, με συνέπεια, συνέχεια και επιστημονική, 
αλλά και δημοσιογραφική εγκυρότητα. Με real time ενημέρωση και με συνεχή updates, με 
πρωτογενείς ειδήσεις και ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία των δημοσιογράφων, και 
αρθρογράφων του Capital.gr, καταγραφή δηλώσεων ελλήνων και ξένων αξιωματούχων, 
καθώς και αναλύσεις ξένων μεγάλων πρακτορείων και think tanks με ορισμένα από τα οποία 
έχει αποκλειστική και μόνιμη συνεργασία. Το Capital.gr αποτέλεσε βασική πηγή ενημέρωσης 
για την πλειοψηφία των ελλήνων πολιτών που παρακολουθούσαν τις εξελίξεις, αλλά και για 
μεγάλη μερίδα εγχώριων, και όχι μόνο, ΜΜΕ. Το διάστημα αυτό, το Capital.gr παρουσίασε 
ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα με περισσότερους από 2.000.000 Unique τον Ιούλιο, 
8.500.000 επισκέψεις, 46.000.000 προβολές σελίδων, 20 λεπτά χρόνο παραμονής και 39% 
ποσοστό εγκατάλειψης. 

Ενότητα 1. Ανάπτυξη & Διαχείριση Περιεχομένου

 Κατηγορία: BEST ORIGINAL REPORTING

VICE Greece
Τhe VICE Report: Η Μέρα που η Ελλάδα Αναγνώρισε τo 
Σύμφωνο Συμβίωσης για τα Ομοφυλόφιλα Ζευγάρια 
Πρόκειται για ένα αποκλειστικό βίντεο – ντοκιμαντέρ για την ημέρα που η Ελλάδα αναγνώρισε 
το Σύμφωνο Συμβίωσης για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Η news editor του VICE Mελπομένη 
Μαραγκίδου ακολούθησε ένα νεαρό ζευγάρι γκέι ανδρών, οι οποίοι ντύθηκαν παπάδες και 
φιλήθηκαν μπροστά από τη Μητρόπολη Αθηνών ως αντίδραση στον ομοφοβικό λόγο που 
εκφραζόταν εκείνη την περίοδο από μέλη της Εκκλησίας. Η κάμερα κατέγραψε τις αντιδράσεις 
μερίδας του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από τη Μητρόπολη, καθώς και τις λεκτικές 
επιθέσεις κατά των μελών της LGBT κοινότητας. Στη συνέχεια, η κάμερα του VICE βρέθηκε έξω 
από το Σύνταγμα και έκανε συνεντεύξεις με ακτιβιστές που έδωσαν το πρώτο ομόφυλο φιλί στη 
Βουλή, καθώς και με βουλευτές που υπέγραψαν το νομοσχέδιο. Το βίντεο του VICE έγινε viral 
στην Ελλάδα, ενώ δημοσιεύτηκε και στο εξωτερικό. Το VICE ήταν το μόνο μέσο που κατέγραψε 
τι συνέβη εκείνη την ιστορική ημέρα, δίνοντας φωνή στους νέους ανθρώπους.
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 Κατηγορία: INTEGRATED REPORTING

VICE Greece
Η Προσφυγική Κρίση 
Το VICE είναι από τα πρώτα Μέσα Ενημέρωσης στην Ελλάδα που κατέγραψε την προσφυγική 
κρίση, τη μεγαλύτερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε όλη της την έκταση και 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα παρουσίασης του θέματος (βίντεο, live video, 
άρθρα, φωτογραφικά ντοκουμέντα κ.λπ), φωτίζοντας πτυχές του ζητήματος που τα υπόλοιπα 
Μέσα είτε αποσιωπούσαν, είτε αγνοούσαν. Το VICE δημοσίευσε εκατοντάδες άρθρα, 
αναλύσεις και συνεντεύξεις με πρωταγωνιστές της προσφυγικής κρίσης. Δημοσίευσε βίντεο 
ντοκιμαντέρ φωτίζοντας πτυχές που σπάνια θίγονταν από τα υπόλοιπα Μέσα Ενημέρωσης. 
To ελληνικό VICE ήταν το πρώτο Μέσο παγκοσμίως που κατέγραψε το ταξίδι των μεταναστών 
με τα πόδια με κατεύθυνση την κεντρική Ευρώπη, έκανε Live ανταποκρίσεις από το λιμάνι 
του Πειραιά και τη Λέσβο, και δημοσίευσε αποκλειστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις 
επιθέσεις κατά των προσφύγων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις επιθέσεις στις αρχές 
Απριλίου στην Ειδομένη, στις οποίες ήταν παρόντες ο βραβευμένος με Πούλιτζερ συνεργάτης 
του VICE, Αλέξανδρος Αβραμίδης, και ο Κώστας Κουκουμάκας. 

DPG 
Οδοιπορικό του CNN GREECE για το ταξίδι των 
προσφύγων από την Ειδομένη έως τη Γερμανία 
Tο CNN.gr είναι το νέο δυναμικό ελληνικό website του ομίλου της DPG και του CNN 
International, το οποίο προσφέρει στο ελληνικό κοινό την εξελληνισμένη ψηφιακή έκδοση 
της πρωτοποριακής, βραβευμένης πλατφόρμας ειδήσεων του CNN, διαθέσιμης τόσο 
σε online όσο και σε mobile έκδοση. Εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες της ψηφιακής 
αφήγησης, παρουσίασε με ποικιλία από formats και πολυμεσικά εργαλεία το ταξίδι των 
προσφύγων από την Ειδομένη έως την Γερμανία. Η δημοσίευση του συγκεκριμένου υλικού 
πραγματοποιήθηκε τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του site. Ένας ρεπόρτερ του CNN Greece 
και ένας συνεργαζόμενος φωτογράφος ανέλαβαν να ακολουθήσουν ένα τυχαίο καραβάνι 
προσφύγων, καταγράφοντας τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες και την αγωνία των προσφύγων 
για να φθάσουν στη δική τους γη της «επαγγελίας». Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου 
οδοιπορικού συγκεντρώθηκαν 1.500 φωτογραφίες και πολλές ώρες video υλικού. Από το 
υλικό που συγκεντρώθηκε, δημοσιεύτηκαν 69 φωτογραφίες και μονταρισμένα βίντεο μικρής 
διάρκειας. Παράλληλα, αξιοποιώντας έναν πλήρη διαδραστικό χάρτη, προσδιορίστηκαν τα 
κομβικά σημεία της διαδρομής των καραβανιών των προσφύγων. 

Liquid Media A.E.
Premier League - www.gazzetta.gr 
Το microsite της Premier League είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα σε επισκεψιμότητα και 
απήχηση στο gazzetta. Με αποκλειστικές ειδήσεις και συνεντεύξεις, σε συνεργασία και με 
το κορυφαίο αγγλικό περιοδικό «Four Four two», με όλη την ειδησεογραφία των ομάδων 
της Premier League, με ειδικά άρθρα και αφιερώματα, αλλά και με τεχνικές αναλύσεις για 
το μεγαλύτερο σε απήχηση και εμπορικότητα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του κόσμου. Μία 
ομάδα 10 ελλήνων συντακτών με ειδίκευση στην Premier League, αλλά και με σημαντικές 
υπογραφές άγγλων δημοσιογράφων, το microsite της Premier League στο gazzetta παρέχει 
την πληρέστερη ενημέρωση και το καλύτερο ρεπορτάζ για το κορυφαίο πρωτάθλημα. 
Επιπλέον, το gazzetta έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά για την Ελλάδα τα τηλεοπτικά 
στιγμιότυπα όλων των αγώνων, αλλά και ειδικές εκπομπές – αφιερώματα τα οποία δημιουργεί 
η ίδια η Premier League για λογαριασμό του gazzetta. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
παρακολουθεί όλες τις μεγάλες στιγμές και τα γκολ όλων των αγώνων, λίγη ώρα μετά τη λήξη 
τους, σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας.
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Από την πρώτη στιγμή, το CNN Greece αγκαλιάστηκε από το ελληνικό κοινό, λόγω του 
υψηλής ποιότητας περιεχομένου του. Αυτό αποδεικνύεται και από τη μεγάλη επιτυχία  
του στα DIME Awards, στα οποία απέσπασε συνολικά 7 Βραβεία, 5 εκ των οποίων Χρυσά. 

 «Το CNN.gr δεν αναρτά απλώς περιεχόμενο,  
αλλά αφηγείται ιστορίες»

MW: Το ελληνικό κοινό επιφύλαξε μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή 

στο CNN Greece, από το ξεκίνημά του. Σε ποιους παράγοντες 

πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό;

Μαρία Καρχιλάκη: To CNN Greece φέρει ως πρώτο συνθετικό 

ένα πολύ βαρύ όνομα, το οποίο όλοι γνωρίζουν και εμπιστεύονται. 

Το γεγονός, λοιπόν, ότι το βαρύ αυτό όνομα ήρθε στην Ελλάδα και 

μάλιστα μιλώντας ...απταίστως τη γλώσσα μας, λειτούργησε από 

την πρώτη κιόλας στιγμή ως βαθύ θεμέλιο και ισχυρός δεσμός. 

Με άλλα λόγια, το CNN.gr είχε εξαρχής το πλεονέκτημα να μην 

χρειάζεται συστάσεις. Το δικό μας καθήκον, από κει κι έπειτα, ήταν 

να ανταποκριθούμε, με σκληρή δουλειά, στις μεγάλες προσδοκίες 

του ελληνικού κοινού. Η πορεία μας, περίπου ένα χρόνο μετά το 

ξεκίνημα του CNN.gr, δείχνει ότι τα καταφέραμε, καταγράφοντας 

σταθερά περί τους 1,5 εκατ. μοναδικούς χρήστες μηνιαίως 

(σύμφωνα πάντα με τα επίσημα πιστοποιημένα στοιχεία της ΕΝΕΔ) 

και έχοντας κερδίσει την αδιαμφισβήτητη εμπιστοσύνη τoυ κοινού. 

Εδώ έρχονται να προστεθούν εξάλλου και τα 7 συνολικά DIME 

Awards που απέσπασε το CNN.gr (5 εκ των οποίων Χρυσά), καθώς 

και ο έπαινος στα IAB MIxxAwards για την mobile εφαρμογή του.

Ποια είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν το CNN Greece  

από τις υπόλοιπες ελληνικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες;  

Τι παραπάνω προσφέρει στο κοινό;

Το CNN.gr δεν είναι απλώς μια ιστοσελίδα. Είναι ένα digital 

multimedia MME. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι δεν αναρτά 

απλώς περιεχόμενο, αλλά αφηγείται ιστορίες. Πώς το κάνει; 

Χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που του δίνει η τεχνολογία, έτσι 

ώστε να «λέει» παραστατικά τις ιστορίες του με εικόνες, ήχους 

και κείμενο. Παράγει δικά του πρωτογενή θέματα για την Ελλάδα 

και τον κόσμο και δεν διανοείται να ανακυκλώνει θέματα άλλων 

-όπως άλλωστε επιτάσσουν οι αρχές του CNNInternational, του 

οποίου, άλλωστε, έχει την αμέριστη υποστήριξη τόσο σε επίπεδο 

περιεχομένου όσο και πολύτιμης τεχνογνωσίας. Δίνει μεγάλη 

έμφαση στο βίντεο και γι’ αυτό στο έμψυχο δυναμικό του έχει 

video editors· δημοσιογράφους, οι οποίοι παράγουν περιεχόμενο 

αποκλειστικώς σε μορφή βίντεο. Έχει τηλεοπτικό στούντιο. Με μια 

κουβέντα, είναι ταυτοχρόνως τηλεόραση, ραδιόφωνο, ηλεκτρονική 

εφημερίδα. Κι έπειτα, το CNN.gr είναι οι άνθρωποί του. Εκπληκτική 

ομάδα και πολύ δεμένη· όπως οι σωματοφύλακες του Δουμά: Ένας 

για όλους και όλοι για έναν. 

Μεταξύ άλλων, το CNN Greece διακρίθηκε και για το cross 

platform περιεχόμενό του, καθώς και για την mobile εφαρμογή 

του. Πόσο σημαντική είναι για εσάς η προσέγγιση του χρήστη 

σε κάθε διαθέσιμη ψηφιακή πλατφόρμα;

Digital μέσο δίχως 1. Cross platform επικοινωνία, 2. εύχρηστη και 

λειτουργική mobile εφαρμογή δεν υφίσταται. Διότι, βλέπετε, η ουσία 

της digital ενημέρωσης είναι να την έχεις διαρκώς μαζί σου. Να το 

θέσω διαφορετικά. Οποτεδήποτε, θελήσεις πληροφορία για κάτι, 

ασχέτως αν πρόκειται για είδηση που «σκάει» εκείνη τη στιγμή ή για 

παλαιότερο γεγονός, το σύμπαν του digital πρέπει να ...συνωμοτήσει 

για να την/το έχεις. Αυτονόητο, συνεπώς, είναι ότι αν θέλεις 

-που θέλεις- να είσαι πάντα εκεί για το πιστό κοινό σου, πρέπει, 

και επιβάλλεται, αφενός να αναπτύξεις στο μέγιστο βαθμό cross 

platform διάχυση του μηνύματός σου αφετέρου να είσαι εύκολα 

προσβάσιμος -τουλάχιστον στο βαθμό που εξαρτάται από εσένα· για 

παράδειγμα, δεν περνούν απ’ το χέρι μας οι ταχύτητες του ίντερνετ, 

οι οποίες παραμένουν χαμηλές, σε σχέση με τη διεθνή εμπειρία. 

Ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον του CNN Greece;

Το CNN.gr συνεχώς εξελίσσεται. Προσφέρουμε όλο και 

περισσότερο multimedia περιεχόμενο, ετοιμάζουμε παραγωγές 

εκπομπών στο πρότυπο της τηλεόρασης, καθώς και ερευνητικά 

ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ πολλαπλασιάζουμε 

τις live μεταδόσεις από μεγάλα γεγονότα. 

Πρόσφατα εγκαινιάσαμε την ενότητα ειδικού περιεχομένου, CNN 

Insights, μέσω της οποίας κάθε φορά ανοίγουμε ένα σημαντικό, 

για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, φάκελο, τον οποίο 

παρουσιάζουμε και αναλύουμε διεξοδικά, δίνοντας έμπρακτα 

βαρύτητα στο πρωτογενές και ποιοτικό περιεχόμενο.

Επίσης, έχοντας ως στόχο να δώσουμε στους χρήστες τη 

δυνατότητα και το βήμα να μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους 

ιστορίες/μαρτυρίες και το δικό τους multimedia περιεχόμενο, 

δημιουργήσαμε μια νέα πλατφόρμα, το icontact, μέσω της οποίας 

όλοι έχουν τη δυνατότητα εύκολα και γρήγορα να μας στείλουν 

το περιεχόμενό τους. Σ΄ όλα αυτά προσθέστε κι έναν προσωπικό 

στόχο: Να βλέπω νέα ταλαντούχα παιδιά να έρχονται μαθητευόμενα 

σε μας και να κερδίζουν με το σπαθί τους θέση στο newsroom μας.

Η Μαρία Καρχιλάκη, 

Διευθύντρια του CNN 

Greece, μας δίνει 

περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την πολιτική του 

μέσου, την επιτυχημένη 

πορεία του και τα 

μελλοντικά του σχέδια.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΧΙΛΑΚΗ, CNN GREECE

Π
α

ρο
υσ

ία
ση



12

 Κατηγορία: CROSS PLATFORM CONTENT

DPG 
CNN Greece 
Tο CNN Greece είναι το νέο δυναμικό ελληνικό website του ομίλου της DPG και του CNN 
International, το οποίο προσφέρει στο ελληνικό κοινό την εξελληνισμένη ψηφιακή έκδοση 
της πρωτοποριακής, βραβευμένης πλατφόρμας ειδήσεων του CNN, διαθέσιμης τόσο 
σε online όσο και σε mobile έκδοση. H multi-screen cross platform στρατηγική του CNN 
Greece υλοποιήθηκε σε επίπεδο website, mobile site και mobile application. Ως προς τη 
δημιουργία του website cnn.gr, το οποίο και βασίστηκε εξ ολοκλήρου στα πρότυπα του CNN 
International, τα σημαντικότερα στοιχεία στα οποία και δόθηκε ιδιαίτερη βάση στο στάδιο της 
υλοποίησης ήταν τα Premium Περιεχόμενο, Live Blog, Breaking News και Υποστήριξη για 
μια πλήρη γκάμα διαδραστικών στοιχείων (multimedia content, διαδραστικοί χάρτες, galleries 
κτλ.). Μέσω του mobile site, o χρήστης έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει ολοκληρωμένη 
ενημέρωση από οποιαδήποτε mobile συσκευή, ενώ τo mobile application, για το οποίο η 
ομάδα του CNN Greece συνεργάστηκε με την Warp.ly, είναι διαθέσιμο για συσκευές iOS & 
Android. 

Χρυσή Ευκαιρία
Ανάπτυξη του δικτύου διανομής – www.xe.gr 
H Χρυσή Ευκαιρία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αγγελιών στην Ελλάδα. Από το 1993 που 
ιδρύθηκε με τη μορφή της εφημερίδας, μέχρι σήμερα, προσφέρει στους αναγνώστες της 
αγγελίες που καλύπτουν 260 διευρημένες κατηγορίες, έχοντας αναπτύξει τα ακόλουθα 
κανάλια διανομής των υπηρεσιών της: εφημερίδα Χρυσή Ευκαιρία, έντυπο περιοδικό 
Living Luxuria, ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού living Luxuria, έντυπο περιοδικό My Home, 
ηλεκτρονικό περιοδικό My Home, website, εφαρμογή iOS, Android και Windows Phone + 
Windows PC, website XE Express Ads, εφαρμογή iOS Express Ads και εφαρμογή Εργασία 
από τη Χρυσή Ευκαιρία. Από όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιoύνται στον κλάδο των 
αγγελιών, είναι η μοναδική με τόσο εκτενές δίκτυο διανομής. Στόχος της επιλογής αυτής 
είναι η εναρμόνιση των υπηρεσιών της Χρυσής Ευκαιρίας με τη σύγχρονη εποχή, με τις νέες 
καταναλωτικές συνήθειες του κοινού, αλλά και η διευκόλυνση της εμπειρίας του χρήστη κατά 
την αναζήτησή του. Η Χρυσή Ευκαιρία προσαρμόζεται στην εποχή, αναγνωρίζοντας την τάση 
της αγοράς προς τη χρήση των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

 Κατηγορία: BEST USE OF MULTIMEDIA FEATURES / VIDEO – PHOTOGRAPHY

Liquid Media A.E.
Gazzetta Weekend Journal - www.gazzetta.gr 
Το gazzetta weekend ξεκίνησε ως «κάτι» πειραματικό. «Κάτι» που με πολύ φωτογραφικό 
υλικό (όχι απαραίτητα αθλητικό), αλλά και διαφορετική ύλη, θα μπορούσε να αποτελέσει 
τη μόνιμη συνήθεια του αναγνωστικού κοινού του gazzetta. Το αποτέλεσμα δικαίωσε τους 
δημιουργούς και πλέον το gazzetta weekend έχει εξελιχθεί ως η αναγνωστική συνήθεια 
του Σαββατοκύριακου. Με λιγότερο από έναν χρόνο λειτουργίας, τα θέματα του gazzetta 
weekend έχουν διαβάσει περισσότερο από 1,5 εκατ. μοναδικοί επισκέπτες, ενώ «μέτρησε» 
περισσότερα από 4 εκατ. pageviews. Το μεγαλύτερο οnline περιοδικό του Weekend «παίζει» 
κάθε Σαββατοκύριακο στο gazzetta, με περιεχόμενο (ύλη, φωτογραφίες και video) που 
διαφέρουν από όλα όσα μπορεί ο αναγνώστης να συναντήσει σε ένα αμιγώς αθλητικό site, 
καθιστώντας το ένα ευχάριστο και ποικίλης ύλης μαγκαζίνο. Ανάμεσα σε εξειδικευμένες 
αναλύσεις και προσωπογραφίες των πρωταγωνιστών, με ένα «κλικ» ο αναγνώστης μπορεί να 
διαβάσει θέματα για τη μόδα, τη διατροφή, τη γυναίκα και το παιδί, τον κινηματογράφο και το 
θέατρο, και προτάσεις για βιβλίο, φαγητό, διασκέδαση, εκδρομή και αυτοκίνητο. 
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TNC Group
www.Provocateur.gr: BeatBukowski 
Μέσα από τη στήλη «BeatBukowski», ο Κώστας Μανιάτης έγραψε μία σειρά από 
χιουμοριστικά άρθρα με αρκετά από αυτά να γίνονται viral και να κερδίζουν χιλιάδες shares 
στα social media. Χρησιμοποιώντας πρωτότυπα formats που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ξανά 
στην Ελλάδα και με τόνους καυστικού χιούμορ, κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να κερδίσει 
το ενδιαφέρον χιλιάδων αναγνωστών. Ενδεικτικά, κάποια από αυτά τα άρθρα είναι «5 κριτικές 
κινηματογράφου από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο», «Ζητήθηκε από μαθητές της Α’ Δημοτικού 
να περιγράψουν ταινίες που έχουν πάρει Όσκαρ», «Ζητήθηκε από μαθητές της Α’ Δημοτικού 
να περιγράψουν τα κόμματα», «Αν το 1821 αν είχε συμβεί στα social media», «Πώς βλέπουν τα 
σήματα οι Έλληνες ταξιτζήδες» και «Πώς βλέπουν τα σήματα οι Έλληνες ταξιτζήδες». 

 Κατηγορία: BEST EDITORIAL – BEST COLUMN

Liquid Media A.E.
«Οριστικό: Χρεοκοπήσαμε», του Μιχάλη Τσόχου -  
www.gazzetta.gr 
Ο Διευθυντής του gazzetta, Μιχάλης Τσόχος, ελάχιστες μέρες πριν το δημοψήφισμα του 
περσινού Ιουλίου, γράφει ένα κείμενο - ανοιχτή επιστολή που απευθύνεται σε όλους τους 
Έλληνες. Μέσα στο εμφυλιοπολεμικό κλίμα που επικρατούσε στη χώρα, από τα τηλεοπτικά 
παράθυρα και τα Μέσα ως τις παρέες και τα σχόλια στα social media, ο Μιχάλης Τσόχος 
επιχειρεί μια ψύχραιμη και σκληρή αποτίμηση της πραγματικότητας που βιώνουν όλοι οι 
Έλληνες. Η «χρεοκοπία» για την οποία γράφει ο Διευθυντής του gazzetta θα «απασχολήσει» 
αθροιστικά περισσότερους από 120.000 μοναδικούς χρήστες -ένα από τα πλέον διαβασμένα 
κείμενα στην ιστορία του ελληνικού διαδικτύου- ενώ αγγίζει τα 30.000 shares στο Facebook, 
αριθμός πρωτοφανής, τόσο για το gazzetta, όσο και γενικότερα για τα ελληνικά social media. 
Το κείμενο διαβάζεται και μοιράζεται από δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες, οι οποίοι με τα σχόλια 
και τα likes τους ανταμείβουν την καθαρή ματιά ενός μεγάλου αθλητικού Μέσου, που δεν 
διστάζει να ασχοληθεί με τα καθημερινά σοβαρά ζητήματα.

DPG
CNN Greece - Συνολική Κάλυψη και Παρουσίαση των 
Επιθέσεων στις Βρυξέλλες 
Tο CNN.gr είναι το νέο δυναμικό ελληνικό website του ομίλου της DPG και του CNN 
International, το οποίο προσφέρει στο ελληνικό κοινό την εξελληνισμένη ψηφιακή έκδοση 
της πρωτοποριακής, βραβευμένης πλατφόρμας ειδήσεων του CNN, διαθέσιμης τόσο σε 
online όσο και σε mobile έκδοση. To CNN Greece σε λιγότερο από  πέντε μήνες συνολικής 
λειτουργίας παρείχε πλήρη, σφαιρική και ολοκληρωμένη κάλυψη σε διεθνούς εμβέλειας 
γεγονότα.  Από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι έως και την αιματηρή βομβιστική 
επίθεση στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, είχε συνεχή ροή και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με 
ανανέωση των ειδήσεων  και κυρίως έγκυρη ενημέρωση. Στην τρομοκρατική επίθεση στο 
αεροδρόμιο των Βρυξελλών εξασφάλισε και μετέδωσε σε διεθνή αποκλειστικότητα βίντεο 
- ντοκουμέντα τα οποία αναπαρήχθησαν από  πληθώρα ελληνικών και διεθνών  Μέσων. Το 
τηλεοπτικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα το CNN Greece 
έφερε στο φως της δημοσιότητας τις πρώτες δραματικές στιγμές μέσα στο αεροδρόμιο των 
Βρυξελλών, ελάχιστη ώρα αφότου οι βομβιστές αυτοκτονίας πυροδότησαν τα εκρηκτικά. 
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 Κατηγορία: BEST ONLY WEB / MOBILE VIDEO CHANNEL

Netwix, Antenna Group
Redesign του www.netwix.gr 
Το www.netwix.gr είναι ένα διαδικτυακό κανάλι που απευθύνεται στη γενιά των digital media. 
Είναι το νούμερο 1 αυτόνομο, ελληνικό νεανικό web κανάλι, με αποκλειστικό και δωρεάν 
περιεχόμενο, ειδικά φτιαγμένο για το διαδίκτυο. Είναι μέλος του Antenna Group, σε συνέχεια 
της digital αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου. Το netwix σχεδιάστηκε με βασικό στόχο 
να παρέχει στα νεανικά κοινά άμεση και εύκολη πρόσβαση σε ψυχαγωγικές εκπομπές και 
σειρές, τηλεοπτικού επιπέδου, μέσα σε ένα σύγχρονο, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον. 
Tον Σεπτέμβρη του 2015, το netwix προχώρησε σε καθολικό redesign της ιστοσελίδας και 
τη μετατροπή αυτής σε responsive για χρήση σε Desktop, Tablet και Mobile περιβάλλον. Η 
διαδικτυακή πλατφόρμα του netwix έχει κατασκευαστεί με .ΝΕΤ έκδοση 4.0 και τα δεδομένα 
της φυλάσσονται σε βάση δεδομένων της Microsoft SQL 2012 σε περιβάλλον Microsoft 
Azure. Μέσα σε έναν χρόνο, το netwix.gr παρουσίασε αύξηση 143% σε Unique visitors, 45% 
σε video views και 15% σε Pageviews.

 Κατηγορία: BEST READER INTERACTION (COMMUNITY MANAGEMENT)

Liquid Media A.E.
Gazzetta Community & Facebook page - www.gazzetta.gr 
Η επίτευξη της πιο ολοκληρωμένης και συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους αναγνώστες 
είναι ένα «σύνθετο» project, για τo οποίo το gazzetta χρησιμοποιεί το «my gazzetta», 
την ανανεωμένη πλατφόρμα των σχολίων, που πλέον περιλαμβάνει ένα πρωτοποριακό 
σύστημα moderation, τη σελίδα του site στο Facebook και την προσθήκη live tweeting των 
δημοσιογράφων του site κατά τη διάρκεια της περιγραφής μεγάλων αγώνων ποδοσφαίρου 
και μπάσκετ. Το gazzetta έχει δημιουργήσει μέσα σε 8 χρόνια τη μεγαλύτερη «Κοινότητα» 
στο ελληνικό Internet με περισσότερους από 150 χιλιάδες ενεργούς αναγνώστες, οι οποίοι 
σχολιάζουν τα κείμενα του gazzetta.gr. Μεταξύ άλλων, με τη νέα πλατφόρμα σχολίων, τέθηκαν 
τα όρια που οδήγησαν σε σχόλια που ήταν πιο ποιοτικά, καθόλου υβριστικά και με πιο σωστά 
ελληνικά, στο οποίο συνέβαλε σημαντικά η δυνατότητα αξιολόγησης από την κοινότητα των 
σχολιαστών. 345.000 φίλοι, 3 εκατ. κλικς στις αναρτήσεις κάθε εβδομάδα και σχεδόν 3 εκατ. 
page reach είναι αριθμοί που αποτυπώνουν τη διείσδυση του site στα social media και το «πιστό 
κοινό» που το ακολουθεί. 

TheTOC Digital Media
Κατηγορία «Made in Greece» του WomanTOC.gr 
H στήλη «Made in Greece» κατείχε εξ αρχής εξέχουσα θέση στο όραμα της Έλλης Στάη για 
ένα μοναδικό στο είδος του ελληνικό γυναικείο online περιοδικό. Με άξονες την ποιότητα, την 
αισθητική και τη δημιουργική γραφή, το WomanTOC ασχολείται με τη θέση της γυναίκας στην 
ελληνική κοινωνία, την εργασία, με ζητήματα μόδας και ομορφιάς, αλλά και με την προώθηση 
ενός νέου μοντέλου επιχειρηματικότητας που βασίζεται στην καινοτομία και την ταχεία 
ανάπτυξη. Γυναίκες (αλλά και άνδρες) από την Ελλάδα που οραματίζονται, δημιουργούν 
και πετυχαίνουν γίνονται σημείο αναφοράς για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα, 
μέσα από τις σελίδες του WomanTOC. Με συνεντεύξεις και παρουσιάσεις, εκατοντάδες 
νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις αναδεικνύουν το έργο τους μέσα από τα άρθρα. Η νέα γενιά 
επαγγελματιών που αντιστέκεται και δουλεύει σκληρά για να πραγματοποιήσει τα όνειρά της 
στις αντίξοες συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας, συστήνεται στο κοινό μέσα από τη 
στήλη «Made in Greece». 
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 Κατηγορία: BEST ONLY WEB / MOBILE VIDEO SERIES

Liquid Media A.E.
Gazzetta Doc - www.gazzetta.gr 
Τον Οκτώβριο του 2015, το gazzettaTV του gazzetta παρουσίασε ένα ακόμη καινοτόμο 
τηλεοπτικό project, το gazzetta.doc. Πρόκειται για μια σειρά από ντοκιμαντέρ που φωτίζουν 
και αναδεικνύουν τις διαφορετικές διαστάσεις των αθλητικών ιστοριών μέσα από τη διήγησή 
τους από τους πρωταγωνιστές. Τα gazzetta.doc ντοκιμαντέρ του gazzetta.gr προσεγγίζουν τις 
αθλητικές ιστορίες από την κοινωνική, επιχειρηματική, τεχνολογική, ψυχαγωγική οπτική γωνία. 
Οι δημοσιογράφοι και οι κινηματογραφιστές του gazzetta ταξιδεύουν ανά την Ελλάδα για να 
συναντήσουν τους πρωταγωνιστές και να φωτίσουν με τον φακό του gazzetta την αθέατη πλευρά 
κάτω από την επιφάνεια των αθλητικών γεγονότων. Το καινοτόμο αυτό τηλεοπτικό project, καθώς 
το gazzetta έγινε το πρώτο ελληνικό αθλητικό ψηφιακό μέσο που προχώρησε στην παραγωγή 
ντοκιμαντέρ, γνωρίζει πολύ μεγάλη απήχηση, με δεκάδες χιλιάδες views ανά επεισόδιο και 
χρόνο παραμονής μεγαλύτερο των 8 λεπτών ανά προβολή. Το gazzetta αξιοποιεί το ψηφιακό 
του κανάλι αναπτύσσοντας μοναδικό περιεχόμενο, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει επιμορφωτική, 
εκπαιδευτική και κοινωνική αξία.

ANT1 & Netwix
ANT1 INSIDER 
O Φάνης Λαμπρόπουλος, εξαιτίας της μεγάλης του αγάπης για τον ANT1 και το πάθος 
του για τον «κόσμο» της τηλεόρασης, αποφασίζει να μετακομίσει μόνιμα στα στούντιο του 
καναλιού και να γίνει ο ΑΝΤ1 Insider. Εκεί κοιμάται, εκεί τρώει, εκεί τριγυρνάει όλη μέρα 
και συναναστρέφεται τους σταρ και όλους όσοι εργάζονται μπροστά και πίσω από τις 
κάμερες. Δείχνει τι ακριβώς γίνεται πίσω από τις κάμερες και φανερώνει τα πάντα γύρω από 
τα τηλεοπτικά προγράμματα και τους παρουσιαστές. Με συνεντεύξεις, χιούμορ, φάρσες, 
δώρα, μεταμφιέσεις και ευχάριστες εκπλήξεις, ο Φάνης μοιράζεται ιστορίες, παίζει παιχνίδια 
και αποκαλύπτει όλα τα μυστικά του ANT1. Πρόκειται για τo Backstage των τηλεοπτικών 
εκπομπών του ANT1 έτσι όπως δεν τα έχουμε ξαναδεί. Η εκπομπή με τα επεισόδια 
«χείμαρρος» είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Antenna.gr και την unrated version της στο 
Νetwix.gr, χωρίς κανέναν περιορισμό. 

VICE Greece
Sounds Greek 
Το «Sounds Greek» είναι μία σειρά βίντεο του vice.com που δημιουργήθηκε από το 
ελληνικό γραφείο του VICE και σκοπό έχει να προβάλει την ελληνική μουσική, πέρα από τα 
στερεότυπα. Σε λιγότερο από έναν χρόνο ύπαρξης, έχει καταφέρει να πετύχει αποκλειστική 
πρόσβαση σε κάποιους από τους πιο δημοφιλείς μουσικούς για το νεανικό κοινό, που 
κάποιες φορές μάλιστα δεν έχουν ξαναμιλήσει ποτέ σε κάμερα. Motto είναι «Η ελληνική 
μουσική με άλλο μάτι». Το πρώτο επεισόδιο που εντάχθηκε στη σειρά προβλήθηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2015, με πρωταγωνιστές τους «Ζωντανούς Νεκρούς», το διάσημο ελληνικό 
χιπ-χοπ συγκρότημα, πετυχαίνοντας ρεκόρ views για το VICE Greece. Από τότε, η σειρά 
φιλοξένησε μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα της undeground μουσικής σκηνής στην 
Ελλάδα. Η δομή των βίντεο του Sounds Greek κινείται πέρα από το συνηθισμένο και σκοπό 
έχει να διεισδύσει όσο το δυνατόν περισσότερο στον κόσμο των μουσικών, περνώντας μαζί 
τους τουλάχιστον ένα 24ωρο από τη ζωή τους. 
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 Κατηγορία: BEST TABLET EDITION / CUSTOM EDITION

White Space - Germanos
Germanos GTouch 
Η White Space δημιούργησε το  Gtouch, την πρώτη πλήρως διαδραστική έκδοση για 
την τεχνολογία, ειδικά σχεδιασμένη για ipads και Android powered tablets και πλέον για 
smartphones, για λογαριασμό της εταιρείας Germanos. Η Germanos, ψάχνοντας να βρει 
έναν εντελώς νέο τρόπο να ενθουσιάσει την κοινότητα της τεχνολογίας και ειδικότερα 
τους χρήστες της ραγδαίως αυξανόμενης αγοράς των tablets, δέχθηκε και υλοποίησε την 
καινοτόμα ιδέα που λέγεται Gtouch. Αυτή η πλήρως διαδραστική έκδοση για tablets αναλύει, 
συγκρίνει και παρουσιάζει μέσα από 10 ενότητες την πλήρη γκάμα των προϊόντων τεχνολογίας 
που διαθέτει (smartphones, tablets, pcs, Pcgames, tech accessories κλπ). Το δυναμικό 
design, σε συνδυασμό με το εξαιρετικό UX design κάθε σελίδας, ενθουσιάζει τον χρήστη 
και του προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ανάγνωσης. To Gtouch επαναπροσδιορίζει με 
έναν εντελώς καινοτομικό τρόπο, τη σχέση χρήστη και περιεχομένου και δημιουργεί μια νέα 
κατηγορία ειδικών εντύπων, τόσο για τη B2B όσο και για τη B2C αγορά. 

 Κατηγορία: BEST TABLET EDITION

Liquid Media A.E.
HOPE 
Το HOPE βρίσκεται στις προτιμήσεις των γυναικών-χρηστών του iPad και iPhone. Είναι 
από τα μοναδικά ελληνικά διαδραστικά περιοδικά που κυκλοφορούν και σε έκδοση για το 
κινητό. Το HOPE είναι το γυναικείο iPad & iPhone περιοδικό με περιεχόμενο που δεν μένει 
επιφανειακά στη μόδα και την ομορφιά. Φωτίζει πτυχές της γυναικείας προσωπικότητας με 
στόχο να εμπνεύσει, και όχι να καθοδηγήσει. Προσωπικότητες, τέχνη, νέες ιδέες και δράσεις 
παρουσιάζονται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο στις «ζωντανές» σελίδες του. Η αναγνώστρια 
δεν ξεφυλλίζει ένα ακόμα γυναικείο περιοδικό, αλλά μέσα από τα διαδραστικά παιχνίδια του 
HOPE ανακαλύπτει τα trends, θυμάται τα classics και ενημερώνεται για τα νέα που αφορούν 
στον σύγχρονο κόσμο. Το περιεχόμενό του είναι πλούσιο, καλύπτοντας όλα τα ενδιαφέροντα 
του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Στόχος κάθε τεύχους είναι η υψηλή αισθητική και η 
ποιότητα των θεματικών ενοτήτων που κάθε φορά παρουσιάζονται. Ο χρήστης μπορεί να 
πατήσει τα buttons, να περιστρέψει το iPad και να απολαύσει εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες, 
μουσική, γραφικά και animations. 

Liquid Media A.E.
Cool Greece 
Το Cool Greece Hotels Resorts and Villas είναι ο πρώτος πλήρως διαδραστικός ψηφιακός 
οδηγός για την Ελλάδα στο iPad. Η εξειδικευμένη έκδοση για το iPad περιλαμβάνει 
πρωτότυπο περιεχόμενο με τη μορφή βίντεο, κειμένων, εικόνας, animation και γραφικών 
και διατίθεται ετησίως δωρεάν. Προσφέρει μια νέα οπτική στα ξενοδοχεία, τα resorts και το 
lifestyle στην Ελλάδα. Επίσης, αναδεικνύει διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, το κάθε ένα με 
την ξεχωριστή ομορφιά του, με θεματικές ενότητες όπως «Τι μπορεί να κάνει ένας επισκέπτης 
κάθε μήνα στην Ελλάδα» και «Οι τοπ διαδρομές για hiking». Είναι ο καλύτερος οδηγός 
στο iPad για διεθνείς επισκέπτες στην Ελλάδα, αλλά και για Έλληνες που επισκέπτονται τη 
χώρα τους. Η έκδοση εκδίδεται σε έξι διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Κινεζικά, Ρωσικά, 
Ισπανικά, Τουρκικά, και φυσικά, Ελληνικά). Οι χρήστες μπορούν, αγγίζοντας την οθόνη και 
περιστρέφοντας την συσκευή, να απολαύσουν βίντεο, εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, και 
να πάρουν μια γεύση από τα πιο εκπληκτικά μέρη της Ελλάδας.

Ενότητα 2. Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη
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 Κατηγορία: BEST MOBILE EDITION

PiKA Tablet
KROMA Magazine – www.kromamagazine.com / 
Smartphone & Tablet Magazine / iOS & Android 
Το KROMA magazine είναι το μοναδικό μηνιαίο περιοδικό τέχνης στη χώρα μας, σχεδιασμένο για 
όλες τις συσκευές με λειτουργικό iOS και Android. Το περιεχόμενο κάθε τεύχους διατίθεται στην 
αγγλική γλώσσα, με στόχο να φθάσει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό χρηστών ανά τον 
κόσμο. Είναι μια 100% ελληνική παραγωγή, η οποία συνδυάζει την αίσθηση του έντυπου περιοδικού 
με τη δυναμική εικόνα των κινητών συσκευών στο απόλυτο digital μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 
για τον λάτρη της τέχνης. Κάθε μηνιαίο τεύχος φιλοξενεί 10 καταξιωμένους καλλιτέχνες από την 
Ελλάδα, παρουσιάζει με σύντομο τρόπο το βιογραφικό τους, γεγονότα και πληροφορίες γι’ αυτούς, 
τα έργα τους με πλούσιες συλλογές εικόνων και τα online στοιχεία τους για περαιτέρω αναζήτηση 
πληροφοριών των ίδιων και του έργου τους. Πλήρως διαδραστικό, το KROMA magazine υιοθετεί 
όλες τις σύγχρονες μορφές ανάγνωσης ενός ψηφιακού περιοδικού. Την υλοποίηση της εφαρμογής, 
το περιεχόμενο, την υποστήριξη και τον σχεδιασμό της έκδοσης έχει η PiKA Tablet.

 Κατηγορία: BEST RESPONSIVE SITE

DPG 
CNN Greece 
Tο CNN.gr είναι το νέο δυναμικό ελληνικό website του ομίλου της DPG και του CNN 
International, το οποίο προσφέρει στο ελληνικό κοινό την εξελληνισμένη ψηφιακή έκδοση 
της βραβευμένης πλατφόρμας ειδήσεων του CNN, διαθέσιμης τόσο σε online όσο και σε 
mobile έκδοση. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του CNN Greece είναι η υποστήριξη 
κινητών συσκευών με την υλοποίηση Responsive Design. Οι κύριοι στόχοι της υλοποίησης 
ήταν η ευκολία πλοήγησης, η ταχύτητα και η ελαχιστοποίηση των δεδομένων μεταφοράς, η 
παρουσίαση του συνόλου του περιεχομένου σε όλες τις συσκευές, η διατήρηση μιας ενιαίας 
εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη και η έμφαση σε δυνατότητες προβολής περιεχομένου 
τύπου «breaking news». Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην υλοποίηση των mobile templates, με 
στόχο ο επισκέπτης να απολαμβάνει μία ενιαία και παρόμοια εμπειρία από όλες τις διαθέσιμες 
συσκευές και να έχει πρόσβαση σε όλη τη διαθέσιμη πληροφορία. Η ανάπτυξη του έργου 
βασίστηκε στο CMS που έχει αναπτύξει η Clickhouse (μέλος του Ομίλου της DPG) πάνω στην 
πλατφόρμα Joomla. 

Doggrin.gr
www.Doggrin.gr 
Μουσούδες, πατούσες, δωρεάν εγγραφή και σε responsive μορφή; Ναι, αυτό είναι το 
Doggrin.gr. Ένα αυτοδημιούργητο site, που πλέον μετράει 30.000 μέλη και συνεχώς 
αναπτύσσεται. Η ιδέα πίσω από το website είναι τόσο απλή όσο και πρωτότυπη: Ψάχνεις 
ταίρι για τον τετράποδο φίλο σου; Το Doggrin.gr είναι εδώ, μια μεγάλη κοινότητα γεμάτη 
χαρούμενους τριχωτούς επισκέπτες που ψάχνουν ακριβώς το ίδιο: να κοινωνικοποιηθούν. 
Μία τόσο καινοτόμος ιδέα, που έχει ήδη κερδίσει πιστούς ακόλουθους και πολλές σημαντικές 
αναφορές (Winbank, star.gr, peoplegreece.com), δεν θα μπορούσε να μην πλαισιώνεται 
και από ένα σύγχρονο, responsive design, που κάνει την περιήγηση και την αναζήτηση 
το ίδιο ελκυστική και πρακτική σε όλες τις οθόνες. Είτε ο χρήστης αναζητά παρέα για το 
κατοικίδιό του, είτε επιθυμεί να διαβάσει νέα και άρθρα που αφορούν στους αγαπημένους 
μας συντρόφους, μπορεί να το κάνει το ίδιο εύκολα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet 
του. Γιατί το design είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να προσαρμόζεται σωστά σε κάθε οθόνη, 
προσφέροντας στους χρήστες την καλύτερη δυνατή εμπειρία, σε πολλές ή και λίγες ίντσες.
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TNC Group & Webjar
www.Provocateur.gr 
Προβοκατόρικο και φυσικά αισιόδοξο εκ φύσεως, το provocateur.gr είναι τόσο προκλητικό, 
όσο και το όνομά του. Αποτελούμενο από μία πολύ δυνατή και δεμένη ομάδα δημιουργών, 
αποτελεί ίσως την πιο ευχάριστη νότα σε μια φάλτσα μέρα. Έτοιμο για όλα, ασχολείται, 
σχολιάζει και σατιρίζει την καθημερινότητα, αλλά και τις ξεχασμένες απ’ την επικαιρότητα 
πτυχές της ζωής, με την ιδιαίτερη και ανατρεπτική φιλοσοφία του. Από Humor μέχρι Συνταγές 
Μαγειρικής, οι κατηγορίες του Provocateur.gr -ένα site μέλος του ομίλου TNC- ξεχωρίζουν 
για το μοναδικό τους ενδιαφέρον. Δημιουργημένο από τη Webjar, αυτό το πρωτότυπο σε 
δομή και content website δεν θα μπορούσε να μην είναι responsive. Έτσι, το Provocateur 
προσαρμόζεται σε όλες τις οθόνες με την ίδια ευκολία, PC, κινητό ή tablet, σχεδιασμένο 
έτσι ώστε τόσο το User Experience (UX), όσο και το Interface (UI) να ενσωματώνουν το 
πρωτογενές του περιεχόμενο και τα custom illustrated στοιχεία που το πλαισιώνουν, στα 
μέτρα της κάθε οθόνης.

 Κατηγορία: BEST APP – SMARTPHONE OR TABLET

Warply
Athinorama Mobile Application 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον μεγαλύτερο οδηγό πόλης, το Αθηνόραμα, η Warply 
εμπνεύστηκε, σχεδίασε, υλοποίησε και τρέχει τη νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα 
«Athinorama», η οποία κυκλοφορεί σε Android και σε iOS από τον περασμένο Δεκέμβρη 
και έχει ήδη διακριθεί ως η πιο χρήσιμη εφαρμογή που προσφέρει όλη την πληροφορία για 
ψυχαγωγία και διασκέδαση στο κινητό. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα 
που αξιοποιεί την τεχνολογία iBeacons, συνδέοντας το mobile app με φυσικά καταστήματα, 
κυρίως κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας συνεργαζόμενα με το Αθηνόραμα. Η 
δημιουργική ομάδα της Warply είχε σαν όραμα να δημιουργήσει μία εφαρμογή πρακτική 
και εύκολη στη χρήση, δίνοντας παράλληλα ένα αναβαθμισμένο user experience. Την ίδια 
στιγμή, προσφέρει τις πιο πρόσφατες MarTech τάσεις όπως συχνή ενημέρωση μέσω Push 
Notification και στοχευμένων μηνυμάτων. Μεταξύ άλλων, ενδιαφέρουσα λειτουργία είναι 
και το «Κοντά μου», που αυτόματα εντοπίζει και προβάλλει όλες τις προτάσεις εξόδου που 
βρίσκονται στην περιοχή κοντά στον χρήστη. 

Warply
CNN Greece Mobile Application 
Στο πλαίσιο του νέου μεγάλου λαναρίσματος του CNN στην Ελλάδα, η Warply σχεδίασε 
και δημιούργησε, για λογαριασμό και σε συνεργασία με τον Όμιλο DPG, μια μοναδική 
native mobile εφαρμογή για Android και iOS, για την ελληνική έκδοση του γνωστού 
ειδησεογραφικού μέσου. Η νέα εφαρμογή είναι ειδικά σχεδιασμένη με γνώμονα τις διεθνείς 
τάσεις στο mobile marketing και αποτελεί την πρώτη εφαρμογή για smartphones στην Ελλάδα 
που αξιοποιεί μέσα από το περιεχόμενό της τις δυνατότητες του native advertising στην 
πιο δυναμική του μορφή, με δυνατότητα διαφήμισης στις θέσεις περιεχομένου. Ευχάριστο 
στα μάτια και εύκολο στη χρήση, το CNN Greece Mobile App έχει τον τέλειο συνδυασμό 
σχεδίασης και περιεχομένου, προκειμένου να ιντριγκάρει και να ενημερώνει τους χρήστες. 
Μεταξύ άλλων, οι χρήστες ενημερώνονται για όλες τις σημαντικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο, 
μέσω Push Notifications/ειδοποιήσεων, έχουν με μια ματιά πρόσβαση σε έναν ολόκληρο 
κόσμο ειδήσεων, άμεση πρόσβαση σε τελευταίας στιγμής και ζωντανά γεγονότα, υψηλή 
ταχύτητα φόρτωσης του περιεχομένου, έμφαση στην εμπειρία του χρήστη. 
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Wedia LTD
Gazzetta Android App 
To Gazzetta είναι το νούμερο ένα αθλητικό portal στην Ελλάδα με 320.000 καθημερινούς 
επισκέπτες και 3.400.000 μοναδικούς χρήστες τον μήνα. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
του κοινού στο οποίο στοχεύει, το Gazzetta θέλησε να μεταφέρει το πλούσιο περιεχόμενο του 
site σε μία mobile εφαρμογή για ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση από smartphones και tablets. 
Έτσι, η Wedia σχεδίασε και υλοποίησε μια μοντέρνα, εύχρηστη και λειτουργική εφαρμογή, 
συμβατή με λογισμικό Android, βασισμένη στο material design της Google. Απλοποίησε το 
user interface, διατηρώντας τα απαραίτητα στοιχεία από την ταυτότητα του site για να είναι 
αναγνωρίσιμο από το κοινό του gazzetta.gr. Τα παραπάνω συντέλεσαν στη διαμόρφωση μιας 
εφαρμογής με εύχρηστη πλοήγηση, ενισχύοντας την εμπειρία των χρηστών, αφού μπορούν 
εύκολα να έχουν πρόσβαση σε ενότητες του site. Επιπλέον, μεταφέρθηκε επακριβώς 
η εμπειρία χρήστη desktop στο app, όσον αφορά στο κομμάτι των live αγώνων. Τέλος, 
σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του project και στο user experience, έπαιξαν και οι τεχνικές 
προσωρινής αποθήκευσης που χρησιμοποιήθηκαν. 

 Κατηγορία: BEST HOME PAGE

Diesi 101,3 & Webjar
www.Diesi.gr 
Οριζόντιο scroll; Το έχεις ξανακούσει; Πάτησε τη δίεση. Το diesi.gr είναι το website του 
αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού των Ελλήνων. Και έχει φτιαχτεί για να εντυπωσιάζει από 
την πρώτη ματιά, δηλαδή τη Homepage. Δημιουργημένο με αγάπη από τη Webjar, το Diesi.
gr ανταποκρίνεται οριζόντια στο scroll down, χαρίζοντας μια πρωτότυπη εμπειρία και μια 
έκπληξη στο κοινό που το επισκέπτεται. Με την πρώτη ματιά, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί 
για νέες προβολές ή ενδιαφέρουσες παραστάσεις μέσω slider στο header. Προχωρώντας, 
οριζόντια πάντα, μπορεί να περιηγηθεί σε ένα site τόσο πρωτότυπο που θα κερδίσει και τον 
πιο απαιτητικό αναγνώστη. Και όλα αυτά, πάντα με την απαραίτητη μουσική υπόκρουση, αφού 
με μόλις ένα κλικ στη homepage ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει live το πρόγραμμα του 
σταθμού.

Protagon | Sleed | Sinc
Redesign www.Protagon.gr 
Το protagon.gr βρίσκεται στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης από το 2009. Το 
2015, αφουγκραζόμενοι τις νέες ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, ξεκίνησε έναν γενικό 
ανασχεδιασμό σε ένα φρέσκο, σύγχρονο website, με πυλώνα αυτής της αλλαγής τον 
ανασχεδιασμό της αρχικής σελίδας. Η ιδέα για τη νέα αρχική σελίδα προέκυψε από την 
ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο εύρος ζητουμένων, πολλαπλές λειτουργικότητες, αλλά 
και διαφορετική αντιμετώπιση ανά θέμα. Στόχος ήταν να σχεδιαστεί ένα ηλεκτρονικό 
ενημερωτικό περιοδικό με πολλαπλές αναγνώσεις, και όχι ένα ειδησεογραφικό portal, 
και να συμπεριληφθεί σε μια αρχική σελίδα το σύνολο των κατηγοριών και θεμάτων 
ενός ηλεκτρονικού περιοδικού, έτσι ώστε ο χρήστης κατά την περιήγησή του να έχει 
μια ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινότητας σε επίπεδο ενημέρωσης, άποψης και 
ψυχαγωγίας. Το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί ένα πλούσιο παζλ ενημέρωσης. Παράλληλα, 
η έντονη διαφοροποίηση της αρχικής σελίδας στη μεταφορά από την desktop στη mobile 
έκδοση εξυπηρετεί έναν άλλο βασικό στόχο, που είναι το σχέδιο να υπηρετεί τον αναγνώστη 
και όχι το site.
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TheTOC Digital Media
Νέο γυναικείο site www.WomanTOC.gr 
Το όραμα της Έλλης Στάη ήταν ένα μοναδικό στο είδος του ελληνικό γυναικείο online 
περιοδικό. Με άξονες την ποιότητα, την αισθητική και τη δημιουργική γραφή, το WomanTOC 
ασχολείται με την θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, την εργασία, με ζητήματα 
μόδας και ομορφιάς, αλλά και με την προώθηση ενός νέου μοντέλου επιχειρηματικότητας 
που βασίζεται στην καινοτομία και την ταχεία ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός της Home Page 
αντικατοπτρίζει τον επισκέπτη του WomanTOC. Πλούσια σε περιεχόμενο, με μοντέρνο και 
λιτό design, εύστοχη επιλογή θεμάτων και φωτογραφιών, στοχεύει σε καλό usability, δίνοντας 
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις ενότητες και τα θέματα του site, χωρίς να κουράζει ή να 
αποπροσανατολίζει τον επισκέπτη. Κατά τον σχεδιασμό της αρχικής σελίδας δόθηκε ιδιαίτερη 
βαρύτητα σε όλα τα γραφιστικά στοιχεία, που συνθέτουν την εικόνα της. Στην παλέτα των 
χρωμάτων, στις γραμματοσειρές και στον συνδυασμό τους, στα διαφορετικά μεγέθη των 
θεμάτων και των φωτογραφιών που τα συνοδεύουν και, βέβαια, στο λογότυπο. 

 Κατηγορία: BEST READER TOOL / MEDIA

Mindshare A.E.
Vodafone_Network_Vodafone Speed Button 
Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επικοινωνηθεί μέσω του mobile και ειδικότερα των 
smartphones, η μεγάλη βελτίωση του δικτύου που έγινε από τη Vodafone, καθώς επίσης και η 
εγγύηση των megabytes και του χρόνου ομιλίας που προσφέρεται, με ένα πολύ innovative και 
διαφορετικό τρόπο από τις κλασικές media campaigns. Η στρατηγική της ενέργειας ήταν  να 
βρεθεί ο κατάλληλος εκείνος τρόπος που θα συνέδεε τη βελτίωση και την ποιότητα που μπορεί 
να προσφέρει το Vodafone Network με έναν καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο. Η στρατηγική 
απόφαση ήταν η συγκεκριμένη ενέργεια να μπορέσει να κάνει το απαραίτητο link μεταξύ της 
ταχύτητας ανάγνωσης και της ταχύτητας που μπορεί να προσφέρει το Vodafone Network. Έτσι, 
αναπτύσσοντας και προσαρμόζοντας σε local επίπεδο τη συγκεκριμένη τεχνολογία, η Midshare 
έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της Vodafone, το πρώτο focus reading tool 
που επιτρέπει στον χρήστη να διαβάζει γρηγορότερα με λιγότερο κόπο. 

 Κατηγορία: BEST READER TOOL / PUBLISHER

DOL Digital AE
Υπηρεσία text-to-speech από το www.in.gr 
Χάρη σε μία καινοτόμο τεχνολογία, οι αναγνώστες του in.gr μπορούν να γίνουν και ακροατές 
του, αφού μπορούν να ακούσουν τις ειδήσεις, πέρα από το να τις διαβάσουν. Η εφαρμογή αυτή, 
που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Innoetics, έχει ενσωματωθεί τόσο στην desktop έκδοση του 
in.gr (www.in.gr) όσο και στην mobile έκδοση (mobile.in.gr), προσελκύοντας καθημερινά κατά 
μέσο όρο περισσότερους απο 8.000 χρήστες. Η εξαιρετική καινοτομία της εφαρμογής έγκειται 
στην πρωτοπόρα λειτουργία text-to-speech, με την οποία γίνεται εκφώνηση των ειδήσεων του 
μεγαλύτερου ελληνικού ενημερωτικού portal. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο χρήστης μπορεί 
να ακούσει την είδηση που έχει επιλέξει, καθώς και να διακόψει την εκφώνησή της οποτεδήποτε 
το επιθυμεί. Με τη ζωντανή συνθετική φωνή υψηλής απόδοσης, η λειτουργία text-to-speech 
προσφέρει ενισχυμένη προσβασιμότητα στη δημοσιογραφική ύλη του in.gr, ειδικά σε άτομα με 
περιορισμένη όραση, αλλά και σε multitasking χρήστες που θέλουν να συνδυάσουν την ακρόαση 
ειδήσεων με κάποια άλλη ασχολία. Επιπλέον, ενισχύει την ευχρηστία του δικτυακού τόπου 
ιδιαίτερα στα κινητά τηλέφωνα και τις ταμπλέτες.



Third

21

 Κατηγορία: BEST OUTSTANDING NEW PROJECT / PRODUCT

DPG 
CNN Greece 
H επίσημη έναρξη λειτουργίας του CNN.gr, του νέου δυναμικού ελληνικού ψηφιακού Μέσου 
του ομίλου της DPG και του CNN International, πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2015. Η 
επαναστατική αυτή σύμπραξη μεταξύ CNN International και DPG Group, προσφέρει στο ελληνικό 
κοινό την εξελληνισμένη ψηφιακή έκδοση της πρωτοποριακής, βραβευμένης πλατφόρμας 
ειδήσεων του CNN, διατηρώντας την αξιόπιστη προσέγγιση του CNN, ενώ παράλληλα δίνεται 
μεγάλη έμφαση στο multimedia περιεχόμενο. Το CNN.gr έχει στο DNA του ένα μοναδικό, 
«γονιδιακό» συγκριτικό πλεονέκτημα στην ενημέρωση του ελληνόφωνου κοινού, καθώς 
προσφέρει περιεχόμενο εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα καλύπτει τη διεθνή 
ειδησεογραφία και τα μεγάλα γεγονότα μέσα από τα πρωτότυπα και πρωτογενή ρεπορτάζ του 
CNN και ολόκληρου του συνεργαζόμενου δικτύου του. Τα γραφεία σύνταξης του CNN.gr έχουν 
έδρα την Αθήνα, ενώ στη συντακτική ομάδα παρέχεται στενή και συνεχής υποστήριξη από το 
CNN London. Παράλληλα, η συνεργασία με την DPG Digital Media επεκτείνει περαιτέρω τις 
ειδησεογραφικές πηγές του CNN στην Ελλάδα. 

 Κατηγορία: RESEARCH & MEASUREMENT AWARD

White Space - Bataclan
Σκάι Τώρα Bataclan 
Το Social Intelligence είναι μια νέα κατηγορία ερευνών, στην οποία έχει ενσκύψει τα τελευταία 
2 χρόνια η White Space. Τα Social Media Reports είναι το κύριο προϊόν της White Space στον 
χώρο του Social Intelligence και είναι έρευνες οι οποίες διενεργούνται για το Website lay-out.gr 
και παρουσιάζονται σε εβδομαδιαία βάση στην εκπομπή Σκάι Τώρα με την Άννα Μπουσδούκου. 
Η White Space κλήθηκε να καλύψει μέσω της μεθοδολογίας του Social Intelligence την επίθεση 
στο Bataclan της Γαλλίας, για λογαριασμό του συνόλου των ειδησεογραφικών εκπομπών του Σκάι, 
αλλά και ειδικά της εκπομπής Σκάι Τώρα. Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες των τεχνολογιών και 
της μεθοδολογίας  η White Space από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το συμβάν παρήγαγε 
αξιόπιστο περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και αποκλειστικό για το σύνολο του σταθμού, δίνοντας 
στο τηλεθεατή και τους χρήστες των digital media του Skai.gr και των επισήμων social media 
accounts, πληροφορίες, εικόνες και video που ανέδειξαν την αξιοπιστία του σταθμού και αύξησαν 
την τηλεθέαση και επισκεψιμότητα. 

 Κατηγορία: BEST PERSONALIZED SERVICE

re|direct
Digital φυλλάδιο προσφορών των METRO Cash & Carry 
Για τους επαγγελματίες πελάτες των METRO Cash & Carry, οι προσφορές αποτελούν ένα 
ουσιαστικό σημείο αναφοράς και ίσως το πιο χρήσιμο περιεχόμενο. Το ζητούμενο ήταν να 
βρεθεί ένας τρόπος, ώστε το έντυπο φυλλάδιο προσφορών των METRO Cash & Carry να γίνει 
ένα δυναμικό εργαλείο για τους επαγγελματίες, ώστε να τους βοηθάει να προγραμματίσουν 
έγκαιρα και να πραγματοποιήσουν με ευκολία τις αγορές τους. Έτσι, το έντυπο μετατράπηκε 
σε μια καινοτόμο εφαρμογή, μετακινώντας το σε ψηφιακή πλατφόρμα. Η πλατφόρμα 
λειτουργεί από το website των METRO Cash & Carry και το περιεχόμενό της ανανεώνεται 
κάθε 15 μέρες με προσφορές από όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Η εφαρμογή είναι κλειστή 
και προσβάσιμη μόνο μέσω ειδικού κωδικού πελάτη. Οι επαγγελματίες μπορούν να δουν 
τις προσφορές μία εβδομάδα νωρίτερα από την ημερομηνία που αυτές τίθενται σε ισχύ, να 
πλοηγηθούν στις κατηγορίες προϊόντων και να επιλέξουν αυτά που αφορούν στην επιχείρησή 
τους. Με αυτό τον τρόπο, ο κάθε επαγγελματίας καταλήγει με ένα προσωποποιημένο 
φυλλάδιο προσφορών. 
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Flip New Media Digital Agency
Motion & Emotion Peugeot App 
Η AIGLON S.A. είναι ο επίσημος εισαγωγέας αυτοκινήτων Peugeot στην Ελλάδα, κατέχοντας 
την 3η θέση στην αγορά αυτοκινήτου, με μερίδιο αγοράς 8%. Σε συνέχεια της συνεργασίας 
της AIGLON S.A. με τη Flip New Media Digital Interactive Agency, της ανατέθηκε η δημιουργία 
και η υλοποίηση ενός διαδραστικού application με σκοπό την παρουσίαση των νέων μοντέλων 
Peugeot στην έκθεση αυτοκινήτου «Αυτοκίνηση» 2015. Βασιζόμενοι στο tagline Motion & 
Emotion δημιουργήθηκε μία καινοτόμα interactive εφαρμογή, η οποία στηρίχθηκε στους 
2 επικοινωνιακούς πυλώνες: Μotion (κίνηση) & Emotion (συναίσθημα). Συγκεκριμένα, 
σχεδιάστηκαν 6 διαφορετικές εφαρμογές (1 για κάθε μοντέλο), που τοποθετήθηκαν σε stands 
ειδικών προδιαγραφών, τα οποία βρίσκονταν δίπλα από το αντίστοιχο μοντέλο αυτοκινήτου. 
Οι εφαρμογές παρείχαν στους επισκέπτες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα μοντέλα 
Peugeot (εξατομίκευση, τεχνολογία, σχεδιασμός, απόδοση/κινητήρες, image & video 
gallery), δημιουργώντας μια προσωποποιημένη εμπειρία. Ο σχεδιασμός και οι λειτουργίες της 
εφαρμογής ανέδειξαν την τεχνολογική υπεροχή της μάρκας, δημιούργησαν interaction και 
ενίσχυσαν το emotional bonding των επισκεπτών με τη μάρκα. 

Generation Y
Babyspace Personalization – www.babyspace.gr 
Το Babyspace είναι μια καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα που στόχο έχει να προσφέρει 
σε νέους γονείς και νέα ζευγάρια όλες εκείνες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν 
σχετικά με την υγεία, την ανάπτυξη και τη φροντίδα των παιδιών τους. Πρόκειται για μία πλήρη 
τεχνολογική και σχεδιαστική αναβάθμιση των προηγούμενων web properties με μηχανισμό 
internationalization, που επιτρέπει τη διαχείριση του περιεχομένου από 9 χώρες σε μία 
πλατφόρμα. Η πρωτοποριακή πλατφόρμα του Babyspace χαρακτηρίζεται για το ενδελεχές 
UI και UX, ώστε να διευκολύνεται η πλοήγηση των χρηστών και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται 
υψηλό engagement, αλλά και loyalty προς το brand Babyspace. Με κατευθυντήρια 
σχεδιαστική γραμμή την εύκολη και γρήγορη διαχείριση του περιεχομένου και των 
εμπορικών εργαλείων της πλατφόρμας, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στους πολλαπλούς 
διαχειριστές από τις 9 χώρες. Βασικός άξονας της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται είναι η 
παροχή ανά πάσα στιγμή και σε όλες τις ενότητες της ιστοσελίδας, πλήρως εξατομικευμένης 
πληροφόρησης σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. 

 Κατηγορία: BEST SPECIAL ISSUE / CORPORATE

White Space - Cosmote E-value
Cosmote E-Value Corporate Issue 
Η Cosmote e-value αποτελεί το μεγαλύτερο multi channel contact center στην Ελλάδα, όπου 
παρέχει 5 διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών και 40 διαφορετικά προϊόντα σε πάνω από 42 
ενεργούς πελάτες. Η πολυπλοκότητα των προϊόντων, η διαφοροποίηση μεταξύ του είδους 
των  industries και των projects των πελατών, η δυσκολία στην αποτύπωση των τεχνολογικών 
διαδικασιών, συνδυασμένη με την αξία του ανθρώπινου παράγοντα που έπρεπε να αποτυπωθεί 
σε μια εταιρική έκδοση, ήταν η πρόκληση που είχε να αντιμετωπίσει η White Space. Σε αυτό 
το πλαίσιο, προχώρησε στη δημιουργία της πρώτης ολοκληρωμένης διαδραστικής εταιρικής 
έκδοσης, ειδικά σχεδιασμένης για ipads και android tablets. Η εταιρική παρουσίαση της 
Cosmote e-value μπορεί και ενθουσιάζει τους συμμετέχοντες με μια interactive έκδοση, 
επαναπροσδιορίζοντας με έναν καινοτομικό τρόπο τη σχέση περιεχομένου, πωλητή και πιθανού 
αγοραστή και δημιουργεί μια εντελώς νέα κατηγορία παρουσιάσεων, τόσο σε επίπεδο B2B όσο 
και σε B2C. Τα μυστικά της νέας αυτής εμπειρίας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στη διαφορετική 
καινοτομική τεχνολογία, στο δυναμικό design και στη βιωματική παρουσίαση προϊόντων.
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 Κατηγορία: BEST SPECIAL ISSUE

DPG 
Dutchesss Daily by Doukissa Nomikou @ Queen.gr 
Tο Queen.gr, το κορυφαίο γυναικείο site στην Ελλάδα, το οποίο είναι και βραβευμένο για το ποιοτικό 
περιεχόμενό του και τις ιδέες που παρέχει σε επίπεδο content marketing και branded content, 
αποτελεί τη φρέσκια προσέγγιση που κάθε γυναίκα χρειάζεται για να κάνει την καθημερινή της 
ζωή πιο όμορφη. Καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, προσφέρει καθημερινές συμβουλές και 
παρέχει πλούσιο περιεχόμενο στο κοινό. Στο πλαίσιο θεματολογίας και πλούσιου, ενδιαφέροντος 
περιεχομένου εντάσσεται και το νέο site Dutchesss Daily, το οποίο και φέρει την υπογραφή της 
Δούκισσας Νομικου και βρίσκεται «στον αέρα» από τον Φεβρουάριο του 2016. Το νέο αυτό 
mini-site αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν τα διαφορετικά είδη content, 
συμπεριλαμβάνοντας πλούσιο φωτογραφικό υλικό και video. Παράλληλα, συνάδει με το γενικότερο 
ύφος του site και συμπληρώνει ιδανικά την ύλη που αυτό προσφέρει. Στο Dutchesss Daily υπάρχει 
καθημερινή ανανέωση της ύλης με περισσότερα από πέντε θέματα, εκ των οποίων τα δύο είναι 
προσωπικά της Δούκισσας Νομικού (φωτογραφίες, προσωπικές  ιστορίες, tips ομορφιάς κλπ). 

DPG 
Gift Guide 2016 @ Newsbomb.gr 
Η DPG Digital Media, στην οποία και ανήκει η εμπορική εκμετάλλευση του Newsbomb.gr, σε 
συνεργασία με 19 διαφημιζομένους ετοίμασε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο πλήρεις 
web οδηγούς αγορών. Ο οδηγός Gift Guide 2015-2016, που δημιούργησε η DPG Digital Media, 
εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες του BombPlus, το οποίο φιλοξενείται στο Newsbomb.gr, 
δημοσιοποιήθηκε από την 15 Δεκεμβρίου 2015 έως την 15 Ιανουαρίου 2016. Η ειδική αυτή 
ενέργεια, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 19 διαφημιζόμενοι, φιλοξενήθηκε στο www.
giftguide2016.gr. Βασική ιδέα ήταν, ενόψει των χριστουγεννιάτικων εορτών, το Gift Guide να 
αποτελέσει τον απόλυτο οδηγό αγορών με ξεχωριστές προτάσεις για τα ωραιότερα δώρα 
που μπορεί κάποιος να αγοράσει στα αγαπημένα του πρόσωπα ή και στον εαυτό του. Σκοπός 
της ενέργειας ήταν οι επισκέπτες να περιηγηθούν στην πλατφόρμα, έχοντας την αίσθηση 
πως ξεφυλλίζουν ένα περιοδικό, να πάρουν πλούσιες ιδέες για ξεχωριστά δώρα για τους 
αγαπημένους τους, ενώ ταυτόχρονα είχαν και τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή 
τους σε διαγωνισμούς, κερδίζοντας πολλά και πλούσια δώρα. 

 Κατηγορία: BEST USE OF FACEBOOK / MEDIA

ZenithOptimedia
Nescafé Good morning World 360° 
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για το λανσάρισμα του Facebook με video 360 degrees 
αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα προκειμένου να προωθηθεί το νέο 360 degree video του 
Nescafé. Το δημιουργικό έδινε την ευκαιρία στους χρήστες να περιηγηθούν σε όλες τις 
σκηνές με virtual τρόπο μέσα στον χώρο, κάνοντας χρήση του κινητού τους. Η καμπάνια, 
μέρος της συνολικής στρατηγικής του Nescafé με σύνθημα «It all starts with a Nescafé», 
χρησιμοποίησε το #GoodMorningWorld παρακινώντας τον κόσμο να ξεκινήσει τη μέρα του 
θετικά. Η καμπάνια σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει «real time» σύνδεση με τους millennials. 
Η εκστρατεία, η οποία επινοήθηκε από την Publicis Worldwide, εμπνεύστηκε από το κοινωνικό 
κίνημα «Cup Song», ενώ συνοδευόταν από το τραγούδι «Don’t worry», δίνοντας έτσι μια νότα 
αισιοδοξίας. Η καμπάνια συνολικά έδωσε την ευκαιρία στους millennials να συνδεθούν μέσω 
κινητού με ένα διαχρονικό brand, χρησιμοποιώντας έναν από τους καίριους και καινοτόμους 
τρόπους επικοινωνίας. Η καμπάνια προωθήθηκε μέσα από το Facebook με τη χρήση 
διαφήμισης reach & frequency. 

Ενότητα 3. Ψηφιακή Επικοινωνία & Μarketing
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Mindshare A.E.
Coca-Cola Let’s Eat Together Facebook page 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης της σελίδας «Let’s Eat Together» της Coca-Cola από 01.03.15 
έως 01.03.16, ακολουθήθηκε μια στρατηγική βασισμένη στoν επαναπροσδιορισμό της 
για τη δημιουργία μοναδικού περιεχομένου που την έκανε να διαφοροποιηθεί από τις 
υπόλοιπες αντίστοιχου Cooking & Eating περιεχομένου FB σελίδες. Παράλληλα, δόθηκε 
έμφαση στο διαρκές χτίσιμο μιας νέας social ταυτότητας και «προσωπικότητας» ως 
σελίδα που την έκαναν να ξεχωρίσει, αλλά και να έρθει πιο κοντά στο νέο της κοινό. 
Όλα αυτά την οδήγησαν στην αύξηση της διάδρασης (interaction 8.5K/Μήνα), της 
συμμετοχής(engagement 1,634/1000 Fans) και του αριθμού των fans της (+42%) φτάνοντας 
τις 77Κ, ξεπερνώντας κατά πολύ άλλες σελίδες οι οποίες είχαν μέχρι τότε τα πρωτεία. 
Μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκε και προστέθηκε ένα custom-made περιεχόμενο, το «Τρώμε 
Μαζί με τη Mamatsita», το οποίο έγινε τηλεοπτική εκπομπή για να τροφοδοτήσει τη σελίδα 
δημιουργώντας ένα dedicated ΤΑΒ με όλο το περιεχόμενο της εκπομπής, τουλάχιστον 4 
σταθερά Post την εβδομάδα και events όλων των ειδών. 

 Κατηγορία: BEST USE OF FACEBOOK / PUBLISHER

White Space –Σκάι
X-Factor 
Αναπόσπαστο κομμάτι του DNA ενός show όπως το X-Factor αποτελούν τα digital media, 
τα οποία ειδικά σήμερα, δεν αποτελούν ένα υποστηρικτικό προϊόν που απλά θέτουν ως 
στόχο την προώθηση του τηλεοπτικού προγράμματος, αλλά απαραίτητο μέλος για την άρτια 
πραγμάτωση, εξέλιξη και ολοκλήρωση του show. Βασικός και πρωταρχικός στόχος του 
Facebook είναι η προώθηση του τηλεοπτικού προγράμματος του X-Factor προς αύξηση 
του τηλεοπτικού κοινού. Το Facebook, όπως και τα υπόλοιπα digital media, δεν αποτελεί 
ένα υποστηρικτικό κομμάτι του show που απλώς συντελεί στην περαιτέρω προώθησή του, 
αλλά αναπόσπαστο κομμάτι του μέσα από το οποίο ο κόσμος «ζει» την εμπειρία του X-Factor 
οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Σε καθημερινή βάση αναρτώνται exclusive αποσπάσματα 
των νέων επεισοδίων που πρόκειται να προβληθούν, αλλά και real time υλικό κατά τη διάρκεια 
της προβολής των επεισοδίων. Παράλληλα, στιγμιότυπα της καθημερινότητας των κριτών και 
των διαγωνιζόμενων αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το αναρτώμενο υλικό ποικίλει 
σε περιεχόμενο, αισθητική και μορφή, με βίντεο, φωτογραφίες και gifs. 

VICE Greece
Σελίδες VICE & VICE Greece 
Σε διάστημα περίπου δύο ετών, το VICE κατάφερε να αναπτύξει μία από τις μεγαλύτερες 
κοινότητες στο Facebook, στις δύο σελίδες που διαχειρίζεται με περισσότερους από 285.000 
followers. Oι σελίδες του VICE στο Facebook είναι ήδη γνωστές στο ευρύ κοινό για τον ενεργό 
ρόλο που έχουν οι αναγνώστες, σχολιάζοντας και μοιράζοντας τα άρθρα, τα native video 
που δημοσιεύονται, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα που το απασχολούν. Η νέα λειτουργία 
του VICE στο Facebook, Vice Live, εκτόξευσε ακόμα περισσότερο το reach της σελίδας, 
παρέχοντας περιεχόμενο αποκλειστικά για το κοινό του Facebook. Η στρατηγική του VICE στο 
Facebook είναι να παρέχει αποκλειστικό περιεχόμενο (extras, native videos, vice live, memes 
κ.λπ) στη σελίδα του Facebook, αλλά ταυτόχρονα να μην υπετροφοδοτεί τη σελίδα με άρθρα 
ανά 10 λεπτά, όπως κάνουν τα υπόλοιπα Μέσα Ενημέρωσης.
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 Κατηγορία: BEST USE OF TWITTER / MEDIA

Initiative
#CuttyPaizei στο Twitter 
Τον Νοέμβριο του 2015, το γνωστό σε όλους Cutty Sark μπήκε στα νερά του Retro Culture. 
Μέσα από το site urbanadventures.gr powered by Cutty Sark, το κοινό 18-34 πήρε μέρος σε 
μια συναρπαστική περιπλάνηση στη retro / vintage πλευρά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 
ενώ ενημερωνόταν καθημερινά για το τι παίζει στην πόλη μέσα από μια συνεχώς updated retro 
agenda, εκεί όπου πάντα #cuttypaizei. Η επικοινωνία πλαισιώθηκε από μία ολοκληρωμένη 360o 
digital καμπάνια, ενώ αποφασίστηκε στρατηγικά να επεκταθεί η social παρουσία του Cutty Sark 
στο Twitter. Δημιουργήθηκε ειδικό περιεχόμενο για το Twitter, επενδύοντας πάνω στη γενικότερη 
«Going Out» διάθεση του καταναλωτή, καθώς πλησίαζε η περίοδος των Χριστουγέννων. Μέσα 
από το Twitter, το κοινό ενημερωνόταν real time για τις επιλογές που του δίνει το Cutty Sark, 
συνδέοντας το brand name του με κάθε εναλλακτικό event που διοργανώθηκε στην πόλη, 
φέρνοντας στο mindset κάθε καταναλωτή πως σίγουρα «#cuttypaizei εκεί έξω». 

 Κατηγορία: BEST USE OF TWITTER / PUBLISHER

White Space – Σκάι
 X-Factor 
Το X-Factor αποτελεί το μεγαλύτερο μουσικό talent show στιον κόσμο. Η White Space 
δημιούργησε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας στα Digital και Social Media, 
αποτελούμενη απο ένα πλούσιο σε περιεχόμενο portal που δρα ως hub των 5 σημαντικότερων 
touch points της πλατφόρμας, που είναι το Facebook, το YouTube, το Twitter, το Instagram και 
το mobile app. Μιας και πρόκειται για ένα τηλεοπτικό προϊόν, η χρήση του Twitter είναι βασικός 
πυλώνας της όλης πλατφόρμας και η στρατηγική που ακολουθήθηκε περιέχει σημαντικές 
καινοτομίες, που υλοποιούνται για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Το Twitter αποτελεί το 
τέλειο εργαλείο για την «second screen experience» που αποζητούν να βιώσουν οι τηλεθεατές 
του X-Factor. Στο πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθήθηκε, μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκε 
ξεχωριστή ομάδα ειδικών στο Twitter, δημιουργήθηκε στρατηγική γύρω απο τη χρήση των 
Hashtags, δημιουργήθηκε ρουτίνα γύρω απο τη διαχείριση, διάδραση με την κοινότητα, 
αναπτύχθηκε μια σειρά polls και quizzes που αυξάνουν το engagement, δημιουργήθηκαν 
ξεχωριστά on Αir Hashtags που άλλαζαν κατά τη διάρκεια του show.

DPG 
www.Gossip-tv.gr / The case of Eurovision 2015 
To gossip-tv.gr αποτελεί το πληρέστερο lifestyle portal στην Ελλάδα και προσφέρει πλούσια 
ενημέρωση σε βάθος γύρω από όλα τα νεα των celebrities και του lifestyle. Η έμπειρη 
συντακτική του ομάδα εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο ώστε να προσφέρει στους 
επισκέπτες του site μια πληθώρα από ειδησεογραφικές ενότητες. Την περσινή χρονιά και 
αφού πια είχε πειραματιστεί αρκετά με το Twitter σε μικρότερα events, η DPG αποφάσισε 
να ποντάρει ακόμα περισσότερο σε αυτό σε ένα event μείζονος σημασίας για το gossip-tv.
gr, τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. «Έχτισε» καλά τα δημοφιλέστερα hashtags, 
με σταθερή και συνεχόμενη τροφοδότηση ροής  ειδήσεων και κατάφερε να έχει και 
κέρδος, αφού συνδύασε την εμπειρία της στη διαχείριση του μέσου με διαφημιστικό έσοδο, 
χρησιμοποιώντας και τροφοδοτώντας και το Hashtag πελάτη της που ταίριαζε απόλυτα με το 
event (e-food.gr #gyrovision). 21.687 χρήστες επισκέφθηκαν το Gossip-tv εκείνες τις ημέρες 
από το Twitter, αριθμός που κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένος για το εν λόγω event και το εν 
λόγω Social Media. 
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 Κατηγορία: BEST USE OF INSTAGRAM

Mindshare A.E.
Schweppes Tales & Cocktails 
Η Schweppes με την καμπάνια «Separating Men from Boys and Women from Girls» συνεχίζει 
να αναδεικνύει τον δυναμικό και sophisticated χαρακτήρα της, μιλώντας στον καταναλωτή 
για την αυθεντικότητα του προϊόντος. Στόχος της επικοινωνίας το 2015 ήταν να ενδυναμώσει 
το perception του καταναλωτή σχετικά με τη δυνατότητα πρόσμειξης του προϊόντος με το 
αλκοόλ, χτίζοντας στις εναλλακτικές mixability. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ενεργή σχέση του 
κοινού-στόχος με τα social media, καθώς και το γεγονός ότι η Schweppes δεν είχε ακόμα 
ενεργοποιήσει τις δικές της social media pages, η Mindshare σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί τη 
social παρουσία ενός εδραιωμένου μέσου, της Lifo. Συνεργάστηκε μαζί τους και έχοντας σαν 
βάση την πλατφόρμα του Instagram, υλοποιήθηκε η ενέργεια «Tales and Cocktails», ένας online 
διαγωνισμός με κεντρικό θέμα τη δυνατότητα χρήσης της Schweppes ως cocktail ingredient. 
Οι χρήστες κλήθηκαν να διαβάσουν 4 προτεινόμενες συνταγές cocktail με Schweppes, να τα 
δοκιμάσουν και να μοιραστούν το μερος πού τους «μεταφέρουν» πίνοντάς τα. 

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε
Cosmopolitan Greece Instagram Account 
Βασικό χαρακτηριστικό του Cosmopolitan ως Μέσου, αλλά και ως (love) Brand είναι το 
ισχυρό, αφοσιωμένο και μοναδικό στην κατηγορία του community, ένα πιστό και δραστήριο 
κοινό το οποίο ξεκίνησε να συνδέεται με το Cοsmo μέσω του εντύπου και σήμερα αποτελεί 
τον πυρήνα του digital κοινού του Cosmopolitan. Πέρα από το FB page και το Twitter, στο 
παιχνίδι έχει μπει πια δυναμικά το Ιnstagram (@CosmopolitanGreece). Η λογική πίσω από τον 
επίσημο λογαριασμό του Cosmo στο Instagram είναι να  μοιράζεται καθημερινά στιγμές που 
αντιπροσωπεύουν την ομάδα του περιοδικού, και όχι απλώς τον social media manager που 
τα χειρίζεται, να χρησιμοποιείται το Instagram ως πλατφόρμα δημιουργικής προώθησης μέσα 
από custom, μοναδικό, πρωτογενές, insta-friendly content (φωτογραφίες, gif, video) που θα 
αναδείξει από το τεύχος και τα δώρα του, καθώς και να διατηρείται η οργανική επαφή και 
σύνδεση με το κοινό, υιοθετώντας το κατάλληλο tone of voice και προσκαλώντας τις followers 
να πάρουν μέρος στη συζήτηση με τα κατάλληλα hashtags.

 Κατηγορία: BEST USE OF YOUTUBE

ZenithOptimedia
KITKAT #Zitotodialeimma 
Σε συνέχεια της επιτυχημένης καμπάνιας #zitotodialeimma, η KitKat ανανέωσε την επαφή 
της με το κοινό, χρησιμοποιώντας μερικούς από τους διασημότερους Έλληνες YouΤubers. 
Στην ενέργεια, ο ηθοποιός Γιάννης Τσιμιτσέλης στον ρόλο του παρουσιαστή, τους προκαλεί 
να φέρουν εις πέρας δοκιμασίες/KitKat διαλλείματα τα οποία προτείνει το κοινό. Η καμπάνια 
επικοινωνείται με μια σειρά videos ξεκινώντας από την παρουσίαση την ενέργειας από τον 
παρουσιαστή, την επιλογή της καλύτερης δοκιμασίας από τις προτεινόμενες, την εκτέλεση 
της δοκιμασίας και τέλος την ανάδειξη του εκάστοτε νικητή από το κοινό. Η προώθηση 
της καμπάνιας γίνεται με βασικό όχημα το YouTube, κάνοντας χρήση remarketing στους 
χρήστες που είχαν δει τα προηγούμενα videos, καθώς και στους χρήστες που έχουν 
εγγραφεί στα κανάλια των YouTubers. Σαν αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε από την έναρξη της 
καμπάνιας θεματική αύξηση των subscribers του YouTube Channel, οι οποίοι από 3ψήφιο 
αριθμό ανήλθαν σε 5.600. Δεδομένου ότι τα videos έχουν κατά μέσο όρο πάνω από 5 λεπτά 
διάρκεια, το completion rate είναι εξαιρετικά υψηλό.
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Liquid Media A.E.
Akis Petretzikis YouTube Channels, www.akispetretzikis.gr 
Η ιστοσελίδα akispetretzikis.com, με τον άρτιο και λειτουργικό σχεδιασμό της, στήριξε και 
συνεχίζει να στηρίζει την επιτυχία της στο περιεχόμενό της και στην αλληλεπίδρασή της με τους 
αναγνώστες. Από το ξεκίνημά της, αποτελεί για τους επισκέπτες μία έγκυρη και ολοκληρωμένη 
πηγή πληροφόρησης. Η άμεση και αμφίδρομη σχέση που αναπτύχθηκε με το κοινό της 
ιστοσελίδας, καθώς και οι απαιτήσεις αυτού του κοινού, οδήγησαν πριν ενάμιση χρόνο στο να 
δημιουργηθεί ένα καινοτόμο ελληνικό κανάλι στο YouTube, το Akis Petretzikis. Η ιστοσελίδα 
akispetretzikis.com είναι η μοναδική ιστοσελίδα μαγειρικής στην Ελλάδα που διαθέτει κανάλι στο 
YouTube, το οποίο παρέχει περιεχόμενο με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η παραγωγή των 
video γίνεται από επαγγελματίες, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε όλο το φάσμα της παραγωγής. 
Μεταξύ άλλων, η κατάταξη του περιεχομένου έγινε με μεγάλη προσοχή, ώστε η αναζήτηση 
συνταγών να είναι εύκολη και γρήγορη με θεματικές κατηγορίες, και δημιουργήθηκε και το Akis 
Kitchen, με ελληνικές συνταγές στην αγγλική γλώσσα.

Κωτσόβολος Dixons South East Europe- MullenLowe Athens
Try Me 
Η Κωτσόβολος, κορυφαία αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, πρωτοπορεί όντας η 
πρώτη retail εταιρεία στην Ελλάδα που λάνσαρε τη δική της web σειρά. Το Try Me είναι η πιο 
ανατρεπτική web σειρά με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Καρέτσο και τη Μαντώ Γαστεράτου, οι 
οποίοι δοκιμάζουν και παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα καινοτόμα προϊόντα και νέες τεχνολογίες, 
προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες και tips στους fans της Κωτσόβολος μέσα από το YouTube, 
αλλά και μέσα από το Facebook και το ειδικό website που έχει δημιουργηθεί για την ενέργεια. Tα 
επεισόδια γυρίζονται σε ειδικά διαμορφωμένο studio σε κεντρικό κατάστημα της Κωτσόβολος, 
ανοιχτό στο κοινό, ευνοώντας τη διάδραση με τους καταναλωτές. Η web σειρά δεν έχει σκοπό 
μόνο να ψυχαγωγήσει, αλλά και να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές, οδηγώντας τους στο online 
κατάστημα για να μάθουν περισσότερα και να αποκτήσουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται. 
Επίσης, μέσα από τη web σειρά ανακοινώνονται YouTube διαγωνισμοί με δώρα τα προϊόντα 
που εμφανίζονται στα επεισόδια, ενώ οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές ανακοινώνουν τους νικητές σε 
ξεχωριστά videos. 

 Κατηγορία: BEST SOCIAL MEDIA MARKETING / MEDIA

Isobar iProspect
Studio Pro 
Η πολύ δυνατή κατηγορία του haircare ανανεώθηκε με τη νέα σειρά styling Studio Pro, η 
οποία καλύπτει κάθε hairstyling ανάγκη των millenials. Επιπλέον, η σειρά Studio Pro είναι η 
πρώτη που έχει on pack call to action για το Studio Pro app download. On pack, επίσης, 
και τα hashtags που χρησιμοποιήθηκαν για την καμπάνια και έγιναν generate locally. Όλα 
τα εικαστικά «ντύθηκαν» με το Studio Pro yellow, ενώ τα ηχηρά ονόματα των Studio Pro 
ambassaddors πρόσθεσαν στις δημιουργικές προτάσεις της καμπάνιας ακόμη περισσότερο 
credibility και influence. Η digital καμπάνια εκμεταλλεύτηκε το tagline «Who Do You Want 
To Be Today», ξεκινώντας με έντονο teasing και χρησιμοποιώντας μία ambassador/
ημέρα για το σπάσιμο του μηνύματος, ανακοινώνοντάς το λέξη προς λέξη σε διαφορετικές 
αναρτήσεις σε Facebook & Twitter. Στη φάση του maximization αναρτήθηκε ποιοτικό content, 
προσφέροντας looks για κάθε μία από τις 7 ημέρες της εβδομάδας, τονίζοντας τον σκοπό της 
πολυμορφικότητας που προσφέρουν τα προϊόντα. Συνοπτικά, η καμπάνια διαχωρίστηκε σε 
product placement posts, inspirational content και educational content.
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UM
Deree Facebook Page 
Το Deree-The American College of Greece είναι ένα ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 1875 και λειτουργεί με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας 
ως Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, ενώ είναι πιστοποιημένο από τη New England 
Association of Schools and Colleges και το Open University της Μεγάλης Βρετανίας. Το 
κολλέγιο, θέλοντας να ενισχύσει τόσο την εικόνα του στο νεανικό κοινό που απευθύνεται, 
όσο και το ψηφιακό του προφίλ, έχει καταβάλλει σημαντική προσπάθεια στην ανάπτυξη της 
σελίδας του στο Facebook. Σκοπός είναι να διατηρηθεί το προφίλ και η εικόνα του ιδρύματος 
προσαρμοσμένη τόσο στον χαρακτήρα του μέσου όσο και στο κοινό που το ακολουθεί. 
Η Deree fan page καθημερινά «εμπνέει» τους χρήστες με θέματα σπουδών, όπως νέα 
προγράμματα/μαθήματα, εκδηλώσεις/ διαλέξεις, υποτροφίες/προγράμματα οικονομικής 
ενίσχυσης, ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης, success stories φοιτητών. Παράλληλα, προτείνει 
δραστηριότητες στις φοιτητικές κοινότητες και στο campus του κολλεγίου, ενώ δεν παραλείπει 
αναρτήσεις προσαρμοσμένες στην εποχή. Πληθώρα posts που καλύπτουν κάθε πτυχή της 
καθημερινότητας ενός Deree, αλλά και υποψήφιου φοιτητή, δίνουν το στίγμα της επικοινωνίας 
με το κοινό. 

attp
Lidl See You In Athens 
Το Social media live event Lidl See You in Athens αποτέλεσε μια συνδυαστική ενέργεια 
Digital PR με Bloggers Event. Μία μοναδική εμπειρία με πολλές εκπλήξεις, πολλά χαμόγελα, 
υπέροχες αναμνήσεις και θετική δημοσιότητα. Με αφορμή το λανσάρισμα της σειράς ρούχων 
της Lidl Hellas See You in Athens, ζητούμενο ήταν η δημιουργία Event και προώθηση στα 
Social Media. Η πρωτοτυπία έγκειται στον συνδυασμό των 2 αυτών σε ένα μοναδικό live 
event. Δύο Βloggers, η Αννούσα Μελά και η Έφη Ανέστη (www.mystyleforecast.com & www.
beautydiaries.gr ), καθώς και η Μπέττυ Μαγγίρα συναντήθηκαν πάνω σε ένα double bus 
στο κέντρο της Αθήνας με προορισμό τον γύρο της πόλης. Οι προσκελημένες των bloggers 
απήλαυσαν μια επίδειξη μόδας πάνω στο deck του λεωφορείου, η οποία επικοινωνήθηκε 
σε Facebook, Twitter, Instagram και μέσα από τις σελίδες των bloggers. Μέσα σε 7 ώρες, 
καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, 187 post #seeyouinathens στο Instagram, 250-300 post/
αναφορές στο Facebook και 380 shares στα blog posts που αναρτήθηκαν μετά το event από 
beautydiaries & mystyleforecast.

 Κατηγορία: BEST SOCIAL MEDIA MARKETING / PUBLISHER

ANT1 TV
The Voice Of Greece 
Το The Voice Of Greece και στη δεύτερη τηλεοπτική του σεζόν στην Ελλάδα, συνέχισε 
να αποτελεί «φαινόμενo» στα social media, με χιλιάδες fans να μιλούν γι’ αυτό. Aπό την 
πρεμιέρα και την πρώτη φάση του show (blind auditions) μέχρι και την ανάδειξη του μεγάλου 
νικητή (final-live) ακολουθήθηκε μια ολοκληρωμένη στρατηγική marketing στα social media 
(Facebook, Τwitter, Instagram, YouTube). Στόχοι ήταν η αύξηση της διαδραστικότητας 
(interactivity), η περαιτέρω ενίσχυση του engagement των fans, καθώς και το να παραμείνει 
το The Voice Of Greece για δεύτερη συνεχή χρονιά, «το ραντεβού» και «το θέμα συζήτησης» 
των social media. Δημιουργώντας διαφορετικά εικαστικά για την κάθε φάση του show (blind-
battles-lives), κάνοντας live posting την ώρα του show, τρέχοντας mini διαγωνισμούς και 
δημιουργώντας exclusive backstage υλικό κατά τη διάρκεια του show, κρατήθηκε αμείωτο το 
ενδιαφέρον του κοινού. Σημαντικό ρόλο στη στρατηγική έπαιξε και η δημιουργία mobile app, 
που πέτυχε ρεκόρ downloads και έγινε #1mobile app στο Greek Google Play. 
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 Κατηγορία: BEST E-NEWSLETTER

Warply
NestleNoiazomai newsletter 
Η Warply σχεδίασε και δημιούργησε την ψηφιακή πλατφόρμα επιβράβευσης και πιστότητας 
καταναλωτή «ΝestleΝoiazomai» για λογαριασμό της Nestlé Hellas. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η 
Warply ανέλαβε και τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης 
από μια σειρά newsletter που αποστέλλονται σε τακτά διαστήματα, είτε σε όλα τα εγγεγραμμένα 
μέλη του προγράμματος είτε ανάλογα με τη θεματολογία τους, σε πιο στοχευμένη λίστα χρηστών.  
Η στρατηγική που ακολούθησε η Warply ήταν να δημιουργήσει διαφορετικές κατηγορίες 
newsletter. Η ιδέα αυτή προέκυψε από έρευνα της Warply ως προς ποια είδη newsletter διαβάζουν 
οι χρήστες, ενώ οι κατηγορίες δημιουργήθηκαν από τις ανάγκες του brand και ποια θέματα 
ήθελε να επικοινωνήσει στα μέλη του. Αξιοποιώντας το πολύ πλούσιο περιεχόμενο, η Warply 
δημιούργησε μια σειρά ενημερωτικών newsletter, τα οποία χωρίζονται σε 3 θεματικες κατηγορίες, 
με διαφορετική εικαστική προσέγγιση και στήσιμο, για μεγαλύτερο engagement. Τέλος, η Warply, 
μέσω του Warply Engage, πραγματοποίησε προσωποποιημένες και ομαδοποιημένες αποστολές 
ενημερωτικών δελτίων, προσφέροντας στα μέλη την αίσθηση της μοναδικότητας. 

Public
Περισσότερες από 400 email campaigns μέσα στο 2015! 
Τα καταστήματα Public, η Νο1 αλυσίδα πολυκαταστημάτων ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, 
ακολουθεί μια συνολική επικοινωνιακή πολιτική, μέσω social networks και community sites 
(Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Blog) για την προώθηση του περιεχομένου και των 
υπηρεσιών της στο ψηφιακό περιβάλλον και σε μεγάλα social media communities. Βασικό 
εργαλείο του digital marketing είναι τα newsletters, τα οποία με μοναδικό περιεχόμενο και 
καινοτόμο design αποστέλλονται στη βάση των πελατών με στόχο την ενημέρωσή τους για 
προσφορές, νέα προϊόντα, τάσεις & νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο (emagazines), ενέργειες/ 
διαγωνισμούς. Όλο το 2015, τα Public σχεδίασαν και έστειλαν 400 email campaigns με εμπορικά 
claims, concepts, launches, διαγωνισμούς, αλλά και με προσωποποιημένο περιεχόμενο, 
πετυχαίνοντας engagement και performance μέσα από conceptualization. Ενδεικτικά, 
σε επίπεδο engagement καταγράφηκε υψηλό open rate 30-35% και αύξηση 80% στους 
εγγεγραμμένους χρήστες, ενώ σε επίπεδο performance, σημειώθηκε 120% αύξηση του τζίρου 
πωλήσεων μέσω Email στο Public.gr σε σχέση με το 2014 και αύξηση 80% των εγγεγραμμένων 
στα Public newsletter.

re|direct
Το Newsletter της αλυσίδας METRO Cash & Carry 
Τα METRO Cash & Carry, λόγω του εξειδικευμένου κοινού στο οποίο απευθύνονται 
(επαγγελματίες της μεταποίησης και της μεταπώλησης), είναι ανώφελο να χρησιμοποιήσουν 
τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, καθώς αυτά απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, 
η επικοινωνία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εκάστοτε γκρουπ πελατών, 
αποζητώντας την απόλυτη στόχευση. Γι’ αυτόν τον λόγο έπρεπε να βρεθεί ένα άλλο μέσο 
που να μπορεί να προβάλλει και να προωθεί την αλυσίδα και τις προσωποποιημένες 
προσφορές προς τους πελάτες της. Η απόφαση για αποστολή μαζικών ενημερώσεων υπό 
την μορφή e-newsletter ήταν μονόδρομος. Έχοντας στην κατοχή τους μία μεγάλη βάση 
πελατών με καταγεγραμμένα στοιχεία,δημιουργούν και αποστέλλουν περιεχόμενο που 
αφορά τους επαγγελματίες άμεσα, μέσω στοχευμένου email marketing/καμπάνιες. Οι 
καμπάνιες χωρίζονται σε 5 είδη: Στοχευμένες καμπάνιες σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών, 
Καμπάνιες για προμηθευτές, Καμπάνιες Λειτουργίας Kαταστημάτων, Μαζικές καμπάνιες 
και Αυτοματοποιημένες καμπάνιες. Οι στοχευμένες καμπάνιες «στήνονται» βάσει στοιχείων 
(email, δραστηριότητα, περιοχή κλπ) και περιλαμβάνουν κουπόνια εξαργύρωσης μέσω QR 
codes, με εξατομικευμένες προσφορές.
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 Κατηγορία: BEST LAUNCH & RE-LAUNCH CAMPAIGN / MEDIA

Publicis Greece
Dirollo-Κάνε τη Φαίη να πει το «YES» 
Το site www.smartsyntayes.gr είναι ένα μοναδικό site που επιλέγει συνταγές που λένε ναι στην 
απόλαυση, χωρίς ενοχές. Για την προώθηση του www.smartsyntayes.gr δημιουργήθηκε η 
διαδραστική εφαρμογή «Κάνε τη Φαίη να πει το YES», με πρωταγωνίστρια τη Φαίη Σκορδά. 
Η Φαίη Σκορδά καθοδηγούσε τους χρήστες να εισάγουν τις ελαφριές και νόστιμες συνταγές 
τους στην εφαρμογή μέσω βίντεο. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.200 συνταγές χρηστών, 
από τις οποίες επιλέχθηκαν αυτές που λένε YES στην απόλαυση, χωρίς ενοχές, οι οποίες 
ανέβηκαν στο www.smartsyntayes.gr. Στόχος του Dirollo ήταν να παρουσιάσει τη μεγάλη 
γκάμα προϊόντων που διαθέτει και παράλληλα, να δώσει ιδέες χρήσης στους καταναλωτές. 
Επίσης, υπήρχε η άμεση ανάγκη για τη δημιουργία καναλιών social media και άμεσου 
διαλόγου με τους καταναλωτές. Απώτερος στόχος ήταν η δημιουργία user generated content 
και η συλλογή insights των καταναλωτών σχετικά με τη γκάμα προϊόντων Dirollo. Συνολικά, 
οι χρήστες ανέβασαν 1.225 συνταγές, και από αυτούς αναδείχθηκαν 20 νικητές, οι οποίοι 
κέρδισαν τα δώρα του διαγωνισμού. 

Mindshare A.E.
A New Begining - Launching Campaign of New Volvo X90 
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας λανσαρίσματος του πιο τεχνολογικά προηγμένου και 
premium αυτοκινήτου της Volvo, σχεδιάστηκε μια στρατηγική και μια καινοτόμος καμπάνια 
λανσαρίσματος που πραγματοποιήθηκε σχεδόν αμιγώς στα social media, κτίζοντας με 
μοναδικό τρόπο την αναμονή για το μοντέλο και  πραγματοποιώντας το λανσάρισμα σε 
πολλαπλές πλατφόρμες όπως το YouTube, Facebook, BeOn και Shazam. Προκειμένου δε 
να μεγιστοποιηθεί το επικοινωνιακό impact της καμπάνιας επένδυσαν στρατηγικά και στη 
διαφήμιση στα social media, εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο και με τον πιο δημιουργικό τρόπο 
την πλατφόρμα του Facebook και του YouTube. Ο επικοινωνιακός στόχος ήταν να προβληθεί 
έντονα η Σουηδικότητα της μάρκας, στοχεύοντας σε επιτυχημένους και πρωτοποριακούς 
ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό επιλέχτηκε ως πρωταγωνιστής ο σουηδός μουσικός 
παραγωγός και DJ Avicii. Ένα από τα βασικά στοιχεία της καμπάνιας ήταν να χτιστεί μια ιστορία 
που θα δημιουργήσει ανυπομονησία, ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για το λανσάρισμα του 
νέου XC90, γι’ αυτό η καμπάνια χωρίστηκε σε 3 φάσεις: Viral Explode, Market Launch-Brand 
Explode και Retail-Engage Open Doors. 

Isobar iProspect
MyElvive
Όταν υποστηρίζεις πως «Υπάρχει ένα Elvive για κάθε Ελληνίδα», ο καλύτερος τρόπος για να 
τις πείσεις γι’αυτό είναι να δημιουργήσεις τη μεγαλύτερη promo καμπάνια, κάνοντάς τις να 
το διαπιστώσουν από μόνες τους αγοράζοντας το προϊόν. Η καμπάνια «MyElvive» συνδύασε 
στον μέγιστο βαθμό το offline με το online περιβάλλον, και με τη δημιουργική αξιοποίηση Paid, 
Owned και Earned καταφέρε να επιτύχει αυτό που ήταν ζητούμενο και από το αρχικό brief: 
απόλυτο «domination» της αγοράς. Στόχος ήταν να ξανατοποθετηθεί σωστά στο μυαλό των 
ελλήνων καταναλωτριών, να αναβαθμίσει το equity της και να χτίσει αξία για μία κατηγορία που 
κατέρρεε. Από 4η μάρκα κατάφερε να γίνει μέσα σε 10 μήνες η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
μάρκα haircare, καταφέρνοντας να γίνει η #1 μάρκα στην Ελλάδα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ 
πωλήσεων και μεριδίου αγοράς στα 30 χρόνια της παρουσίας της στην Ελλάδα. Αυτό έγινε 
μέσα από μία στρατηγική δύο πόλων: μία corporate προσέγγιση, το δικό μου Elvive, και μία 
follow up καμπάνια, το δικό μου Elvive – Ελένη Μενεγάκη.
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Mindshare A.E.
Vodafone_Home_ 
Η καμπάνια Vodafone Home επικοινώνησε τον Οκτώβριο του 2015 τον νέο τρόπο λειτουργίας 
της Vodafone, που πλέον προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σταθερής, κινητής και internet 
με τα προϊόντα Vodafone Home. Από επικοινωνιακή άποψη, δόθηκε βαρύτητα στην έννοια του 
σπιτιού. Σκοπός της προβολής στα Digital Media ήταν να υπάρξει όσο το δυνατόν περισσότερο 
εμφατική προβολή, αξιοποιώντας Custom Rich Media formats και με υψηλές πιέσεις. Η 
καμπάνια είχε δύο φάσεις, την teasing phase και την launching phase, θέλοντας αρχικά να 
χτίσει την προσμονή και στη συνέχεια να εντυπωσιάσει με το λανσάρισμα. Στην πρώτη φάση, η 
καμπάνια έτρεξε για 5 μέρες με ένα unbranded δημιουργικό στη λογική του Custom web over, 
με 4 διαφορετικά θέματα με elements που παρέπεμπαν σε σπίτι. Στη συνέχεια, ακολούθησε η 
launching phase, η οποία «έτρεξε» για 45 ημέρες, εκ των οποίων τις πρώτες 14 ημέρες «έτρεχε» 
με συνδυασμό από Custom Rich Media formats. Επιτεύχθηκε έτσι εντυπωσιασμός του κοινού, 
υψηλά επίπεδα attention rate και υψηλά επίπεδα Viewable Rate. 

ΜΕΒΓΑΛ
Για τη νέα σειρά γιαουρτιών Harmony 1% plus 
Η καμπάνια ξεκίνησε στα digital Mέσα με ντύσιμο skins σε 5 γυναικεία lifestyle sites και 
συνεχίστηκε με τον διαγωνισμό «Harmony Gurus» στο Facebook. Το Facebook επιλέχθηκε 
ως το μέσο προβολής της νέας σειράς καινοτόμων προϊόντων της ΜΕΒΓΑΛ, τόσο για τις 
υψηλές δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ως μία αφορμή για να λανσαριστεί το 
νέο brand στο συγκεκριμένο Mέσο με μια δυναμική ενέργεια. O διαγωνισμός Harmony Gurus 
είχε στόχο να αυξήσει το brand awareness, να γνωρίσει τις ιδιότητες του προϊόντος στους 
χρήστες και δευτερευόντως να αυξήσει, τόσο τα likes στη σελίδα όσο και το engagement. 
Το concept του διαγωνισμού ήταν να κάνει τον χρήστη Guru των νέων προϊόντων. Ο στόχος 
επιτεύχθηκε μέσα από ένα stop motion video που τον έβαλε στο πνεύμα, μεταδίδοντας 
τα βασικά attributes των προϊόντων με δημιουργικό τρόπο. Η digital καμπάνια που έτρεξε 
συνδυαστικά με τον διαγωνισμό συγκέντρωσε πολύ καλές εντυπώσεις τόσο με το δημιουργικό 
κομμάτι του διαγωνισμού, όσο και με την καινοτομία της νέας σειράς προϊόντων.

 Κατηγορία: BEST LAUNCH & RE-LAUNCH CAMPAIGN / PUBLISHER

Αττικές Εκδόσεις
#Thenewmissbloom! Μοιράσου το! 
To Missbloom.gr είναι ένα γυναικείο site, ιδιοκτησίας του Ομίλου Αττικών Εκδόσεων. Η 
θεματολογία του περιλαμβάνει τα πάντα γύρω από την μόδα, την ομορφιά, την υγεία, τη 
σύγχρονη ζωή, τη γυναίκα, το shopping, τα ζώδια και τους celebrities. Ως ένα γυναικείο site 
που έχει χτίσει μια γερή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό του διαθέτοντας top content creators 
και influences στην ομάδα του, το Missbloom.gr μπήκε τον Νοέμβριο του 2015 σε μια νέα 
εποχή με ένα εντυπωσιακό και responsive redesign στο layout του, κάτι που πλαισιώθηκε από 
μια μεγάλη relaunching ενέργεια βασισμένη στον θεσμό του «Guest Editor in Chief». Σε αυτόν, 
επιλεγμένοι celebrities αναλαμβάνουν μια pop – up ενότητα στο site για τη διάρκεια 1-2 μηνών. 
H re-launch καμπάνια του Missbloom.gr ξεκίνησε με μία teaser digital campaign με banners και 
gif αρχεία που δημοσιεύθηκαν στα social media, και ακολούθησε μία μεγάλη ενέργεια η οποία 
είχε online και offline προβολή. Το motto της καμπάνιας ήταν «Missbloom.gr – Life is Beautiful 
– Μοιράσου το!».
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LAB14
Launch Campaign Dutchesss Daily @ Queen.gr 
Τον Φεβρουάριο του 2016, το κορυφαίο portal γυναικείας ύλης Queen.gr, το οποίο ανήκει 
στον όμιλο της DPG Digital Media, ενέταξε στο δυναμικό του τη Δούκισσα Νομικού με 
το νέο mini-site που φέρει την υπογραφή της, dutchesss.queen.gr. Ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση της καμπάνιας λανσαρίσματος ανατέθηκε στην Lab14, μέλος της DPG Group of 
Companies. Με βάση τη θεματολογία, αποφασίστηκε πως η στόχευση θα πρέπει να γίνει σε 
γυναίκες που ανήκουν στο ηλικιακό γκρουπ 25-44, με lifestyle ενδιαφέροντα και premium 
content consumer χαρακτηριστικά. Σχεδιάστηκε μια μοναδική interactive εμπειρία για τον 
χρήστη. Μέσα από τη δημιουργία ενός ειδικού micro-site, δόθηκε η δυνατότητα στο κοινό 
να πραγματοποιήσει ένα εικονικό job interview στη Δούκισσα Νομικού. Για να προσκληθεί το 
κοινό στο micro-site, παρήχθη ένα teaser video, το οποίο και έτρεξε με display banners σε 
όλα τα site της DPG Digital Media, καθώς και μέσω Facebook video ads & Instagram video. 
Με συγκεκριμένο call to action στο τέλος κάθε διαφήμισης, οι αναγνώστες οδηγήθηκαν στο 
micro-site που αναπτύχθηκε. 

Underwriter.gr
www.Underwriter.gr - Η Ασφαλιστική αγορά αλλάζει 
σελίδα 
Το underwriter.gr είναι ένα κλαδικό ενημερωτικό μέσο, το οποίο δραστηριοποιείται στην αγορά 
της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Λανσαρίστηκε την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης, στις 11 Νοεμβρίου, 
ξεκινώντας με έναν δυνατό συμβολισμό, καθώς μετέτρεψε την ημέρα εορτασμού της αγοράς 
σε ημέρα εορτασμού της «γέννησης» του Underwriter. To Launching δεν περιορίστηκε 
όμως μόνο στη συγκεκριμένη ιδέα. Γύρω της στήθηκε ένα σύνολο ενεργειών που συντέλεσε 
στη δημιουργία μεγάλης συζήτησης γύρω από το Underwriter.gr. Πριν, δημιουργήθηκε μια 
σειρά από teasers, τα οποία ανακοίνωσαν το επερχόμενο λανσάρισμα του Underwriter.gr, 
δίνοντας μια γεύση από το προφίλ και τη θεματολογία του, προτού γίνει γνωστός ο εκδότης 
και πριν «ανοίξει» η ιστοσελίδα. Καθόλη τη διάρκεια του λανσαρίσματος, καθώς και για τους 
επόμενους μήνες, οι επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς «έβλεπαν» το Underwriter 
παντού. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν πολλές ενέργειες επικοινωνίας και διαφοροποίησης 
αμέσως μετά την έναρξη της ιστοσελίδας. Ως αποτέλεσμα του Launching και των ενεργειών 
marketing, «σκόραρε» πολύ ψηλά σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες, σε σχετική έρευνα σε 
500 επαγγελματίες του κλάδου.

 Κατηγορία: BEST ENGAGEMENT STRATEGY

Mad
10 Χρόνια Amita Motion 
Το «10 Χρόνια Amita Motion» αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη καμπάνια online και offline 
επικοινωνίας που διήρκησε 6 μήνες και είχε ως βασικό σκοπό να κινητοποιηθούν όλες οι 
θετικές παρέες στην Ελλάδα μέσω διασκεδαστικών online και offline προκλήσεων (Positive 
challenges) μέσα από την ιστοσελίδα της Amita Motion thetikienergeia.gr, αλλά και τη σελίδα 
της Amita Motion στο Facebook, την περαιτέρω σύνδεση των μελών με το brand της Amita 
Motion και όλα τα χαρακτηριστικά που αυτό πρεσβεύει (music, positiveness, energy). Μέσα 
από το σύνολο των ενεργειών που υλοποιήθηκαν, τα «10 Χρόνια Amita Motion» έγιναν μία 
δυνατή «ομπρέλα» ενεργειών και έδωσαν τη δυνατότητα σε πολλούς fans να γίνουν involve με 
creative online και offline activations, συμμετέχοντας ενεργά στον εορτασμό των 10 ετών Amita 
Motion, προσφέροντάς τους μοναδικές exclusive και fun εμπειρίες (13.640 συμμετέχοντες). 
Η ίδια η καμπάνια χρησιμοποίησε όλα τα Social Media trends στο Facebook και κάλεσε τους 
χρήστες να επισκεφθούν το thetikienergeia.gr, προσφέροντας μία ενσωματωμένη εμπειρία 
(online και offline). 
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Black Pencil
Samsung Greece Facebook Page 
Η Black Pencil διαχειρίζεται τα τελευταία 4 χρόνια τα social media της Samsung στην Ελλάδα. 
Zητούμενο του έργου ήταν το Top 5 των Social Media και αυτό επετεύχθη αφού σήμερα η 
Samsung είναι στο Top 3 στην Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, η Samsung Greece είναι η 2η πιο 
μεγάλη σελίδα Facebook στην Ελλάδα και η 2η σε Engagement Rate σελίδα στην Ελλάδα 
με μόνο organic reach. Όλα αυτά, χάρη στη γερή δόση δημιουργικότητας του περιεχομένου 
που συναντάει όμως το community, ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση και επικοινωνία. 
Επιπλέον, η Samsung Greece σήμερα είναι από τις Top 3 σελίδες της Samsung σε όλη την 
Ευρώπη και διακρίνεται συχνά ως Top Performing στον κόσμο. Το μυστικό της «επιτυχίας» του 
υψηλού engagement οφείλεται σε έναν συνδυασμό από παράγοντες. Το βασικό στοιχείο που 
διαφοροποιεί τη σελίδα είναι η στρατηγική και η μεθοδολογία που ακολουθείται ως προς το 
περιεχόμενο, ενώ έμφαση δίνεται και στο tone of voice και στην ποιότητα του περιεχομένου. 

Barilla Hellas-Βrand Misko
New Equity Digital Activation 
Σήμερα, οι νέες γυναίκες που κάνουν τις πρώτες τους απόπειρες να μαγειρέψουν έχουν 
ενστερνιστεί τη μοντέρνα κουλτούρα μαγειρικής όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από 
τηλεοπτικούς μάγειρες και εκπομπές μαγειρικής, blogs και social media. Οι πληροφορίες 
σχετικά με τις συνταγές, τα υλικά, τις τεχνικές και τις μεθόδους υπάρχουν σε αφθονία. Αυτό 
που δεν υπάρχει είναι ο χρόνος. Η πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Misko ήταν 
να καταφέρει να προσεγγίσει αυτό το κοινό με άμεσο, ειλικρινή και αποτελεσματικό τρόπο. 
Να τους αποδείξει πως το μόνο που χρειάζονται –αρχικά- είναι μια ποιοτική γευστική βάση, 
όπως τα ζυμαρικά Misko. Με αυτήν την αφετηρία, μπορούν να εκφράζουν τον εαυτό τους 
και να νιώθουν απελευθερωμένες από τις κλασικές νόρμες και επιταγές της κουζίνας. Η 
Misko μετέφερε τη νέα Επικοινωνιακή Καμπάνια στην πλατφόρμα του Digital, δημιουργώντας 
microsite που φιλοξένησε online διαγωνισμό με τίτλο «Ξετρέλανε τον σεφ», στον οποίο τον 
πρώτο λόγο είχε ο τηλεοπτικός «ήρωας» της καμπάνιας. Η ενέργεια υποστηρίχθηκε από 
custom made video, συμβατό με Facebook, YouTube και Web TV. 

DPG 
Mothersblog.gr / Μαμαδο-ιστορίες 
Το mothersblog.gr είναι ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά portal με θεματολογία που άπτεται 
της μητρότητας και της ανάπτυξης των παιδιών. Χαρακτηριστικό του είναι το υψηλό αίσθημα 
κοινότητας που αναπτύσσεται ανάμεσα στις αναγνώστριες του. Τον Απρίλιο του 2015, η 
ομάδα του Mothersblog.gr αποφάσισε να υλοποιήσει μια καμπάνια με σκοπό την αύξηση 
του user engagement και του user loyalty. Δεν υπάρχει τίποτε πιο όμορφο, από τις μοναδικές 
στιγμές που ζει μια μανούλα με το μωρό της. Οργανώθηκε μια καμπάνια multiplatform με 
την οποία κλήθηκαν όχι μόνο οι μητέρες που ακολουθούν και γνωρίζουν το portal, αλλά 
όλες οι μητέρες, να συμπληρώσουν σε μία φόρμα, τα στοιχεία τους και φυσικά την ιστορία 
τους. Χωρίς κανέναν περιορισμό, οι μητέρες έγραψαν τις ιστορίες τους, οι οποίες ανέβηκαν 
στο site. Σε κάθε ιστορία, συμπεριελήφθη ένα σύστημα ψηφοφορίας ώστε να μπορούν οι 
αναγνώστριες να επιλέξουν αυτές που τους μίλησαν με μεγαλύτερη αμεσότητα. Οι 5 ιστορίες 
με την μεγαλύτερη συγκομιδή ψήφων κέρδισαν άμεσα από ένα μεγάλο δώρο. 
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 Κατηγορία: BEST PUBLIC SERVICE / CSR AWARD

Wind & Communication effect
KIDSATSAFETY Facebook page 
Τι κάνει το παιδί σας στο Ιnternet; Σε αυτή την ερώτηση προσπαθεί να απαντήσει η Wind μέσα 
από τη δημιουργία του ψηφιακού κόμβου www.kidsatsafety.gr. Στη σημερινή εποχή όλο 
και περισσότερα παιδιά έχουν καθημερινή πρόσβαση στο Ιnternet. Ένα μεγάλο ποσοστό, 
μάλιστα, έχει αποκτήσει κινητό τηλέφωνο από μικρή ηλικία. Καθώς, όμως, η ανεξέλεγκτη αυτή 
πρόσβαση σε μικρές ηλικίες εγκυμονεί κινδύνους, η Wind προσφέρει ορισμένες χρήσιμες 
συμβουλές και πληροφορίες, που θα βοηθήσουν στην ασφαλή χρήση του Internet από τα 
παιδιά. Γι’ αυτό τον λόγο, δημιουργήθηκε το Kids @ Safety, με σκοπό την ενημέρωση γύρω από 
την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για παιδιά. Το πλούσιο περιεχόμενo από οπτικοακουστικό 
υλικό που περιέχει, ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και στο site ο επισκέπτης μπορεί 
να διαβάσει συνεντεύξεις επιτυχημένων επαγγελματιών από όλους τους κοινωνικούς χώρους. 
Επίσης, η πλατφόρμα διατηρεί στενή συνεργασία τόσο με τη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος 
όσο και με ΜΚΟ. Πέρα από το microsite, το Kids@Safety διατηρεί και κοινότητα στο Fαcebook. 

The Flying Pot
Για το CareerFair4All – Η πρώτη Ημέρα Καριέρας Ατόμων 
με Αναπηρία 
Η The Flying Pot, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, ανταποκρίθηκε 
στην πρόσκληση της  GloVo4all να σχεδιάσει τη λογοτύπηση, την εταιρική ταυτότητα, 
την καμπάνια επικοινωνίας, το έντυπο υλικό και φυσικά το website για το CareerFair4All, 
της πρώτης Ημέρας Καριέρας Ατόμων με Αναπηρία, που έλαβε χώρα στις 10 Μαρτίου 
στην Τεχνόπολη για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην προαγωγή των ίσων 
ευκαιριών και δικαιωμάτων στην εργασία, των ατόμων με αναπηρία. Η ιδέα της καμπάνιας 
που δημιουργήθηκε ήταν το «People with Abilities» και Key message το hashtag #Ιamhere, 
τονίζοντας ότι η διαφορετικότητα αποτελεί μια ενεργή παρουσία στον τομέα της εργασίας. 
Βάσει αυτών αναπτύχθηκε όλο το υλικό, από τον σχεδιασμό του λογοτύπου στο οποίο 
ενσωματώθηκε η χρήση του Κώδικα Μπράιγ- της γλώσσας των τυφλών-, το έντυπο και 
ψηφιακό επικοινωνιακό υλικό, αλλά και το UI/UX και development του Website για το Career 
Fair4all. Το www.careerfair4all.com ήταν το βασικό εργαλείο προβολής της ενέργειας. 

 Κατηγορία: BEST INNOVATIVE SERVICE

Forestview
Chameleon Adaptive Advertising Tool
H Forestview παρατήρησε σε ηλεκτρονικά καταστήματα με χιλιάδες προϊόντα, την ανάγκη 
άμεσης δημιουργίας πολλαπλών δημιουργικών μηνυμάτων και banners για τις ανάγκες 
προσωποποίησης του μηνύματος ανάλογα με το προϊοντικό ενδιαφέρον των καταναλωτών. 
Ακόμα, με βάση την τμηματοποίηση (segmentation) και στόχευση νέων κοινών, παρατήρησε 
αντίστοιχα την ανάγκη δημιουργίας διαφορετικών μηνυμάτων για διαφορετικά κοινά σε άμεσο 
χρόνο. Πέρα όμως από την γρήγορη και αυτοματοποιημένη δημιουργία προσωποποιημένου 
μηνύματος, έπρεπε να βρει ποιο μήνυμα λειτουργούσε καλύτερα στο εκάστοτε κοινό. Έτσι, 
προχώρησε στη δημιουργία διαδραστικής τεχνολογίας με την ονομασία Chameleon, που 
προσαρμόζει και προσωποποιεί αυτόματα το σωστό μήνυμα στο σωστό κοινό. Εστίασε 
στη δυνατότητα δημιουργίας προσωποποιημένου δημιουργικού πέρα από συγκεκριμένα 
template, καθώς και στο αλγοριθμικό optimization του δημιουργικού αποτελέσματος. Σημεία 
διαφοροποίησης της τεχνολογίας είναι όχι μόνο η αυτοματοποιημένη δημιουργία πολλαπλών 
δημιουργικών εφαρμογών, αλλά και το «customization» δημιουργικού ανά διαφημιζόμενο, 
καθώς και η αλγοριθμική επιλογή (optimization) μεταξύ αυτών.

Ενότητα 4. Υπηρεσίες προς τους Διαφημιζόμενους
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Warply
Warply Engage 
Το Warply Engage είναι η αυτοματοποιημένη marketing πλατφόρμα της Warply, η οποία 
επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληθώρα δεδομένων και στατιστικών 
στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με την mobile εφαρμογή τους, καθώς και με τη 
διάδραση των χρηστών μέσα σε αυτήν. Οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα να 
δημιουργούν καινοτόμες και διαδραστικές καμπάνιες, όπως επίσης και να στοχεύουν τους 
χρήστες της εφαρμογής, βάσει συμπεριφορικών, γεωγραφικών, δημογραφικών, κοινωνικών 
και άλλων στοιχειών, επιτυγχάνοντας μια προσωποποιημένη επικοινωνία.  Επιπλέον, ένα 
βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί την πλατφόρμα και τη διακρίνει είναι οι δυνατότητες 
που παρέχει για ηλεκτρονικά κουπόνια, μηχανισμούς συλλογής και εξαργύρωσης πόντων 
επιβράβευσης, καθώς και για πληρωμές και αγορές μέσα από κινητό τηλέφωνο. 

 Κατηγορία: BEST NATIVE ADVERTISING / MEDIA

Τempo OMD Hellas
Mad Max Αγγελία 
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας της ταινίας Mad Max-Δρόμος της Οργής, μέρος της 
cult σειράς ταινιών Mad Μax, που έχουν ως επίκεντρο οχήματα σε ένα δυστοπικό μέλλον, 
δημοσιεύθηκε στα site αυτοκινήτων ως κανονική αγγελία το κλασικό αυτοκίνητο του Mad Max 
προς πώληση, με όλα τα σουρεαλιστικά και πραγματικά του δεδομένα: «Πόρτες: Έχει. Air 
Condition: Μας Δουλεύεις;, κ.ο.κ». Στην αγγελία υπήρχε κανονικά τηλέφωνο επικοινωνίας, 
στο οποίο έβγαινε τηλεφωνητής, ο οποίος με ύφος ανάλογο, ενημέρωνε τον χρήστη πότε 
έβγαινε η ταινία στις αίθουσες, με έμμεσο τρόπο, καθώς αναφερόταν στο αυτοκίνητο και από 
πότε ο χρήστης θα μπορούσε να το «απολαύσει» από κοντά. Τέλος, ο χρήστης μπορούσε να 
αφήσει κανονικά μήνυμα στον τηλεφωνητή, συμμετέχοντας σε διαγωνισμό για τη διεκδίκηση 
συλλεκτικών δώρων της ταινίας. Ο στόχος της επικοινωνίας μέσω της αγγελίας του αυτοκινήτου 
του Mad Max ήταν να δημιουργηθεί buzz γύρω από την ταινία με έναν ιδιαίτερα χιουμοριστικό, 
αλλά και ουσιαστικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το νεανικό κοινό-στόχος (ενήλικες 15-34). 
Πάνω από 230 χιλιάδες άτομα είδαν την αγγελία μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. 

UM
Δημιουργία custom ενότητας στο MSN για την 
εκπαίδευση 
Στo πλαίσιo της ευρύτερης επικοινωνίας του Pierce και αναζητώντας έναν καινοτόμο τρόπο 
ενίσχυσης του αριθμού των εγγραφών, η UM δημιούργησε μια ειδική ενότητα με branded 
content μέσα στο περιβάλλον του MSN. Δημιουργήθηκε μια custom Υπο-Ενότητα για την 
Εκπαίδευση, η πρώτη Native καμπάνια στο ανανεωμένο site του MSN. Η πρόκληση που 
είχε να αντιμετωπίσει η UM ήταν να υπενθυμίσει έμμεσα τις αξίες του Κολλεγίου, αλλά και 
τα πλεονεκτήματα φοίτησης στο Pierce. Στρατηγικά, η εποχή που επιλέχθηκε για την έναρξη 
της υπο-ενότητας ήταν 1 ½ μήνα πριν από τις εισαγωγικές εξετάσεις και δημιουργήθηκε 
κάτω από την ενότητα Ειδήσεις, με στόχο την ενημέρωση του αναγνώστη. Η ενότητα είχε 
εμπλουτιστεί με περιεχόμενο σχετικό με την εκπαίδευση, όπως αρθογραφία που τραβούσε το 
MSN από τους aggregators, άρθρα και advertorials με τις υπηρεσίες του Pierce, άρθρα που 
είχε αναπτύξει το site σε σχέση με την εκπαίδευση. Επιπλέον, η ενότητα έφερε branding του 
πελάτη με banners, ενώ σχεδιάστηκε και amplification campaign στο MSN με banners που 
οδηγούσαν στην ενότητα. 
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ThinkDigital / Tempo OMD
The Italians 
Η ThinkDigital σε συνεργασία με την Tempo OMD υλοποίησε Content καμπάνια διάρκειας 
ενός μήνα: 3 documentary videos παρουσιάζουν διάφορους bon viveurs Ιταλούς που ζουν 
μόνιμα στην Αθήνα. Οι «The Italians» μοιράζονται τα μυστικά και τις προτάσεις τους για 
το πώς μπορεί κάποιος να ζήσει τον αυθεντικό ιταλικό τρόπο ζωής στην Αθήνα. Πώς, για 
παράδειγμα, πετυχαίνει κανείς τα καλύτερα ζυμαρικά; Πού στην Αθήνα μπορεί να απολαύσει 
κανείς ιταλικό σινεμά; Στόχος ήταν να επικοινωνηθούν οι νέες pesto σάλτσες της Barilla, να 
αυξηθεί το brand awareness, να ενδυναμωθεί η σχέση καταναλωτή-brand και να ενισχυθεί 
το engagement rate μέσα από την παρότρυνση θέασης των videos. Φτιάχτηκε ένα ειδικά 
διαμορφωμένο microsite στο Daily Secret, όπου προβλήθηκαν τα βίντεο και όλα τα σχετικά 
άρθρα. Οι χρήστες κατέβαζαν τον Barilla-branded αυθεντικό ιταλικό οδηγό πόλης με μυστικά 
σημεία και τοποθεσίες γύρω από την Αθήνα, ενώ η εκστρατεία ενισχύθηκε με rich media 
formats στα MSN και Skype και με πρόσθετες υποστηρικτικές ενέργειες στα social media.

Nestle Purina Petcare
#Wearebetterwithpets Campaign 
Η ενέργεια #Wearebetterwithpets είναι μία cross media native content καμπάνια που με 
βασικό στοιχείο το συναίσθημα, αλλά και το momentum (λανσάρισμα την 4η Απριλίου 2016 
-Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων), κατάφερε μέσω αρκετών διαφορετικών Web/Social 
media πλατφορμών να περάσει το μήνυμα της υπεύθυνης ζωοφιλίας/υιοθεσίας, αλλά και να 
αυξήσει την ενημέρωση σχετικά με το φαινόμενο της εγκατάλειψης των κατοικιδίων λόγω 
της οικονομικής κρίσης. Τα αποτελέσματα της καμπάνιας είναι εξαιρετικά,  ενώ το πλήθος 
των native αναφορών/advertisements από τις Web/Social πλατφόρμες ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία (FB, Twitter, Instagram, YouTube, websites, blogs, portals).

 Κατηγορία: BEST NATIVE ADVERTISING / PUBLISHER

Netwix, member of the Antenna Group
Tailor made branded web series «Viral News» από το 
Netwix για την Procter & Gamble 
Η εκπομπή «Viral News» με τον Mikeius δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον πελάτη 
και κατάφερε, χρησιμοποιώντας 5 καυστικές σεναριακές εντάξεις του Σαμπουάν Head 
& Shoulders κατά της πιτυρίδας να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο ενημέρωσης, 
επικοινωνίας και διασκέδασης. H Procter & Gamble, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την τάση 
των διαδικτυακών viewers για καυστικές εκπομπές, που τα λένε όλα «έξω» από τα δόντια, 
ένωσε τις δυνάμεις της με το νεανικό διαδικτυακό κανάλι Netwix με σκοπό να ξεφύγει από 
τα καθιερωμένα και να δημιουργήσει original branded web content, το οποίο θα συζητηθεί 
στα social media και θα γίνει άμεσα Viral στο κοινό στόχευσης. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε 
το «Viral News», ένα καυστικό δελτίο «ψεύτικων» ειδήσεων, βασισμένο στο ανατρεπτικό 
χιούμορ του Mikeius, το οποίο σατιρίζει την επικαιρότητα μέσα από θεωρίες συνομωσίας και 
αποκαλύψεις. Η εκπομπή, εκτός από τις υπόλοιπες «ψεύτικες» ειδήσεις, αποκαλύπτει ότι 
πίσω από μερικά από τα μεγαλύτερα χολιγουντιανά σκάνδαλα και παγκόσμια fashion trends 
βρίσκεται το πρόβλημα της πιτυρίδας. Στο τέλος κάθε «δελτίου», ο Mikeius αποκαλύπτει στους 
τηλεθεατές τη λύση στο «αιώνιο πρόβλημα της πιτυρίδας»: Head & Shoulders.
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Hangover Media 
Praktiker Native Advertising 
Η καμπάνια media με τη μορφή native advertising που έγινε για λογαριασμό των 
Praktiker, με τη δημιουργία custom περιεχομένου όπως videos, quizzes, posts, images, 
moodboards, infographics, προέβαλε το προϊοντικό εύρος του brand σε πολλά και 
διαφορετικά niche markets ταυτόχρονα. Τα εντυπωσιακά engagement metrics, ο 
συνδυασμός των μεγαλύτερων media partners (24Media, DOL, Adweb Network), 
το πλήθος του content και όχι μόνο, οδήγησαν στο να κατασταθεί η καμπάνια ως η 
μεγαλύτερη ενέργεια native που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.

DPG
Always / Ασταμάτητη #ΣΑΝΚΟΡΙΤΣΙ @ Queen.gr
Η DPG Digital Media σε συνεργασία με την Procter&Gamble δημιούργησαν την πιο δυναμική και 
πρωτότυπη καμπάνια, που στόχο έχει την κατάρριψη των στερεοτύπων ανάμεσα στα δύο φύλα, 
και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας καμπάνιας της Always #LikeAGirl. Η Procter&Gamble 
εμπιστεύτηκε τη DPG Digital Media για την ανάπτυξη και υλοποίηση μίας εξελιγμένης web 
εφαρμογής που να παρουσιάζει μέσα από μία σειρά αφηγήσεων τα προβλήματα που 
καθημερινά αντιμετωπίζει το γυναικείο φύλο, δίνοντας ώθηση στις γυναίκες να πιστεύουν στα 
όνειρά τους. Η DPG Digital Media σχεδίασε και υλοποίησε τη συγκεκριμένη online καμπάνια 
που είχε ως πρωταγωνίστριες έξι Ελληνίδες που καταρρίπτουν τα στερεότυπα. Το project 
αποφασίστηκε να «ανέβει» σε ξεχωριστή πλατφόρμα και υπό τη συνολική υποστήριξη της ΕΚΕ 
ενέργειας της P&G Always ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΗ #ΣΑΝΚΟΡΙΤΣΙ, σε ένα από τα μεγαλύτερα γυναικεία 
site της Ελλάδας, το Queen.gr. Η γενική ιδέα είναι «Εκείνη τη φορά που ένιωσα ασταμάτητη» 
και στόχος της αρθρογραφίας είναι μέσα από προσωπικές ιστορίες γυναικών, να αυξηθεί η 
αυτοπεποίθηση όλων των γυναικών.

 Κατηγορία: BEST CONTENT MARKETING

Netwix, member of the Antenna Group
Creative branded content στο «Viral News» από το 
Netwix για την Procter & Gamble 
Η εκπομπή «Viral News» με τον Mikeius δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον πελάτη 
και κατάφερε, χρησιμοποιώντας 5 καυστικές σεναριακές εντάξεις του Σαμπουάν Head 
& Shoulders κατά της πιτυρίδας να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο ενημέρωσης, 
επικοινωνίας και διασκέδασης. H Procter & Gamble, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την τάση 
των διαδικτυακών viewers για καυστικές εκπομπές, που τα λένε όλα «έξω» από τα δόντια, 
ένωσε τις δυνάμεις της με το νεανικό διαδικτυακό κανάλι Netwix με σκοπό να ξεφύγει από 
τα καθιερωμένα και να δημιουργήσει original branded web content, το οποίο θα συζητηθεί 
στα social media και θα γίνει άμεσα Viral στο κοινό στόχευσης. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε 
το «Viral News», ένα καυστικό δελτίο «ψεύτικων» ειδήσεων, βασισμένο στο ανατρεπτικό 
χιούμορ του Mikeius, το οποίο σατιρίζει την επικαιρότητα μέσα από θεωρίες συνομωσίας και 
αποκαλύψεις. Η εκπομπή, εκτός από τις υπόλοιπες «ψεύτικες» ειδήσεις, αποκαλύπτει ότι 
πίσω από μερικά από τα μεγαλύτερα χολιγουντιανά σκάνδαλα και παγκόσμια fashion trends 
βρίσκεται το πρόβλημα της πιτυρίδας. Στο τέλος κάθε «δελτίου», ο Mikeius αποκαλύπτει στους 
τηλεθεατές τη λύση στο «αιώνιο πρόβλημα της πιτυρίδας»: Head & Shoulders.
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TNC Group & Webjar
www.Provocateur.gr: ΟΤΕ ΤV - House of Cards 
Με στόχο την επικοινωνία της δημοφιλούς πολιτικής σειράς και το επερχόμενο λανσάρισμα 
της 4ης σεζόν House of Cards από τον OTE TV, αλλά και τη δημιουργία dedicated καναλιού 
στην πλατφόρμα του, οι Προβοκάτορες ανέλαβαν δράση να βγάλουν παμψηφεί και πάντα 
δημοκρατικά νικητή τον Frank Underwood. Η tailor made πλατφόρμα επικοινωνίας που 
προτάθηκε στοn πελάτη και αναπτύχθηκε από το Provocateur και τους συνεργάτες του, 
ξεκίνησε με Awareness phase στον Τοίχο (Ο Τοίχος είχε τη δική του Υστερία) και custom viral 
quotes. Σκοπός ήταν η δημιουργία awareness γύρω απ’τη σειρά και η πρόκληση «θορύβου» 
για το επερχόμενο λανσάρισμα. Τα 3 quotes έφτασαν σε πάνω από 350.000 users (organic 
reach), ενώ συγκέντρωσαν συνολικά πάνω από 4.500 likes και 300 shares. Την επικοινωνιακή 
στρατηγική που προτάθηκε στον πελάτη ακολούθησε μια σειρά από 4 native αρθρογραφίες 
που αναπτύχθηκαν από τη συντακτική ομάδα του Provocateur, μεταξύ αυτών και ένα υπερ-
επιτυχημένο quiz. Μεταξύ άλλων, το Content Platform πλαισιώθηκε από τη συμμετοχή του 
InsideTV.

Warply
NestleNoiazomai Content 
Η Warply σχεδίασε και δημιούργησε την ψηφιακή πλατφόρμα επιβράβευσης και πιστότητας 
καταναλωτή «ΝestleΝoiazomai» για λογαριασμό της Nestlé Hellas. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας, η Warply ανέλαβε τη στρατηγική σχεδίαση και την επιμέλεια και δημιουργία 
όλου του περιεχομένου που σήμερα αριθμεί πάνω από 800 άρθρα και συνταγές αποκλειστικά 
για το www.NestleNoiazomai.gr. H Warply σχεδίασε, δημιούργησε και πρότεινε όλο το 
content strategy, βασισμένο σε τρεις πυλώνες: υγεία, ευεξία και ισορροπημένη διατροφή, με 
πολλά non-branded άρθρα και στόχο να καλύψει τα ενδιαφέροντα του κοινού. Το challenge 
που είχε να αντιμετωπίσει η Warply ήταν να δημιουργήσει ένα content strategy το οποίο θα 
απευθύνεται σε πολλά και διαφορετικά κοινά, άντρες γυναίκες, νέους. Για την επίτευξη αυτού 
του στόχου, επέλεξε να συνεργαστεί με τον Δημοσιογραφικό Όμιλο DPG, ακολουθώντας 
μια στρατηγική γραμμή που θα κάλυπτε όλες τις ανάγκες των μελών του site. Κάθε μήνα, 
δημοσιογράφοι του Ομίλου DPG δημιουργούν 30 νέα άρθρα, αποκλειστικά για το www.
NestleNoiazomai.gr, ενώ κάθε μήνα δημιουργούνται άρθρα από ειδικούς της Nestlé, με 
συμβουλές διατροφής, ευεξίας, υγείας και συνταγές.

 Κατηγορία: CREATIVE USE OF ΜEDIA

ZenithOptimedia
Nescafe Gold Blend Barista Style @ Shazam 
Για το λανσάρισμα του νέου Nescafe Gold Blend Barista Style, ζητήθηκε να γίνει η προώθηση 
του νέου τηλεοπτικού σποτ μέσα από τις πιο αποτελεσματικότερες πλατφόρμες. Οι θεατές 
χρησιμοποίησαν την εφαρμογή Shazam την ώρα που έπαιζε το σποτ, με στόχο να μπουν σε 
συγκεκριμένο microsite που είχε δημιουργηθεί για την ενέργεια και να κερδίσουν δωρεάν 
δείγμα του νέου προϊόντος. Η ενέργεια έτρεξε με συνδυασμό τηλεόρασης και ψηφιακών 
μέσων (Facebook video ads και Shazam) με χρήση της εφαρμογής για πρώτη φορά με 
στόχο τη δειγματοδιανομή, οδηγώντας στο ειδικά διαμορφωμένο site www.starttalking.
gr/nescafegoldblendbaristastyle. Τα αποτελέσματα των συμμετοχών ξεπέρασαν κάθε 
προσδοκία από όλες τις cross media ενέργειες.
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ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΟΠΑΠ Διαδρομή Προσφοράς - Digital Activation για τον 
Μαραθώνιο 2015 
Η ΟΠΑΠ Α.Ε., ως χορηγός του κλασικού μαραθωνίου της Αθήνας, στηρίζει κάθε χρόνο το 
μεγάλο αθλητικό γεγονός και διοργανώνει μια σειρά από ενέργειες με σκοπό να στηρίξει την 
προσπάθεια των αθλητών να φέρει περισσότερο κόσμο κοντά στον αθλητισμό και να εμπνεύσει 
τα ιδεώδη του αθλητισμού. Για τον Μαραθώνιο που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο 2015, έτρεξε μία 
holistic digital καμπάνια, η οποία βασιζόταν σε μία εφαρμογή για κινητές συσκευές και σε ένα 
microsite και στήριζε έναν σημαντικό κοινωφελή σκοπό. Συγκεκριμένα, οι χρήστες οι οποίοι 
κατέβαζαν την εφαρμογή ή έμπαιναν στο microsite, μπορούσαν είτε να απαντήσουν σε ένα quiz 
σχετικά με τον Μαραθώνιο ή να τρέξουν «γράφοντας» χιλιόμετρα, καθώς το app μετρούσε την 
απόσταση που είχαν διανύσει. Για κάθε φορά που ο χρήστης απαντούσε σωστά σε ένα quiz 
ή συμπλήρωνε μια συγκεκριμένη χιλιομετρική απόσταση, η ΟΠΑΠ πρόσφερε ένα χρηματικό 
ποσό για την ανακαίνιση των παιδικών νοσοκομείων Αγ. Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού. Οι χρήστες 
μπορούσαν να συνεισφέρουν και με εναλλακτικούς τρόπους στην αύξηση του χρηματικού ποσού. 

Mindshare A.E.
Nike #Betterforit 
Η Nike παρουσίασε το #betterforit. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στόχο είχε να δώσει 
έμπνευση σε κάθε γυναίκα, ώστε να βρει κίνητρο να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις και 
να κατακτήσει καινούργιους προσωπικούς στόχους, υιοθετώντας νέους τρόπους για να 
βελτιώσει τη φυσική της κατάσταση και τη σχέση της με κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα. 
Μια μίνι σειρά στο διαδίκτυο με εύθυμο τόνο, αλλά και με αρκετό χιούμορ αποτέλεσαν τον 
βασικό κορμό της καμπάνιας. Η σειρά βασιζόταν στην ιστορία δύο αδερφών. Την Παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς ένας τσακωμός τις οδήγησε στο να βάλουν ένα στοίχημα. H Lily είναι 
fitness maniac και η Margot αλλεργική στη γυμναστική. Η Margot πρέπει να ξεκινήσει ένα 
fitness κανάλι στο YouTube και να προσελκύσει τουλάχιστον 1.000 συνδρομητές, ενώ η Lily 
πρέπει να αποκτήσει τρεις φίλες. Η σειρά αποτελούταν από 8 επεισόδια, 8 trailers για την 
προώθηση των προσκείμενων επεισοδίων, ένα γενικό trailer και 8 looks βασισμένα στο τι 
φορούσαν οι πρωταγωνίστριες σε κάθε επεισόδιο.  

Tempo OMD Hellas
Alpha Bank e-banking 
Η Alpha Bank λάνσαρε το φθινόπωρο του 2015 το νέο της e-Banking σε μια περίοδο που οι 
τραπεζικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου έγιναν πιο αναγκαίες από ποτέ. H τράπεζα παρείχε 
στον χρήστη πιο εξελιγμένες και συνάμα εύχρηστες δυνατότητες, που του εξασφαλίζουν 
ευκολία και ταχύτητα στις συναλλαγές της καθημερινότητας. Θέλοντας να ταυτιστεί το 
νέο e-banking και οι υπηρεσίες του με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει, πραγματοποιήθηκε μια 
ενέργεια σε συνεργασία με δημοφιλή sites που με παραστατικό τρόπο συνέδεσε το προϊόν 
με το μέλλον. Είχε προηγηθεί έντονη τηλεοπτική καμπάνια υψηλής κάλυψης του προϊόντος 
με φόντο τις συνήθειες της οικογένειας του μέλλοντος με μια οπτική κινηματογραφικής 
επιστημονικής φαντασίας.Προχώρησαν λοιπόν στην ενέργεια με σκοπό να αναδείξει 
την «είσοδο» του προϊόντος σε μια νέα εποχή, σε ένα πλαίσιο σύγχρονο και συνάμα 
χιουμοριστικό. Δημιουργήθηκαν ειδήσεις μιας άλλης πιο εξελιγμένης επιστημονικά εποχής 
και μεταφέρθηκαν στη Home page δημοφιλών ειδησεογραφικών sites. Η αποκάλυψη οδηγεί 
σταδιακά στην ταυτότητα του προϊόντος, δημιουργώντας στον χρήστη την περιέργεια να 
ενδιαφερθεί για το προϊόν που ουσιαστικά ταυτίζεται με το μέλλον.
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UM
Launch of Tuborg Lemon Soda 
Τον Μάρτιο του 2016, τo λανσάρισμα της νέας πρωτοποριακής Tuborg Lemon Soda είχε 
αντίστοιχα με τα εμπορικά, και μεγάλα expectations σχετικά με το κομμάτι Media: άμεσα 
υψηλά επίπεδα awareness και υψηλή αναγνωρισιμότητα ώστε αφ’ ενός να μαθευτεί το 
προϊόν από τον τελικό καταναλωτή, αλλά και να εκπαιδευτεί στα νέα του στοιχεία. Αυτό το 
brief οδήγησε τη UM σε μια dominant στρατηγική σε 2 μέσα επικοινωνίας (Τηλεόραση & 
Digital). Στη digital καμπάνια, η ιδέα ήταν να κηρυχτεί η έναρξη της καμπάνιας ταυτόχρονα 
σε πολλά διαφορετικά sites με μεγάλη επισκεψιμότητα, αλλά και υψηλό affinity προς το κοινό 
στόχος. Επιπλέον, επιλέχθηκε χρήση impactful δημιουργικών που θα διαφοροποιούσαν από 
τον ανταγωνισμό και θα βοηθούσαν να αποφευχθεί το clutter. Έτσι, και για να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτός, αλλά ταυτόχρονα να κερδηθεί η προσοχή του κοινού, επιλέχθηκε η έναρξη 
της καμπάνιας να ξεκινήσει με ένα εντυπωσιακό roadblock με video prestitial που προσφέρει 
υψηλά επίπεδα awareness. Στη συνέχεια της καμπάνιας χρησιμοποιήθηκαν άλλα δυο 
formats, In-Stream Video και banner 300x600. 

 Κατηγορία: CREATIVE USE OF INNOVATIVE FORMATS

UM
Digital Launch of Spectre 
Για το λανσάρισμα της νέας ταινίας James Bond, «Spectre», μία από τις ακριβότερες 
παραγωγές ύψους 250 εκατ. δολαρίων με στόχο ρεκόρ εισιτήριων, η στρατηγική χρήσης 
μέσων περιελάμβανε teaser campaign (για να δημιουργηθεί ανυπομονησία, προσδοκίες, 
να αυξηθεί το ενδιαφέρον του κοινού και να πολλαπλασιαστεί το συνολικό exposure), που 
έγινε dominant σε όλα τα μέσα, ενώ η καμπάνια περιελάμβανε και airing ενός rich media 
δημιουργικού, το Full Screen Video Spread. Το global launch του format αυτού έγινε τον 
Απρίλη 2015 στην Αμερική, ενώ έτρεξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Νοέμβριο για το 
Spectre. To δημιουργικό ανέβηκε στο Showcase Gallery της Sizmek ως πρώτο client’s work 
αυτού του είδους, μπήκε στα Ads of the week (2/12/2015) και στο ενημερωτικό newsletter της 
εταιρείας. Το δημιουργικό που χρησιμοποιήθηκε, συνδυάζει πλούσιο υλικό και elements από 
την ταινία, ενώ είναι innovative έχοντας όλα τα χαρακτηριστικά των HTML5. Μεταξύ άλλων, 
χρησιμοποιήθηκαν και skins, 300 x 600 video banner και όλα τα latest trends Programmatic. 

Mindshare A.E.
Mindshare & Warply for Tommy Hilfiger 
Στο πλαίσιο λανσαρίσματος της νέας επικοινωνίας της Tommy Hilfiger με βάση το 
concept «The Flex-Tailored to move», η Mindshare δημιούργησε μία καινοτόμα ενέργεια 
σε συνεργασία με τη Warply. Σχεδιάστηκε μια έξυπνη και διαδραστική mobile καμπάνια, 
βασισμένη στα χαρακτηριστικά του προϊόντος που έγκειται στην ελαστικότητα του 
κουστουμιού Τommy Hilfiger και στο σοφιστικέ ύφασμα χωρίς ραφές, απόλυτα ταυτισμένη 
με το επικοινωνιακό concept. Για την επίτευξη της στόχευσης και για υψηλό engagement, 
αξιοποιήθηκε η παρουσία του διεθνώς αναγνωρισμένου τενίστα Rafael Nadal, ως πρόσωπο 
της καμπάνιας και χρησιμοποιήθηκε ένα καινοτόμο format, το vertical video, που η Warply το 
έφερε αποκλειστικά για  πρώτη φορά στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη καμπάνια. Πρόκειται 
για την πρώτη Vertical video campaign στην Ελλάδα και για το πιο «φρέσκο» και innovative 
rich ad format σε κινητό, απόλυτα ταιριαστό με το δημιουργικό της καμπάνιας. Η καινοτομία 
του vertical video έγκειται στο γεγονός ότι το βίντεο εμφανίζεται σε ολόκληρη την οθόνη του 
κινητού τηλεφώνου, κάνοντας πιο άμεσο το μήνυμα του διαφημιστικού σποτ. 
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ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΣΚΡΑΤΣ - Google Hang out με τον Βασίλη Σπανούλη 
Τον Απρίλιο του 2016, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έτρεξε μια πρωτότυπη digital ενέργεια για το ΣΚΡΑΤΣ, 
εκμεταλλευόμενη τη χορηγία στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συγκεκριμένα, οργάνωσε μία συνέντευξη 
τύπου με τον αρχηγό της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη, από ομάδα δημοσιογράφων, η οποία 
έγινε μέσω Google Hangout και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω live streaming από το YouTube 
κανάλι της ΟΠΑΠ. Κύριος στόχος ήταν η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προβολή του live event 
(views) και η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του ΣΚΡΑΤΣ και της μεγάλης χορηγίας του, 
καθώς και η βελτίωση του engagement της εταιρικής Facebook σελίδας. Η ενέργεια βγήκε στο 
κατάλληλο χρονικό σημείο, και εκμεταλλευόμενη τα θετικά αποτελέσματα της ομάδας εκείνη 
την περίοδο και το επερχόμενο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, προκάλεσε μεγάλο 
ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών της ομάδας και στους Facebook fans της ΟΠΑΠ. Η 
προώθηση της ενέργειας έγινε σταδιακά, καθώς πλησίαζε η μέρα της συνέντευξης – hang-
out, με σκοπό να «κτίσει» στο μέγιστο το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 
διαφορετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Instagram και YouTube.

Τempo OMD Hellas
Εσύ πόσο MAD είσαι? (MASK BANNER) 
Για τις ανάγκες της cult ταινίας Mad Max δημιουργήθηκε εφαρμογή «Mad Max Yourself», 
μέσω της οποίας ο χρήστης έκανε «Mad Max» τον εαυτό του τοποθετώντας το πρόσωπό 
του σε μία από τις Mad Μax μάσκες της επιλογής του, είτε με κάμερα είτε με φωτογραφία 
που ήδη είχε στον υπολογιστή του. Ο χρήστης αποδείκνυε πόσο Mad ήταν και έμπαινε στην 
κλήρωση για να κερδίσει συλλεκτικά δώρα της ταινίας. Το user journey όμως εκεί ξεκινούσε: 
η ουσία της ενέργειας βρίσκεται στο ότι –στη συνέχεια- η φωτογραφία γινόταν μοναδικό 
banner που ο χρήστης -  με πρωτοποριακή χρήση retargeting -  συναντούσε στο καθημερινό 
του browsing. Έβλεπε το banner με το πρόσωπό του, τον ίδιο του τον εαυτό, ως μέρος της 
ταινίας και απόλυτα Mad Max. Μεταξύ άλλων, στόχος της επικοινωνίας μέσω του Interactive 
Banner ήταν η διαφοροποίηση της αντίληψης για την καινούργια ταινία από τις παλιές και ως 
τώρα εδραιωμένες, καθώς και να δοθεί μια αίσθηση προσωπικής επαφής με το franchise για 
το νεανικό κοινό. 

 Κατηγορία: BEST EFFECTIVENESS CAMPAIGN

ZenithOptimedia
Perrier Hot Air Balloons 
Στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας Perrier Hot Air Balloon όπου επικοινωνήθηκε το νέο 
τηλεοπτικό Perrier, η ZenithOptimedia πρόβαλλε το video σε in-screen ads πλαισιωμένο με 
engaging δημιουργικό. Tα sites που επιλέχθηκαν ήταν διαφορετικών τυπολογιών ώστε να μην 
υπάρχουν διπλοκαλύψεις και να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος του κοινού-στόχου Ενήλικες 
18-34. Οι τυπολογίες ήταν γυναικεία, ανδρικά και lifestyle websites. Τα αποτελέσματα της 
καμπάνιας ήταν εξαιρετικά με υψηλότατο ctr και view rate. 
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Κωτσόβολος Dixons South East Europe-MullenLowe 
Athens 
Try Me 
Η Κωτσόβολος πρωτοπορεί όντας η πρώτη retail εταιρεία στην Ελλάδα που λάνσαρε τη δική 
της web σειρά μέσα από μία ολοκληρωμένη web καμπάνια. Το Try Me είναι η πιο ανατρεπτική 
web σειρά με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Καρέτσο και τη Μαντώ Γαστεράτου, οι οποίοι 
παρουσιάζουν καινοτόμα προϊόντα τεχνολογίας, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες 
και tips στο κοινό της Κωτσόβολος στο YouTube, στο ειδικό website της ενέργειας, στο 
blog του brand και μέσω newsletters. H Κωτσόβολος έθεσε ως στόχο την προσέγγιση 
νεανικού κοινού, τη δημιουργία Original content και την περαιτέρω ενίσχυση του Expertise 
της στην τεχνολογία, μέσα από επεξήγηση των USPs των προϊόντων και των τεχνολογιών 
με διασκεδαστικό τρόπο, εστιάζοντας στα οφέλη χρήσης προς τον καταναλωτή, παρά στα 
specs των προϊόντων. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Κωτσόβολος, σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε μία πλατφόρμα περιεχομένου που βασίζεται στο video και υποστηρίζεται κυρίως 
online μέσα από Social Media, ειδικό website, e-mail marketing, εταιρικό blog, αλλά και 
offline, με in-store υλικά

iProspect Greece
Eurobank «EGG» campaign 
Το Πρόγραμμα egg - enter•grow•go είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής 
επιτάχυνσης. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank, 
την οποία σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με το Corallia και στοχεύει στη δημιουργία 
ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την τόνωση της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας 
και την ενίσχυση της προοπτικής για βιώσιμη απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού 
της χώρας, ιδιαίτερα των νέων. Για την προώθηση του προγράμματος, αναπτύχθηκε ένα 
αναλυτικό πλάνο και η εφαρμογή αυτού, έχοντας δύο βασικούς στόχους: την ενημέρωση 
των νέων γύρω από το πρόγραμμα και την αύξηση των εγγραφών στην ιστοσελίδα του 
the egg με την επακόλουθη υποβολή επιχειρηματικών πλάνων σε αυτή. Στο πρώτο στάδιο 
(awareness) χρησιμοποιήθηκαν τα YouTube, GDN Lightbox, Facebook Video, Google 
Search και προώθηση content σε ιστοσελίδες σχετικού περιεχομένου, στο δεύτερο στάδιο 
(consideration) Facebook, Google Search, Google Display Remarketing χρησιμοποιώντας 
διαφορετικό μήνυμα, στο τρίτο στάδιο (conversion) χρησιμοποιήθηκαν Google Search, 
Facebook (Lead Ads) και στο τελικό στάδιο (encouragement) YouTube, Facebook, Search & 
Display, Instagram.

ΟΠΑΠ Α.Ε.
Καμπάνια Facebook για την επίσημη εφαρμογή της 
ΟΠΑΠ (OPAPP) 
Η επίσημη εφαρμογή της ΟΠΑΠ Α.Ε. (Opapp) είναι το απαραίτητο φορητό «εργαλείο» του 
παίκτη, το οποίο βοηθάει και εμπλουτίζει την παικτική εμπειρία του στο πρακτορείο, αλλά και 
εκτός αυτού. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προώθησε την εφαρμογή με μια sophisticated καμπάνια στο 
Facebook, με στόχο την μεγιστοποίηση των downloads. Η καμπάνια στήθηκε προσεχτικά, 
λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά διαφημιστικά formats και τις πολλαπλές επιλογές 
στόχευσης που προσφέρει η διαφημιστική πλατφόρμα του Facebook. Περιελάμβανε 
διαφημίσεις app-install, χρησιμοποιώντας carousel, static image και video formats. Το κλειδί 
στην επιτυχία της καμπάνιας όσον αφορά το effectiveness, ήταν το συνεχές optimization 
σε βάθος χρόνου, το οποίο βασίστηκε σε A/B testing διαφορετικών creatives και όλων των 
διαφορετικών formats που αναφέρθηκαν, καθώς και σε στατιστικές μεθόδους. Μεταξύ άλλων, 
η καμπάνια πέτυχε κάλυψη του 72% του συνόλου του ελληνικού audience στο Facebook, 4Χ 
αύξηση των installs του app, 32% χαμηλότερο κόστος ανά install (σε σχέση με το industry 
average για app install-ads στο Facebook) και 14% υψηλότερο click-to-conversion rate.
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 Κατηγορία: BEST COMMERCIAL USE OF DATA

Initiative
Cornetto: Mobile Sensitive Ad 
Στις αρχές του καλοκαιριού, το Cornetto (Unilever-Algida) επένδυσε σε μία πολύ δυνατή 
επικοινωνιακή καμπάνια που περιελάμβανε τόσο online όσο και offline μέσα. Στo πλαίσιo του 
Digital, έχοντας ως insight ότι στην Ελλάδα ο κύριος όγκος  κατανάλωσης του παγωτού συνδέεται 
με την άνοδο της θερμοκρασίας, η Initiative κλήθηκε από τον πελάτη να ικανοποιήσει την ανάγκη 
για snack-time στο on-the go experience, συνδέοντας την ανάγκη αυτή με τις σημαντικές στιγμές 
μέσα στην ημέρα με απώτερο σκοπό την αγορά του προϊόντος. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι το κοινό θα εκτεθεί στο μήνυμα της καμπάνιας του brand «Cornetto – 1 ευρώ», η Initiative 
προχώρησε σε έναν καινοτόμο συνδυασμό: γεωγραφικής θέσης και θερμοκρασίας της 
τοποθεσίας (άνω των 30 βαθμών Κελσίου)  στην οποία βρισκόταν ο καταναλωτής εκείνη τη στιγμή. 
Το παραπάνω επιτεύχθηκε τόσο με τη μορφή mobile web banners (ενώ περιηγείται ο χρήστης σε 
νεανικά web sites), όσο και με push notifications (μέσω των apps που έχει κατεβάσει ο χρήστης 
στο κινητό του και με συχνότητα μια φορά τον μήνα).

 Κατηγορία: BEST TABLET OR MOBILE ΑDVERTISING

Starlink
Samsung Low Battery. Next Is Now 
Στο πλαίσιο του μεγάλου λανσαρίσματος της Samsung για το μοντέλο Samsung Galaxy S6 
Edge, η Starlink θέλησε να επικοινωνήσει και αναδείξει και τα USPs αυτής της συσκευής. 
Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, το οποίο αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του 
κύριου ανταγωνιστή, είναι η δυνατότητα της γρήγορης φόρτισης (fast charging). Γνωρίζοντας 
την εξάρτηση που έχουν οι χρήστες στο κινητό τους, αλλά και την αγωνία τους να μη μείνουν 
από μπαταρία, αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία και προχώρησε στην 
εφαρμογή precision marketing, προκειμένου να επικοινωνήσει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
του Samsung Galaxy S6 I S6 edge. Η Starlink συνδύασε πολύ στοχευμένη προσέγγιση του 
δυνητικού κοινού σε real time, τη στιγμή που η μπαταρία της συσκευής τους έπεφτε κάτω 
από 50% και σερβίρε το μήνυμα «Φόρτιση σε μόλις 10 λεπτά. Γρήγορη όπως ποτέ πριν». 
Τα αποτελέσματα της ενέργειας ήταν εντυπωσιακά γιατί μέσω «laser targeting» (όχι ευρεία 
δημογραφική στόχευση) επετεύχθη προσέγγιση πάνω από 65.000 ατόμων που ήταν έτοιμοι για 
ανανέωση συσκευής.

iProspect Greece
Eurobank Mobile App 
Το Eurobank Mobile App είναι το νέο καινοτόμο m-banking της Eurobank που μέσα από 
πρωτοποριακές λειτουργίες, έχει στόχο τη διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών των 
χρηστών και τον καλύτερο έλεγχο των οικονομικών τους. Για την καμπάνια της προώθησης 
του νέου M-Banking app, τέθηκαν ως στόχοι η επικοινωνία της καινούργιας εφαρμογής 
και των καινοτόμων λειτουργιών, η αύξηση των app downloads και η αύξηση του app 
engagement. Για τον σκοπό αυτό, η iProspect Greece χώρισε το κοινό σε πελάτες και 
μη-πελάτες της Eurobank. Έπειτα χώρισε την κάθε κατηγορία σε σχέση με τον βαθμό που 
έχει εκτεθεί ο κάθε χρήστης στην καμπάνια. Η κατηγοριοποίηση χρησιμοποιήθηκε για όλα 
τα μέσα της καμπάνιας (Facebook, YouTube, Mobile, GDN, Google Search) και μπόρεσε 
να καταγράψει λεπτομερώς την πορεία των χρηστών και το engagement/conversion rate 
τους. Επικεντρώθηκε στο mobile περιβάλλον στοχεύοντας κινητές συσκευές με τη χρήση 
διαφημίσεων app install σε όλα τα μέσα, διαχωρίζοντας τις καμπάνιες ανά συσκευή (iOS ή 
Android) και καινούργιες συσκευές (7, 14, 30 ημέρες). 



44

Warply & ZenithOptimedia
Heineken National Contest Mobile Interactive Campaign 
Η Warply, σε συνεργασία με την ZenithOptimedia που χειρίζεται τον συνολικό media 
λογαριασμό για την Heineken, αποσκοπώντας στην προώθηση του brand ενόψει Champions 
League για τον Μάρτιο του 2016, δημιούργησε μία διασκεδαστική interactive και άκρως 
engaging mobile καμπάνια. Στόχος ήταν η αύξηση της κατανάλωσης της μπίρας Heineken 
κατά την περίοδο του Champions League, η ενίσχυση του engagement του brand με τους 
χρήστες και η αποτελεσματικότερη επικοινωνία της χορηγίας της Heineken στο μεγάλο 
αθλητικό γεγονός. Η Warply πρότεινε, σχεδίασε και υλοποίησε μια interactive mobile 
campaign όπου αρχικά εμφανίζοταν το εικαστικό της Heineken με ένα έντονο call2action 
για τον χρήστη, ώστε να πατήσει στο καπάκι της μπίρας για να λάβει έναν μοναδικό κωδικό 
τον οποίο έπρεπε να εισάγει στη σελίδα της Heineken που του ανοιγόταν πατώντας στην 
καμπάνια, και να δει αν είχε κερδίσει δώρα. Ο χρήστης λάμβανε στο κινητό ένα actionable 
Push Notification, το οποίο ανοίγοντάς το έβλεπε την καμπάνια. Όταν έκανε tap στο καπάκι 
του μπουκαλιού, αυτό γύρναγε και αποκάλυπτε τον κωδικό. 

ZenithOptimedia
Nespresso Prodigio Mobile 
Η Nespresso, με αφορμή τη νέα μηχανή καφέ με το όνομα Prodigio, η οποία έχει τη 
μοναδική δυνατότητα για remote δημιουργία καφέ μέσω Bluetooth, προχώρησε στην 
υλοποίηση μεγάλου εύρους διαφημιστικής καμπάνιας μέσω mobile. Δημιουργήθηκαν custom 
διαδραστικά δημιουργικά σε mobile πλατφόρμες με στόχο το engagement του κοινού στόχος 
που αποτελείται από ενήλικες 25-44, κάτοχους και χρήστες smartphones.Τα διαδραστικά 
αυτά δημιουργικά επικοινωνήθηκαν σε premium ειδησεογραφικά μέσα. Τα αποτελέσματα 
της επικοινωνίας κρίνονται εξαιρετικά και σε επίπεδο ctr και view rate. Επιπλέον, η επικοινωνία 
ενισχύθηκε και με σταθερά δημιουργικά για mobile περιβάλλον που καλούσαν τον χρήστη σε 
action με σκοπό την επίσκεψή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Nespresso. Και σε αυτή 
την περίπτωση, τα δημιουργικά προβλήθηκαν σε sites ειδησεογραφικού περιεχομένου και 
premium χαρακτήρα.

 Κατηγορία: BEST LOCAL NEWS SITE

Admine
Επανασχεδιασμός του Voria.gr 
Η Voria.gr ξεκίνησε το 2009 από τη Θεσσαλονίκη το ταξίδι της στον κόσμο του διαδικτύου, 
με όραμα την έγκυρη και άμεση ενημέρωση, διευρύνοντας συνεχώς τις δυνατότητες 
πληροφόρησης των αναγνωστών σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Η μοναδική 
ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα της Βορείου Ελλάδος χαίρει της εμπιστοσύνης της 
κοινής γνώμης και αποτελεί την 1η επιλογή πληροφόρησης για τον επιχειρηματικό κόσμο της 
Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Από το 2011 έως σήμερα, πάνω από 8.000.000 
επισκέπτες έχουν επισκεφτεί τη Voria.gr με πάνω από 110.000.000 προβολές σελίδας. 
Το 2014, η Voria.gr αποφάσισε να προχωρήσει σε ολικό επανασχεδιασμό προκειμένου 
να καλύψει τις νέες προκλήσεις του Web Publishing. Η δημιουργία του νέου website 
συνδυάστηκε με την αναπροσαρμογή της δομής περιεχομένου που αποτελεί το νέο όπλο 
στα χέρια των συντακτών της Voria.gr. Με τη δημιουργία και ενσωμάτωση των νέων εννοιών 
(tags), η Voria.gr έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει και να παρουσιάσει θεματικές ενότητες 
ανάλογα με τη μορφή και την ένταση της είδησης.

Ενότητα 5. Ειδικά Βραβεία
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 Κατηγορία: BEST NEW ENTRY

ANT1
ANT1 Next 
Το «ANT1 Next» είναι η πρώτη υπηρεσία στην Ελλάδα παρακολούθησης αγαπημένων ελληνικών 
τηλεοπτικών σειρών αποκλειστικά μέσα από το Internet πριν παίξουν στην τηλεόραση. Η νέα 
πρωτοποριακή υπηρεσία περιλαμβάνει ολοκληρωμένα επεισόδια των δημοφιλών σειρών 
Μπρούσκο, Ταμάμ, Δίδυμα Φεγγάρια, Χωρίς Εσένα και Daddy Cool, τα οποία ο χρήστης μπορεί 
να παρακολουθήσει στον υπολογιστή, στο laptop, το tablet, χωρίς διαφημίσεις και πριν παίξουν 
στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. Η καμπάνια προώθησης της υπηρεσίας του ANT1 Next περιείχε τα 
παρακάτω επικοινωνιακά οχήματα: Τηλεοπτικά trailer στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, Trailer tags μετά από 
κάθε επεισοδιακό trailer των σειρών, Online στοχευμένη προώθηση μέσω Facebook Ads, Google 
GDN, Adwords, Antenna.gr, Newsletters, 3rd party websites και social media, Pizza Boxes, Bus 
Backs, Cinema Trailers, Καταχωρίσεις σε τηλεοπτικά και lifestyle περιοδικά, Word of mouth μέσω 
των celebrities/ηθοποιών/opinion leaders. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην άμεση και θετική 
ανταπόκριση του κοινού κατα το λανσάρισμα, με αποτελέσματα που ξεπερασαν τις προσδοκίες.

DPG 
CNN Greece 
H επίσημη έναρξη λειτουργίας του CNN.gr, του νέου δυναμικού ελληνικού ψηφιακού Μέσου 
του ομίλου της DPG και του CNN International, πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2015. 
Η επαναστατική αυτή σύμπραξη μεταξύ CNN International και DPG Group, προσφέρει στο 
ελληνικό κοινό την εξελληνισμένη ψηφιακή έκδοση της πρωτοποριακής, βραβευμένης 
πλατφόρμας ειδήσεων του CNN, διατηρώντας την απόλυτα αξιόπιστη προσέγγιση του CNN, 
ενώ παράλληλα δίνεται μεγάλη έμφαση στο multimedia περιεχόμενο. Το CNN.gr έχει στο DNA 
του ένα μοναδικό, «γονιδιακό» συγκριτικό πλεονέκτημα στην ενημέρωση του ελληνόφωνου 
κοινού, καθώς προσφέρει περιεχόμενο εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα 
καλύπτει τη διεθνή ειδησεογραφία και τα μεγάλα γεγονότα μέσα από τα πρωτότυπα και 
πρωτογενή ρεπορτάζ του CNN και ολόκληρου του συνεργαζόμενου δικτύου του. Επιπλέον, 
το CNN.gr «υπηρετεί» κατά γράμμα τον κώδικα δεοντολογίας και λειτουργίας του CNN 
International που εγγυάται  ισορροπημένη, αντικειμενική και ψύχραιμη ενημέρωση. Στη 
συντακτική ομάδα παρέχεται υποστήριξη από το CNN London, ενώ η συνεργασία με την DPG 
Digital Media επεκτείνει περαιτέρω τις ειδησεογραφικές πηγές του CNN στην Ελλάδα. 

TNC Group & Webjar
www.Provocateur.gr 
Προβοκατόρικο και αισιόδοξο εκ φύσεως, το provocateur.gr είναι τόσο προκλητικό, όσο 
και το όνομά του. Αποτελούμενο από μία πολύ δυνατή και δεμένη ομάδα ανεξάρτητων 
δημιουργών, αποτελεί ίσως την πιο ευχάριστη νότα σε μια φάλτσα κατάσταση. Έτοιμο για 
όλα, ασχολείται, σχολιάζει και σατιρίζει την επικαιρότητα με πρωτογενές περιεχόμενο σε με 
μια διαφορετική, νέα κι εντελώς ανατρεπτική εκδοχή. Ένα site δημιουργών που εκτείνονται 
από designers και illustrators σε Twitter kings και γνωστούς bloggers της αγοράς. Έχοντας 
μπει στην αγορά από τον Σεπτέμβριο του 2015, μετά από ένα συνολικό και επίπονο lifting 
φιλοσοφίας και αισθητικής, εξ αρχής έθεσε στόχο την εξέλιξή του σε Νο1 Millenial site της 
χώρας, σε μια αγορά που τώρα αναπτύσσεται. Μια φιλοσοφία που επεκτείνεται και στα Media 
Partnersips του Mέσου με δημοφιλής συνεργασίες όπως ο Τοίχος (είχε τη δική του Υστερία), 
το Netwix, το InsideTV, το Join Radio και άλλους. Μέλος του ομίλου TNC και δημιουργημένο 
από τη Webjar το 2015, το Provocateur προσαρμόζεται σε όλες τις οθόνες με την ίδια 
ευκολία. 
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 Κατηγορία: BEST VERTICAL / THEMATIC BLOGS

Public
Public Blog 
Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των προσωπικών ιστολογίων, την αγάπη του κοινού για την 
online ενημέρωση, καθώς και την ανάγκη καλύτερης προβολής του πλούσιου προγράμματος 
εκδηλώσεων των Public, τα καταστήματα Public ανέπτυξαν ακόμη περισσότερο την παρουσία 
τους στο διαδίκτυο, με το Public blog το οποίο κατάφερε κάθε μήνα από το 2014 να αυξάνει 
διαρκώς τους επισκέπτες του και να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα εταιρικά ιστολόγια χάρη 
στο πλούσιο και μοναδικό περιεχόμενό του. Το blog.public.gr με τη φρέσκια και μοντέρνα 
εμφάνιση συνάδει με τα aesthetics του public.gr, δίνοντας την αίσθηση ενός μοντέρνου 
ιστολόγιου. Η διαφοροποίηση του Public blog έγκειται σε 2 σημεία: στο πλούσιο – μοναδικό 
περιεχόμενό του και στο γεγονός ότι διαθέτει ένα «έξυπνο», εύχρηστο εργαλείο αναζήτησης 
– προβολής των εκδηλώσεων του Public στο οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση και 
από κινητό και tablet. Το πλούσιο περιεχόμενο του Public blog περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
παρουσιάσεις και αξιολογήσεις προϊόντων, exclusive ειδήσεις, τελευταία trends, νέες 
κυκλοφορίες, προσφορές και διαγωνισμούς.

Liquid Media A.E.
Blog Βασίλη Σαμπράκου, www.gazzetta.gr 
Ο Διευθυντής του gazzetta.gr, Βασίλης Σαμπράκος, είναι ένας από τους πλέον 
αναγνωρίσιμους και επιτυχημένους bloggers στο ελληνικό διαδίκτυο. Θεωρείται ένας εκ τους 
experts στην Ελλάδα σε θέματα διεθνούς ποδοσφαίρου. Δεν θα μπορούσε λοιπόν παρά στο 
blog του, να αναλύει θέματα για τις ελληνικές ομάδες και κυρίως για το διεθνές ποδόσφαιρο. 
Χιλιάδες αναγνώστες τον παρακολουθούν και ενημερώνονται πιστά από τον ίδιο για όλα τα 
νέα και τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο χώρο. Αλλά επειδή ένας καλός δημοσιογράφος 
«οφείλει» να ενημερώνει και να ενημερώνεται για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, αξίζει 
να σημειωθεί ότι το blog του Βασίλη Σαμπράκου «εκτοξεύθηκε» από επισκεψιμότητα όταν 
παρατέθηκαν και σχολιάστηκαν καυτά κοινωνικά θέματα όπως το δημοψήφισμα. Το blog 
του Βασίλη Σαμπράκου αποτελεί εστία ενημέρωσης, αλλά και έναν τόπο προβληματισμού 
και κατάθεσης απόψεων για όλα τα μεγάλα θέματα του αθλητισμού και όχι μόνο. Σημαντικό 
στοιχείο του είναι το διαδραστικό του περιεχόμενο, καθώς οι επισκέπτες του συμμετέχουν 
ενεργά στη διαμόρφωση της θεματολογίας ή παίρνουν θέση γι’ αυτήν. 

 Κατηγορία: BEST VERTICAL - THEMATIC SITES / ΚΟΙΝΩΝΙΑ

www.Singleparent.gr
Το πρώτο site για τη μονογονεϊκή οικογένεια και τις 
σύγχρονες μορφές οικογένειας, στην Ελλάδα! 
To Singleparent.gr είναι το πρώτο, και μέχρι στιγμής, το μοναδικό site, για τη μονογονεϊκή 
οικογένεια και τις σύγχρονες μορφές οικογένειας (μικτές, ομογονεϊκές κλπ.) στην Ελλάδα. 
Σκοπός του είναι η στήριξη και η βοήθεια των γονιών που μεγαλώνουν τα παιδιά τους μόνοι, 
μέσα από μία πλούσια και διαρκώς ενήμερη αρθρογραφία σχετικά με το διαζύγιο, τη χηρεία, 
την ανύπαντρη μητέρα, τη μικτή ή θετή οικογένεια και όχι μόνο. Στο Singleparent.gr, ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει δωρεάν νομικές και ψυχολογικές 
συμβουλές- γραπτώς ή live μέσω online συναντήσεων ή ημερίδων - από περισσότερους 
από 40 επιστημονικούς συνεργάτες, τους οποίους μπορεί να επισκέπτεται δωρεάν μέσω 
του προγράμματoς «Πρώτη Επίσκεψη Δωρεάν». Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα 
να μοιράζονται τις ιστορίες τους και να γνωρίζονται μεταξύ τους είτε σε εκδηλώσεις που 
διεξάγονται γι΄ αυτόν τον σκοπό ή μέσω του Social.singleparent.gr που αποτελεί το φόρουμ 
του Singleparent.gr, αλλά και το πρώτο κοινωνικό δίκτυο ειδικά για μονογονείς. Τα παραπάνω 
συμβάλλουν στο ολοένα και αυξανόμενο engagement των χρηστών. 
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 Κατηγορία: BEST VERTICAL - THEMATIC SITES / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ

INFINITAS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Πολυμέσων 
Διαδικτύου & Επικοινωνίας
www.epixeiro.gr  
Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. 
Μπήκε δυναμικά στο προσκήνιο σε μία εποχή που η ίδια η επιχειρηματικότητα είναι στο προσκήνιο 
και αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη χώρα. Επιδίωξή του είναι να γίνει το μέσο μιας άμεσης, 
συνεχούς και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας και 
στηρίζοντας ενεργά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Στόχος 
του, επίσης, είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα πληροφόρησης για το επιχειρείν, έναν χώρο όπου 
νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες ή μεγάλες-, υποψήφιοι επενδυτές, 
ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες και φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους 
δίνονται για να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους κουλτούρα. Μέσα σε 4 χρόνια παρουσίας, το 
epixeiro.gr κατάφερε να πετύχει ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα, ενώ πάνω από 350 αρθρογράφοι 
έγραψαν για αυτό, ο αριθμός των οποίων συνεχώς αυξάνεται σε μια προσπάθεια να καλυφθούν όλο 
και περισσότερες περιοχές επιστημονικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

 Κατηγορία: BEST VERTICAL - THEMATIC SITES / ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ

White Space - New Media Studies
Media Training Masterclass 
Η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη είναι η πρώτη σχολή που είναι πλήρως εστιασμένη 
στα Digital Media. Η ραγδαία εξέλιξη των new media και η εξειδίκευση αυτή που διακρίνει 
το brand name New Media Studies γρήγορα προσέλκυσε ένα ευρύ κοινό που ζητούσε ενα 
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη επειχειρήσεων και με εστίαση στην πρακτική 
εξάσκηση. Για το κοινό αυτό σχεδιάστηκε ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό προϊόν που λέγεται Media 
Training Masterclass. Το βασικό διαφοροποιό στοιχείο ανάμεσα στα Masterclasses και τα 
υπόλοιπα σεμινάρια είναι το γεγονός ότι διδάσκουν ενεργοί, επαγγελματίες των Media. Επίσης, τα 
Masterclasses είναι σύντομα σε διάρκεια, συνήθως 3ήμερα, στοχευμένα για στελέχη που θέλουν 
να αποκτήσουν μια σύντομη γεύση από τον μαγικό κόσμο της τηλεόρασης, της επικοινωνίας. 
Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός ξεχωριστού site το οποίο θα ήταν αφιερωμένο 
στην προβολή και προώθηση του συγκεκριμένου προϊόντος. Μεταξύ άλλων, το εξειδικευμένο 
site περιλαμβάνει slide show με videos, infografics, πλήρη ανάλυση των μαθημάτων, ενότητα 
επεξήγησης της πρακτικής και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

 Κατηγορία: BEST VERTICAL - THEMATIC SITES / ΟΙΚΟΝΟΜIΑ

Liquid Media A.E.
Οικονομικό website, www.insider.gr 
Στόχος του insider.gr είναι να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για όσους θέλουν να 
γνωρίζουν τι συμβαίνει στην οικονομία, με τρόπο απλό και κατανοητό. Το insider.gr είναι ένα 
οικονομικό site φτιαγμένο για εκείνους που δεν έχουν (υποχρεωτικά) οικονομικές γνώσεις. 
Είναι απαλλαγμένο από ακατανόητους οικονομικούς όρους, βασισμένο στο πρωτογενές 
περιεχόμενο και εστιασμένο στην ψύχραιμη ενημέρωση. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι 
η απλή και κατανοητή παρουσίαση των ειδήσεων που πραγματικά έχουν σημασία. Και 
παράλληλα, η χρηστική ανάλυση των όσων συμβαίνουν γύρω μας σε οικονομικό, αλλά και 
πολιτικό επίπεδο. Ο αναγνώστης του insider.gr θα βρει μια επιλογή από τις σημαντικότερες και 
ουσιαστικότερες ειδήσεις, ώστε χάρη στον απλό και ξεκούραστο σχεδιασμό της ιστοσελίδας 
να καταλάβει με μια ματιά τι πραγματικά συμβαίνει. Παράλληλα, χάρη στις αναλύσεις, τα 
χρηστικά θέματα και τις επιλεγμένες συνεντεύξεις, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αποκτούν 
πρόσβαση σε μια σειρά από «εργαλεία πληροφορίας». Επιπλέον, το insider.gr είναι το μόνο 
ελληνικό οικονομικό site το οποίο έχει στρατηγική συνεργασία με τους Financial Times, 
Bloomberg και Reuters.
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 Κατηγορία: BEST VERTICAL - THEMATIC SITES / ΑΝΔΡΙΚΟ LIFESTYLE

Αττικές Εκδόσεις
www.Askmen.gr 
Η Ziff Davis και ο Όμιλος Αττκών Εκδόσεων λάνσαραν το 2014 το AskMen Greece. Η 
επέκταση της συνεργασίας των δύο ομίλων έφερε το κορυφαίο ψηφιακό ανδρικό lifestyle 
brand στην Ελλαδα, τον Μάιο του 2014. Μέσα από μία μεγάλη γκάμα κατηγοριών όπως 
Μόδα & Στυλ, Περιποίηση, Sports & Fitness, Dolce Vita, Σχέσεις & Σεξ, Υγεία & Διατροφή, 
Χρήμα & Καριέρα, Ψυχαγωγία, Auto & Moto, Tech, το Askmen.gr καλύπτει ένα μεγάλο κενό 
στην ελληνική αγορά των Ψηφιακών Μέσων, αυτό της σωστής ενημέρωσης των ανδρών 
κάθε ηλικίας, παρέχοντας συμβουλές από ειδικούς για θέματα που αφορούν στη μόδα, 
στην περιποίηση, στις σχέσεις, στην ψυχαγωγία και στην τεχνολογία, με τριπλό στόχο: Νιώσε 
Καλύτερα, Ζήσε Καλύτερα, Μάθε Καλύτερα. Μέσα από ένα πρωτότυπο layout, σχεδιασμένο 
με responsive design, προσφέρει ένα μοναδικό user experience ανεξαρτήτως της συσκευής 
που χρησιμοποιείται (desktop, tablet, smartphones). Η δημοσιογραφική ομάδα του Askmen.
gr απαρτίζεται από συντάκτες, αλλά και ειδικούς για θέματα ανδρικού lifestyle, που παράγουν 
πρωτογενή θέματα, με την υπογραφή της ιδιαίτερης πένας τους. 

 Κατηγορία: BEST VERTICAL - THEMATIC SITES / ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Liquid Media A.E.
www.akispetretzikis.com 
Το akispetretzikis.com δημιουργήθηκε θέλοντας να πρωτοπορήσει και να παρέχει κάτι 
καινοτόμο στον τομέα του φαγητού. Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από έρευνα όπου παρατηρήθηκε 
πόσο συγκεχυμένη και μη έγκυρη είναι η πληροφορία στο διαδίκτυο στο κομμάτι του φαγητού. 
Η ανάγκη του κόσμου να βρίσκει έγκυρες πληροφορίες, να συμμετέχει και να αλληλεπιδρά 
με αυτές αυξάνεται διαρκώς. Με βάση την ανάγκη αυτή και θέλοντας να περάσει στον κόσμο 
τη διαδικασία που ακολουθείται στο Kitchen Lab, δημιουργήθηκε το site akispetretzikis.
com. Το akispetretzikis.com είναι απλό, εύχρηστο και κατανοητό για οποιονδήποτε χρήστη, 
καθώς ένας από τους κύριους στόχους του είναι να μπορεί ο καθένας να βρει την έγκυρη 
πληροφορία που χρειάζεται. Το γεγονός ότι είναι mobile responsive είναι κάτι που κάνει 
την πλοήγηση των χρηστών ακόμα πιο γρήγορη και εύκολη, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι 
τα νούμερα πρόσβασης στο site από tablet και κινητά έχουν αυξηθεί. Είναι το μόνο site 
στον τομέα του φαγητού που είναι δίγλωσσο, καθώς θέλει να δημιουργήσει δεσμούς με το 
εξωτερικό. 

 Κατηγορία: NON PUBLISHER MEDIA SITE

N. Σταϊκος Α.Ε.
M+ Maybelline New York 
Η Maybelline New York δημιουργεί το δικό της publishing brand, μετατρέποντας: 1.την 
αναπαραγωγή και προσαρμογή generic branded περιεχομένου σε παραγωγή νέου 
αυθεντικού περιεχομένου 100% σχετικό με το ελληνικό κοινό στο οποίο το brand απευθύνεται, 
2. έναν προϊοντικό κατάλογο σε μια απευθείας ζωντανή επικοινωνία με τον καταναλωτή/
επισκέπτη, 3. τα εποχικά minisite σε ένα high traffic branded subdomain, 4. τα paid visits στο 
brand σε organic referrals και 5. τoυς διαγωνισμούς και κληρώσεις σε ένα μόνιμο rewarding 
point system διαμοιρασμού περιεχομένου σε social media. Το Μ+ είναι ένα portal ομορφιάς, 
ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στην Maybelline New York και το πιστό κοινό της. Το 
στοίχημα τόσο για την Maybelline όσο και για την ομάδα που συνέλαβε και τελικά υλοποίησε 
την ιδέα, ήταν να φέρει το brand σε άμεση και ποιοτική επαφή με τις καταναλώτριες, όχι με 
generic περιεχομενο που διανέμεται σε όλες τις χώρες που υπάρχει η Maybelline NY, αλλά 
παραγωντας original content 100% related με το κοινό που απευθύνεται. 
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Publicis Greece
Dirollo- www.smartsyntayes.gr 
To site www.smartsyntayes.gr είναι το νεο Content Site από το Dirollo, το οποίο είναι 
τόσο «έξυπνο» όσο το όνομά του. Πρόκειται για ένα μοναδικό site που επιλέγει συνταγές 
που λένε «Ναι στην απόλαυση, χωρίς ενοχές». Περιέχει γνωστές ή άγνωστες συνταγές, 
παρασκευασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν όλοι να τις απολαμβάνουν. Είναι 
νόστιμες, ενώ παράλληλα γίνονται πιο ελαφριές και υγιεινές από ποτέ. Παράλληλα, έχει 
όλα τα χαρακτηριστικά για τη δημιουργία ενός community με θέμα αυτή τη διατροφή, 
λειτουργώντας έτσι ως ένα content basket για όλα τα προϊόντα της εταιρείας. Στο www.
smartsyntayes.gr υπάρχει πλήθος νόστιμων και υγιεινών συνταγών που περιέχουν Dirollo, 
κάθε μια θερμιδομετρημένη, εύκολες και γρήγορες τυροποικιλίες για όλες τις περιστάσεις, 
άρθρα στο Dirollo Blog που σχετίζονται με τη διατροφή, τα παιδικά σνακ κλπ. Τέλος, οι 
χρήστες έχουν τη δυνατότητα να γίνονται μέλη του «Yes Club» και να αποθηκεύουν τις 
αγαπημένες τους συνταγές για να τις έχουν ανά πάσα στιγμή. 



50





Kλεισθένους 338,
153 44 Γέρακας, 
Τ.: 210 66 17 777, 
F.: 210 66 17 778




