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Digital media awards

Ανάδειξη καινοτομίας και βέλτιστων
πρακτικών στα Ψηφιακά Μέσα
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η πρώτη διοργάνωση των
Digital Media Awards, δεδομένης της αθρόας συμμετοχής
και της άμεσης ανταπόκρισης των στελεχών του ψηφιακού
κλάδου, ο οποίος διαθέτει πλέον αυτό που του έλειπε: ένα μέσο
αναγνώρισης και επιβράβευσης των βέλτιστων πρακτικών.

m

Με κύρια χαρακτηριστικά την μεγάλη συμμετοχή και τον ενθουσιασμό των στελεχών του κλάδου, το
περιοδικό Marketing Week της Boussias Communications διοργάνωσε τα Digital Media Awards 2014.
Τα συγκεκριμένα βραβεία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με σκοπό να αναδείξουν
και να επιβραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές και δουλειές στις Ψηφιακές Εκδόσεις και Μέσα, μέσα
από case studies, τα οποία θα αποτελέσουν οδηγό για όλους. Η μεγάλη ανταπόκριση της αγοράς του
Digital απέδειξε την ανάγκη για μία διοργάνωση, η οποία αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο καινοτομίας
που διαθέτει ο κλάδος, καθώς και το κίνητρο της επιβράβευσης.
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Κριτική επιτροπή
Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των βραβείων ήταν η Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρη Καθηγήτρια
στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Στην επιτροπή συμμετείχαν
επίσης οι Κωνσταντίνος Δημητριάδης, Creative Director Tribal Worldwide Athens, Ξένια Κούρτογλου,
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Focus-Bari, Ελένη Kostantopoulos, Managing Director
Middle East International New York Times, Γιάννης Κωτσής- Γιανναράκης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΚΕΕ,
Δρ. Ευάγγελος Μουστάκας, Καθηγητής Αμερικάνικο Κολλέγιο, Deere College, Αντώνης Πασσάς,
CEO ZenithOptimedia Greece, Κωνσταντίνος Πενλίδης, Co-Founder Digitized, Χάρης Ρούγκας,
Γενικός Διευθυντής IAB Hellas και Γιώργος Σαλιάρης-Φασέας, President South Western Europe IPG
Mediabrands. Συντονιστής ήταν ο Περικλής Βανικιώτης, Head of Digital Publicis Groupe.

Τρόπος αξιολόγησης και βραβεία
Η αξιολόγηση των συμμετοχών πραγματοποιήθηκε με online ψηφοφορία, όπου διαμορφώθηκαν
ομάδες κριτών με αποτέλεσμα κάθε κριτής – ανάλογα με την εμπειρία του - να βαθμολογήσει
συγκεκριμένες υποψηφιότητες μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας. Βάσει
των αποτελεσμάτων, διαμορφώθηκε ένας μέσος όρος βαθμολογίας για κάθε υποψηφιότητα. Όπως
εξήγησε η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, βασικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ήταν
η αρχική ιδέα και υλοποίηση, η βέλτιστη χρήση, η αποτελεσματικότητα και η χρήση της πλατφόρμας,
η αισθητική και το user experience, καθώς και η λειτουργικότητα και η συμβατότητα. Ανάλογα με τη
βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε υποψηφιότητα, της απονεμήθηκε το αντίστοιχο βραβείο, Gold,
Silver, Bronze.
«Η αξιολόγηση έγινε δηλαδή σε απόλυτη κλίμακα και όχι συγκριτικά. Γι’ αυτό άλλωστε, σε κάποιες
κατηγορίες υπήρξαν, για παράδειγμα, μόνο Bronze βραβεία ή κατηγορίες στις οποίες απονεμήθηκαν
μόνον 2 Gold», ανέφερε η κα Τσακαρέστου. Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, οι υποψηφιότητες
αφορούσαν αξιόλογες, καινοτόμες πρακτικές, οι οποίες αναβαθμίζουν την ποιότητα και βελτιώνουν
την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και των υπηρεσιών του.

Τελετή απονομής
Η τελετή απονομής των Digital Media Awards 2014 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014
στο Gazarte, μέσα σε μία κατάμεστη αίθουσα και ένα κλίμα ενθουσιασμού και πανηγυρισμού. Στην
εκδήλωση, την οποία παρουσίασαν η Λίλα Σταμπούλογλου και ο Σίλας Σεραφείμ, παρευρέθηκαν
περισσότερα από 350 υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην χώρα μας
και βραβεύθηκαν τα έργα και οι πρωτοβουλίες που διακρίθηκαν από την αρμόδια κριτική επιτροπή των
βραβείων, μέσω αδιάβλητης διαδικασίας. Ο ενθουσιασμός των στελεχών που ανέβηκαν στη σκηνή
να παραλάβουν τα βραβεία τους ήταν έκδηλος, ενώ το χιούμορ δεν έλειψε από τις ευχαριστήριες
δηλώσεις. Η βραδιά της τελετής έκλεισε στο roof garden του Gazarte, με ποτό, χαλαρή διάθεση,
ανταλλαγή απόψεων και συγχαρητηρίων. Χορηγός Οίνου ήταν η εταιρεία Limnos Organic Wines και
Υποστηρικτής η Nespresso.
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Κατηγορία
Έργο / Εταιρεία
1. Ενότητα: Bέλτιστες Πρακτικές στην Ανάπτυξη & Διαχείριση Περιεχομένου
Cross Platform Content (Web, Mobile, App)
Sport24.gr / 24MEDIA
Nova Go / Forthnet Media Holdings S.A.
Novasports.gr από την FLUID
Star Channel - Online
Best Original Reporting
VICE GREECE A.E.
Integrated Reporting
ANT1news.gr
Best Use of Multimedia Features / Video / Audio
Διαδιδκυτακό Ραδιόφωνο Offradio.gr
Best Reader Interaction (Community Management) Ρυθμός 949
Best Editorial – Best Column
Stop Racism / THE TOC
2. Ενότητα: Bέλτιστες Πρακτικές με Σκοπό την Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη
Best Tablet Edition / Custom Publishing
Gtouch Germanos από την White Space
«U Hellas» της Ελαΐς - Unilever Hellas από τις Sprint Integrated Marketing
Communications - Rex Bites
Aegean News for iPad από τις Matera Media - Rex Bites
Best Tablet Edition
GOCAR Μagazine / Νemo Οnline
InStyle Greece Tablet από την Olive Media A.E.
People Greece Tablet από την Olive Media A.E.
Best Responsive Site
protothema.gr από την ATCOM
Best Reader Tool
Monopoli Widget:Ευρετήριο Διασκέδασης από την PREMIUM SA
rythmosfm.gr
Best App – Smartphone or Tablet
THE TOC APP
WOW NOW (World of Women Now)
Best Home Page
thetoc.gr
Best Personalized Service
MEGA MOU / MEGATV
3. Ενότητα: Βέλτιστες Πρακτικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία & Marketing
Best Use of Facebook
‘Crime Scene’’ - Ανακύκλωση Συσκευών A.E. από την Rascal Α.Ε.
‘Μια Faνταστική Μέρα’’ από την Cambo Industries
MISKO: Το Μυστικό / BARILLA HELLAS Α.Ε.
Vodafone ShaRED από την MRM // McCann Athens
Best Use of YouTube
‘Fastest Pre-roll Ever’’ από την Bold Ogilvy & Mather
Best Engagement Strategy
www.minervahorio.gr / ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε & INTERWEAVE
Best Social Media Marketing
΄΄The Voice of Greece in Social Media’’ / ANT1
«Samsung Mobilers Greece» από την Rubicon S.A.
MEGATV - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε
RizopoulosPost.com
4. Ενότητα: Βέλτιστες Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Διαφημιζόμενους
Best Innovative Service
NUGG.AD από την 24MEDIA
Native Advertising / Content Marketing
oneman.gr από την 24MEDIA
Cosmote Start Up:Κάνε την Δική σου Επιχείριση από την MINDSHARE
Queen.gr από την DPG Digital Media
Creative Use of Media / Innovative Formats
«Καθημερινή» Eμπειρία ΙΚΕΑ από τις INITIATIVE MEDIA & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
LUFTHANSA - Flightrack Collections από την MINDSHARE A.E.
«Η μεγάλη επιστροή» της Carrefour Μαρινόπουλος από την UM Greece
Amita Motion Positive Group από το MAD
Best Effectiveness Campaign
“I saw DOVE Sketches on Facebook” από την INITIATIVE MEDIA AE
‘Discover Deree Day’’ από την UM Greece
5. Ενότητα: Ειδικά Βραβεία
Best Local News Site
Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής από την MRM // McCann Athens
eKρήτη από την Wedia Digital Agency
Best New Entry
VICE.COM
www.yiannislucacos.gr από την Wedia Digital Agency
Joinradio.gr
Best Vertical / Thematic Blogs
Metamatic:Taf / www.theartfoundation.metamatic.gr από την ATCOM
Blog: Public.gr / Public Stores
neolaia.gr - Hangover Media
Best Vertical / Thematic Sites
www.deasy.gr από την Νemo Οnline
iDoctor.gr / Novartis Hellas
www.deltamoms.gr από την Rascal Α.Ε
GRReporter.info
www.bookia.gr
Non Publisher Media Site
Attica Department Stores: www.atticadps.gr από την Atcom
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Βραβείο
GOLD
SILVER
BRONZE
BRONZE
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
GOLD
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
GOLD
SILVER
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
BRONZE
GOLD
GOLD
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
GOLD
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
BRONZE
GOLD
GOLD
GOLD
SILVER
GOLD
GOLD
GOLD
SILVER
GOLD
GOLD
SILVER
SILVER
GOLD
SILVER
BRONZE
GOLD
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
SILVER
BRONZE
BRONZE
GOLD
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Κατηγορία: Cross Platform Content (Web, Mobile, App)

Sport24/24Μedia
Το αθλητικό site Sport24.gr συνεχίζει την ανοδική του πορεία, με ξεκάθαρο ρόλο στην καθημερινή
αθλητική ενημέρωση των Ελλήνων που αγαπούν τα σπορ και τον αθλητισμό. H multi-screen
στρατηγική του Sport24 υλοποιείται σε επίπεδο website, mobile site, mobile application και Samsung
Smart TV. Μέσω του mobile site, o χρήστης έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει ολοκληρωμένη
αθλητική ενημέρωση από οποιοδήποτε κινητό όπου κι αν βρίσκεται. Επιπλέον, παρέχεται η
δυνατότητα για γρήγορη πρόσβαση σε άρθρα, φωτογραφίες, video και στην τρέχουσα επικαιρότητα,
προώθηση ειδήσεων μέσω email, αποθήκευση άρθρων, προβολή σε πλήρη οθόνη ή σε landscape
mode. To mobile application είναι διαθέσιμο για όλες τις συσκευές με λειτουργικό iOS & Android και
διατίθεται δωρεάν. Η 24Media συνεργάστηκε με την M-Stat για την ανάπτυξή της, η οποία διαθέτει
χαρακτηριστικά όπως custom push notifications, match center και πρωτοσέλιδα εφημερίδων.
Επιπλέον, η συνεργασία με την Warp.ly δίνει την δυνατότητα στον διαφημιζόμενο να στοχεύσει με τον
πιο αποτελεσματικό τρόπο τον καταναλωτή. Τέλος, η συμμαχία με τη Samsung δίνει την ευκαιρία στην
24Media να επεκτείνει την πρόσβαση του κοινού στο Sport24, μέσα από τη Samsung Smart TV. Η
ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής έγινε από τη Fluid Media, με γνώμονα την εύκολη εμπειρία
πλοήγησης και τη γρηγορότερη πρόσβαση στην πληροφορία που τον ενδιαφέρει.

gold

Nova Go/Forthnet Media Holdings
Το NovaGo είναι μια καινοτόμα υπηρεσία στην κατηγορία Over The Top Television, η οποία παρέχει
τη δυνατότητα τηλεθέασης premium αποκλειστικού περιεχομένου από νέες συσκευές θέασης όπως
είναι τα smartphones και tablets, τα οποία έχουν αλλάξει τον τρόπο ψυχαγωγίας της οικογένειας
τα τελευταία χρόνια. Το NovaGo αποτελεί μια πρωτοποριακή υπηρεσία στην ελληνική αγορά, που
έχει σαν στόχο να προσφέρει στη συνδρομητική βάση της Nova τη δυνατότητα να απολαύσει, χωρίς
καμία επιπλέον χρέωση, πλούσιο τηλεοπτικό και ondemand περιεχόμενο με αγαπημένες ταινίες,
ζωντανές αναμετρήσεις, τις μεγαλύτερες σειρές του Ηοllywood και πολλά άλλα. Οι συνδρομητές
μπορούν να απολαύσουν LiveTV, OnDemand και CatchUp TV περιεχόμενο μέσω laptop/iOS/
Android συσκευής με ποιοτική εικόνα και εξελιγμένες δυνατότητες πλοήγησης. Πάνω από 50.000
συνδρομητές απολαμβάνουν την εμπειρία Nova μέσα από την υπηρεσία NovaGo. Από τεχνολογικής
πλευράς χρησιμοποιεί εξελιγμένους μηχανισμούς ασφάλειας που προστατεύουν και διασφαλίζουν τα
πνευματικά δικαιώματα των παραγωγών και studios. Είναι το πρώτο έργο OTT που υλοποιείται στην
Ελλάδα από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, που συνδυάζει την ποιότητα ψυχαγωγίας με την τελευταία
λέξη της τεχνολογίας σε δίκτυα/συσκευές διανομής και μηχανισμούς προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων.

silver

Novasports.gr από την Fluid
Στο πλαίσιο συνεργασίας της Fluid με τη Forthnet, υλοποιήθηκε για λογαριασμό της η εφαρμογή
Novasports.gr για Smart TV περιβάλλον στις τηλεοράσεις Samsung και LG. Η λειτουργικότητα
της εφαρμογής είχε στόχο να προσφέρει το περιεχόμενο του αθλητικού ειδησεογραφικού portal
Novasports.gr σε μια νέα κατηγορία συσκευών, βασισμένη σε 2 κύριους άξονες: την προσφορά όσο
το δυνατόν πιο εύκολου, στην εκμάθηση και στη χρήση, Navigation experience και την δημιουργία
ενός UX design το οποίο να παρέχει τη γρηγορότερη δυνατή πρόσβαση σε πληροφορία για τον
χρήστη, ελαχιστοποιώντας, όσο το δυνατόν, τον αριθμό των navigation levels & clicks. Για κάθε
ενότητα περιεχομένου της Smart TV εφαρμογής δημιουργήθηκαν XML feeds τα οποία ενημερώνουν
την εφαρμογή με νέο content. Μέσω Live Streaming, η εφαρμογή παρουσιάζει, επίσης, το
περιεχόμενο που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στο Novasports.gr, διαθέσιμο βάση δικαιωμάτων σε
συνδρομητές Forthnet/Nova ή ελεύθερο σε όλους τους Έλληνες broadband χρήστες. Παράλληλα,
αξιοποιήθηκε ένα 3rd party Analytics service για την παρακολούθηση των unique visitors και άλλων
στατιστικών επισκεψιμότητας, υλοποιήθηκε η δυνατότητα pre-roll ad serving στο video content της
εφαρμογής και η δυνατότητα custom banner serving στην κεντρική ενότητα της εφαρμογής. Η κύρια
τεχνική πρόκληση ήταν η δημιουργία του καλύτερου δυνατού user experience για τους χρήστες,
δίνοντας εύκολη πρόσβαση στο on-demand περιεχόμενο του Novasports.gr.
bronze
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Star Channel – Online
Το Star Channel είναι ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια, έχοντας ήδη συμπληρώσει
20 χρόνια ζωής. Παράγει καθημερινά πολλές ώρες πρωτότυπου τηλεοπτικού περιεχομένου, με το
πρόγραμμά του να χωρίζεται σε δύο άξονες, τον ενημερωτικό και τον ψυχαγωγικό. Από το 2012, όλες οι
ελληνικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Star, μεγάλο μέρος των εκπομπών που έχουν μεταδοθεί
τα προηγούμενα χρόνια και επιλεγμένα ξένα προγράμματα, σε συμφωνία με τις εταιρίες διανομής, είναι
διαθέσιμα για παρακολούθηση μέσα από διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες.
Οι εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης του video περιεχομένου είναι on demand και live streaming μέσω web,
οn demand μέσα από τα social media του Star σε web και mobile περιβάλλον, μέσα από mobile και
tablet custom apps για iPhone, iPad και Android με το όνομα Star TV, και το YouTube Channel StarTvGr.
Επίσης, με δεδομένο ότι το σύνολο σχεδόν των τηλεοράσεων που διατίθενται στην αγορά είναι πλέον
connected TVs, δημιουργήθηκε το 2012 η εφαρμογή Star που είναι διαθέσιμη στο περιβάλλον Smart TV
των τηλεοράσεων Samsung και επιτρέπει την παρακολούθηση on demand τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Οι περισσότερες εκπομπές που παράγονται και μεταδίδονται από το Star είναι διαθέσιμες στις παραπάνω
πλατφόρμες σε λιγότερο από μια ώρα μετά τη λήξη τους.
bronze

Κατηγορία: Best Original Reporting

Vice Greece

gold

Την πρώτη ημέρα λειτουργίας του Vice Greece, η συντακτική ομάδα επέλεξε να ασχοληθεί με ζήτηματαμπού στη χώρα μας, την φαρμακευτική κάνναβη, ώστε να ανοίξει επιτέλους ο διάλογος και στην
Ελλάδα για τα οφέλη ή μη της κανναβιδιόλης. Η συνεργάτιδα του Vice Greece, Λίνα Γιάνναρου,
συνάντησε γονείς παιδιών που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες, για τις οποίες στο εξωτερικό οι ειδικοί
θα συνταγογραφούσαν φαρμακευτική κάνναβη. Ο Τύπος στη χώρα μας σπάνια δημοσιεύει ρεπορτάζ για
τη δράση της φαρμακευτικής κάνναβης, ενώ η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει το ζήτημα με φόβο.
Το συγκεκριμένο θέμα άνοιξε έναν διάλογο στα social media, όχι μόνο για τη δράση της κάνναβης,
αλλά και για την ανάγκη τα μέσα ενημέρωσης να αναδεικνύουν τέτοια θέματα χωρίς να φοβούνται να
καταγράψουν την πραγματικότητα, όσο ωμή και να είναι. Στην προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με
το Vice Greece, η πραγματικότητα είναι πως μερικά παιδιά έχουν ανάγκη την φαρμακευτική κάνναβη
για να ξεπεράσουν ή να ανακουφιστούν από ένα πρόβλημα υγείας. Το ρεπορτάζ για την φαρμακευτική
κάνναβη ήταν το πρώτο viral story του Vice Greece που μονοπώλησε το ελληνικό διαδίκτυο για αρκετές
ημέρες. Ταυτόχρονα αποτέλεσε μία απόδειξη πως το ελληνικό κοινό στο διαδίκτυο έχει ανάγκη όχι να
διαβάζει επιμελημένα δελτία τύπου, αλλά πρωτογενείς ιστορίες.

Κατηγορία: Integrated Reporting

ANT1News.gr

gold
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Το Ant1news.gr άλλαξε μορφή, εμπλούτισε το περιεχόμενό του με νέες κατηγορίες ειδήσεων και
προσφέρει πληρέστερη και πιο άμεση ενημέρωση στους επισκέπτες του. Oι livestreaming μεταδόσεις
για κάθε σημαντικό γεγονός αποτελούν «must» για το νέο «πρόσωπο» του ant1news.gr, όπως και η
παροχή στους χρήστες πλούσιου φωτογραφικού υλικού και βίντεο για κάθε κατηγορία ειδήσεων. Το
Ant1news.gr παρουσιάζει μοναδικό ειδησεογραφικό περιεχόμενο σε πολλές κατηγορίες ειδήσεων,
χάρη στις πολλές και διαφορετικές πηγές ενημέρωσης που έχει στη διάθεσή του. Η άμεση συνεργασία
της συντακτικής ομάδας του Ant1news.gr με τις δημοσιογραφικές ομάδες τόσο του δελτίου ειδήσεων
του ΑΝΤ1 όσο και των ενημερωτικών εκπομπών του σταθμού, καθώς και η συνεργασία με ελληνικά και
διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, φέρνει στις οθόνες των επισκεπτών πρωτογενείς και μοναδικές ειδήσεις.
Το οπτικοακουστικό υλικό που συνοδεύει σχεδόν όλες τις ειδήσεις, είναι πλούσιο και συχνά μοναδικό,
καθώς η συνεργασία του το Ant1news.gr με το δημοσιογραφικό επιτελείο της τηλεόρασης του ΑΝΤ1,
δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης πρωτογενούς ειδησεογραφικού υλικού από τον τόπο του γεγονότος
και μάλιστα τη στιγμή που συμβαίνει. Αυτή η αμεσότητα στη μετάδοση της είδησης, αλλά και οι καλά
διασταυρωμένες πληροφορίες, απαραίτητη προϋπόθεση για να «ανεβεί» μια είδηση στο ant1news.gr,
σε συνδυασμό με την πρωτότυπη παρουσίασή τους στην ιστοσελίδα, έχουν συνεισφέρει αποτελεσματικά
στον πολλαπλασιασμό των επισκεπτών του Ant1news.gr, μέσα σε μόλις λίγους μήνες.

Κατηγορία: Best Use of Multimedia Features/Video/Audio

Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Offradio.gr
Το Offradio.gr ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη το 2008 ως το πρώτο professional online radio στην Ελλάδα
με πλήρες live πρόγραμμα, τεχνικές προδιαγραφές και εγκαταστάσεις, δημοφιλείς επαγγελματίες
ραδιοφωνικούς παραγωγούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και eclectic διεθνές περιεχόμενο. Με την
έμφαση που έδωσε εξαρχής στη διαδικτυακή του εμφάνιση και ποντάροντας σε ολοένα και καλύτερο user
experience, καθιερώθηκε ως το leading στο είδος του ραδιόφωνο στην Ελλάδα που στηρίζεται στην υψηλή
ποιότητα περιεχομένου και μετάδοσης. Το Offradio.gr περιλαμβάνει Homepage, στο οποίο υποδέχεται
τον επισκέπτη με HTML5 videos που οδηγούν σε κάποια από τις ενότητές του ή σε εξωτερικό σύνδεσμο,
και Custom Designed Native Player. Στα features του τελευταίου συμπεριλαμβάνονται Live Chat με τον
παραγωγό και τους ακροατές, Now Playing με τον καλλιτέχνη και τον τίτλο του κομματιού που μεταδίδεται
ζωντανά on air, Playlist, το πρόγραμμα της ημέρας, Offcasts με εκπομπές που προηγήθηκαν, δυνατότητα
να μοιραστεί το τραγούδι που ακούει ο χρήστης απευθείας στο προφίλ του στα social media, πληροφορίες
για τον σταθμό και το προφίλ του κάθε παραγωγού, απευθείας preview και links προς τα apps του σταθμού
για iPhone και Android, καθώς και blog. Η τροφοδότηση με νέο περιεχόμενο γίνεται αυτοματοποιημένα
πάνω στην πλατφόρμα Drupal 7.
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Κατηγορία: Best Reader Interaction (Community

Management)

Ρυθμός 949
Ένας από τους στόχους κατά την υλοποίηση του portal του ραδιοφωνικού σταθμού Ρυθμός 949 ήταν
η δημιουργία ενός χώρου, μέσα στον οποίο οι χρήστες θα μπορούσαν να ανεβάζουν περιεχόμενο,
να βλέπουν τις αναρτήσεις των υπολοίπων και να έρχονται σε επικοινωνία μεταξύ τους. Έτσι στήθηκε
η ενότητα του Community, στην οποία ο χρήστης μπορεί να δει το περιεχόμενο που έχουν ανεβάσει
οι εγγεγραμμένοι χρήστες. Για να μπορεί να συμμετάσχει, ο χρήστης θα πρέπει να κάνει σύνδεση με
λογαριασμό facebook ή twitter, ενώ αυτόματα ανανεώνεται η εικόνα και τα στοιχεία του από το social
media από το οποίο έκανε login. Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει
στο chat με άλλους συνδεδεμένους χρήστες, να ανεβάζει τις εικόνες ή τα αρχεία ήχου που επιθυμεί
μέσω τις ενότητας uploads, να κάνει share στα social media όλα τα δεδομένα της κοινότητας.
Μπορεί επίσης να διαμορφώσει όσες playlists επιθυμεί με τα τραγούδια που βρίσκονται στο portal.
Επίσης, έχει την δυνατότητα να ακούσει, να αντιγράψει και να μοιραστεί οποιαδήποτε playlist άλλου
χρήστη, αλλά και να αλλάξει δεδομένα στη δική του. Η σωστή δομή του Community βοηθάει στο
να ξεχωρίζει το προφίλ με τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη από τα υπόλοιπα δεδομένα των
άλλων χρηστών.
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Κατηγορία: Best Editorial-Best Column

Stop Racism/ΤHE TOC
Ένα αρκετά μεγάλο μέρος του Thetoc.gr αποτυπώνεται μέσα από το video και image υλικό που
διαθέτει. Όμως μείζονος σημασίας είναι και το περιεχόμενο που παράγεται από αξιόπιστους και
έγκριτους συντάκτες. Πέραν του αμιγώς ενημερωτικού περιεχομένου με τη συνεχή ροή ειδήσεων,
το thetoc.gr φιλοξενεί εξειδικευμένες ενότητες και στήλες που επιδιώκουν να προσφέρουν σφαιρική
ενημέρωση γύρω από θέματα που πολλές φορές δεν βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
των ελληνικών ενημερωτικών sites. Μέσα σε αυτές τις ενότητες είναι οι στήλες opinion, city, lgbt,
Creatives, Stop Racism. Η ενότητα Stop Racism, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα
δικαιώματα του Ανθρώπου, παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα που σκοπό
έχει την ευαισθητοποιήση της κοινής γνώμης σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην υπεράσπιση
των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, θέτει ζητήματα που αφορούν στο ρατσισμό, την
ξενοφοβία, την ομοφοβία, το φόβο απέναντι στον διαφορετικό και τον αδύναμο. Όλα αυτά έρχονται
στην επιφάνεια μέσα από 30 video με ιστορίες ανθρώπων της διπλανής πόρτας που υφίστανται
διακρίσεις, είτε είναι μετανάστες, αλλόθρησκοι, ομοφυλόφιλοι κτλ. Παράλληλα, και με αφορμή τις
διπλές εκλογές, οργανώθηκαν και 8 πάνελ συνεντεύξεων με σκοπό την καταγραφή των απόψεων
κομμάτων και υποψηφίων, σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Τέλος, το Section Magazine αποτυπώνει
θέματα σε μορφή online περιοδικού, με μεγαλύτερα κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
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Κατηγορία: Best Tablet Edition/Custom Publishing

Gtouch Germanos από την White Space
Η White Space στα μέσα του 2013 δημιούργησε το Gtouch, την πρώτη πλήρως διαδραστική έκδοση
για την τεχνολογία, ειδικά σχεδιασμένη για iPads και Android powered tablets, για λογαριασμό
της εταιρείας Γερμανός. Αυτή η πλήρως διαδραστική έκδοση για tablets αναλύει, συγκρίνει και
παρουσιάζει την πλήρη γκάμα των προιόντων τεχνολογίας της εταιρείας. Παράλληλα, αποτελεί ένα
νέο καινοτομικό εργαλείο marketing για τη μάρκα, αφού προσεγγίζει πρώτη ένα νέο κοινό χρηστών,
δίνει αξία στη μάρκα, ενισχύει το tech expertise της, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει θετικά την προσέγγιση
νέων πελατών. Διαδραστικές εικόνες και galleries, δυνατότητα προβολής αντικειμένων με 3D
περιστρεφόμενη απεικόνιση, η χρήση video σπάνε την στατικότητα μιας σελίδας και τη μετατρέπουν σε
μια αναγνωστική εμπειρία, της οποίας μάλιστα το περιεχόμενο μπορείς να το μοιραστείς με τους φίλους
σου μέσω email ή κοινής χρήσης στα social media. Στην τελευταία έκδοση του Gtouch, ο χρήστης
μέσα από 8 θεματικές ενότητες ενημερώνεται για τις υπηρεσίες Γερμανός, αγγίζει στην κυριολεξία τα
νέα smartphones, ανακαλύπτει τα νέα tablets, γνωρίζει τα καλύτερα laptops της αγοράς. Η εμπειρία
ενισχύεται με πλήρως interactive περιεχόμενα, επιλογή υπογράμμισης και δημιουργίας σημειώσεων,
ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης και εύκολα links για τις νέες τεχνολογίες, μέσα απο το site του
Γερμανού. Το Gtouch αποτελεί την πρώτη εταιρική έκδοση τεχνολογίας με τα περισσότερα downloads
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Apple.
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«U Hellas» της Ελαΐς-Unilever Hellas
από τις Sprint Integrated Marketing
Communications-Rex Bites
Oι ενέργειες της Ελαΐς-Unilever Hellas στην Ελλάδα για το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Αειφορία
της Unilever παρουσιάζονται για πρώτη φορά και μέσω μιας εφαρμογής για tablets. Η εφαρμογή «U
Hellas» δεν περιέχει απλώς γεγονότα και στοιχεία για το έτος που πέρασε. Περιέχει πολλές επιλογές
πολυμέσων για την παρακολούθηση του πώς η εταιρεία πετυχαίνει την επιχειρηματική ανάπτυξη,
υιοθετώντας ταυτόχρονα τις πιο βιώσιμες, προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, μεθόδους. Μέσα
από έναν ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο, ο χρήστης περιηγείται σε φωτογραφικό υλικό, videos και
animations που παρουσιάζουν την εταιρική φιλοσοφία που ακολουθείται μέσα στα χρόνια. Η εφαρμογή
U Hellas είναι διαθέσιμη για iPad και για Android tablets. Τον σχεδιασμό της εφαρμογής ανέλαβε η
Sprint Integrated Marketing Communications και την ανάπτυξη και δημιουργία της η Rex Bites. Η
Unilever υιοθέτησε μια 100% ψηφιακή στρατηγική στον τομέα, μετατρέποντας την έντυπη έκδοση
γύρω από την αειφορία σε εφαρμογή για iPad και Android, δημιουργώντας και μια browser based
version. Παράλληλα με το περιεχόμενο της εφαρμογής, σκοπός της Unilever ήταν και η προώθηση
των ψηφιακών αρχών της εταιρείας, στην προσπάθειά της να είναι ανθρώπινη και αληθινή και να μας
υπενθυμίζει να διασκεδάζουμε.
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Aegean News for iPad
από τις Matera Media-Rex Bites
Το Aegean News for iPad αποτελεί την tablet εκδοχή του έντυπου εταιρικού περιοδικού Aegean News,
το οποίο μεταμορφώθηκε από τη στατική του εκδοχή σε ένα ελκυστικό, διαδραστικό multimedia
περιοδικό. Εντάσσοντας ψηφιακά στοιχεία και επιπλέον περιεχόμενο, σκοπός του είναι η δημιουργία
μιας πλατφόρμας κατάλληλης για content marketing. Η πρόκληση ήταν να βρεθεί η κατάλληλα
ισορροπία μεταξύ features και περιεχομένου, δεδομένου του αναγνωστικού κοινού του περιοδικού
(επαγγελματίες των τομέων ναυτιλίας και ενέργειας) και του βασικού του στόχου, να ενισχύσει το brand
image των εταιρειών που εκπροσωπεί, να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το τοπικό και διεθνές κοινό,
και να αναπτύξει μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ αυτού και του κοινού του. Για την προσέλκυση
του κοινού και το καλύτερο ενημερωτικό και αισθητικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιεί εικόνες, ηχητικά
αποσπάσματα και βίντεο, επιτρέποντας στον αναγνώστη να αποκτήσει μια σφαιρική άποψη και να
εντρυφήσει στο εκάστοτε προβαλλόμενο θέμα. Η ομάδα της ψηφιακής αυτής έκδοσης, εργάζεται
μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια από τη στιγμή που είναι έτοιμη η έντυπη έκδοση, προκειμένου να την
μετατρέψει στην διαδραστική έκδοση για iPad. Το Aegean News for iPad έχει καταφέρει να κατακτήσει
την 2η θέση των εφαρμογών στην κατηγορία Professional & Trade στο App Store.
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Κατηγορία: Best Tablet Edition

GOCAR Magazine/Nemo Online

gold

Το Gocar magazine είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό αυτοκινήτου για iPad που διατίθεται
δωρεάν από το Newsstand του ηλεκτρονικού καταστήματος της Apple. Είναι μια 100% ελληνική
παραγωγή τόσο σε περιεχόμενο, όσο και σε λογισμικό υποστήριξης και διάθεσης. Συνδυάζει την
αίσθηση του έντυπου περιοδικού με τη δυναμική εικόνα της τηλεόρασης και την πληρότητα του
internet στο απόλυτο digital μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για τον λάτρη του αυτοκινήτου.
Φιλοξενεί πλούσιες συλλογές εικόνων, εντυπωσιακά videos και εμπεριστατωμένα άρθρα από μια
έμπειρη ομάδα 20 ατόμων.
Πλήρως διαδραστικό, το Gocar magazine υιοθετεί όλες τις σύγχρονες μορφές ανάγνωσης ενός
ψηφιακού περιοδικού, μετατρέποντας το «ξεφύλισμά» του σε ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης του
αναγνώστη με την ταμπλέτα του. Κάθε τεύχος αποτελείται από πρωτογενή θεματολογία για νέα
μοντέλα και τάσεις στον χώρο της αυτοκίνησης, αναλυτικά test drives, ειδήσεις από τη Formula
1 και άλλα πρωταθλήματα, άρθρα για την ιστορία του αυτοκινήτου και τις πράσινες μορφές
μετακίνησης. Πρωτότυπες στήλες, όπως ζώδια και αυτοκίνητο, τεχνολογία και παρουσίαση
games δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στην ύλη του περιοδικού. Επίσης, υπάρχει ο πιο πλήρης
οδηγός αγοράς για νέα μοντέλα. Το Gocar magazine υλοποιήθηκε από τη Νemo Online σε
συνεργασία με την Apps4mags. Σήμερα, 1 χρόνο μετά την έκδοσή του, η εφαρμογή έχει
σπάσει το φράγμα των 20.000 downloads και είναι συνεχώς στην πρώτη θέση των automotive
magazines.

InStyle Greece Tablet από την Olive Media
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Το InStyle Greece είναι το μοναδικό μηνιαίο γυναικείο περιοδικό το οποίο κυκλοφορεί στην
Ελλάδα στην έντυπη εκδοχή του και, αφότου εμφανιστεί στα σημεία διανομής Τύπου, μερικές
μέρες αργότερα κυκλοφορεί η iPad έκδοσή του, μέσα από το App Store του iTunes. Διατηρώντας
ακέραιο το περιεχόμενο της έντυπης εκδοχής του, το tablet του InStyle Greece παρέχει
μηνιαίως πρόσβαση σε έξτρα premium content, όπως χρηστικές συμβουλές και πρακτικά
tips από καταξιωμένους fashion editors και beauty experts του InStyle, αλλά και exclusive
videos παραγωγής InStyle Greece με συνεντεύξεις των celebrities που φωτογραφίζονται για το
περιοδικό InStyle. Ξεφυλλίζοντας την iPad Edition του InStyle, o χρήστης έχει τη δυνατότητα να
προχωρήσει σε real-time online αγορές των αντικειμένων που εμφανίζονται στις σελίδες του,
αλλά και να επισκεφτεί e-shops μεγάλων brands με σκοπό την αγορά προιόντων. Χάρη στην
πλατφόρμα Nous, πανω στην οποία «οικοδομείται», η tablet έκδοση του περιοδικού προσφέρει
κάτι παραπάνω από ένα απλό ψηφιακό έγγραφο στον αναγνώστη. Ενσωματώνει αποκλειστικό
οπτικοακουστικό υλικό και βελτιστοποιεί συνεχώς τη ροή και τη διάταξη του περιεχομένου.
Επίσης, το InStyle Greece, πιστό στη 360 στρατηγική του όσoν αφορά τα creative solutions που
παρέχει στους διαφημιζόμενούς του, εμπνέεται, δημιουργεί και υλοποιεί «κατά παραγγελία»
διαδραστική tailor-made ύλη για brands που επιλέγουν διαφορετική εμφάνιση στην iPad edition
του InStyle, από ότι στην έντυπη εκδοχή του.

People Greece Tablet από την Olive Media
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To People είναι το μεγαλύτερο περιοδικό στο κόσμο και η Olive Media θέλει να προσφέρει στους
αναγνώστες του το 360 experience. Έτσι εκτός της έντυπης έκδοσης του και της ιστοσελίδας, οι
κάτοχοι των tablets μπορούν να το κατεβάσουν δωρεάν από το App store, αμέσως μετά από την
κυκλοφορία του στα περίπτερα.
Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, η παρουσία ενός brand δεν περιορίζεται μόνο σε μία οθόνη,
αλλά η ολοκληρωμένη εμπειρία και πρόσβαση πρέπει να διευκολύνεται από όλες τις συσκευές
που έχει στη διάθεσή του ο αναγνώστης. Στο tablet edition του περιοδικού μπορεί να βρει κανείς
πρωτογενές περιεχόμενο που δεν υπάρχει στην έντυπη έκδοση, όπως videos με συνεντεύξεις
των πρωταγωνιστών,video clips από το παρασκήνιο των φωτογραφίσεων και τραγούδια, αλλά
και άλλα διαδραστικά στοιχεία που παρέχουν στους αναγνώστες καλύτερη εμπειρία ανάγνωσης.
Η διαφορά του από τα περισσότερα tablet περιοδικά είναι ότι αυτά είναι διαθέσιμα μια φορά το
μήνα, ενώ το People tablet edition κυκλοφορεί κάθε εβδομάδα. Στα βασικά του χαρακτηριστικά
συμπεριλαμβάνονται οπτικοακουστικό υλικό αποκλειστικά για τους αναγνώστες της ψηφιακής
έκδοσης, βελτιωμένη ροή και διάταξη περιεχομένου, και εύκολη πλοήγηση.

Κατηγορία: Best Responsive Site

Protothema.gr από την Atcom
Η ανάγκη για ανασχεδιασμό και ανακατασκευή του ειδησεογραφικού portal protothema.gr προέκυψε
από την παρατήρηση της ολοένα και αυξανόμενης επισκεψιμότητας στο site από χρήστες με κινητές
συσκευές. Στόχος ήταν ο επανασχεδιασμός του portal να γίνει με τρόπο φιλικό προς τις mobile συσκευές,
κάτι που θα οδηγούσε στην αύξηση της επισκεψιμότητας, μέσω της εμφάνισης με βέλτιστο τρόπο του
περιεχομένου στις οθόνες των επισκεπτών. Παράλληλα, ήταν απαραίτητη η μελέτη και ο επανασχεδιασμός
της δομής της παρεχόμενης πληροφορίας στον τελικό χρήστη, με στόχο την καλύτερη ιεράρχηση του
τρόπου προβολής του περιεχομένου.Η λύση που δόθηκε ήταν η αξιοποίηση της τεχνικής του Responsive
Design με αποτέλεσμα ένα site που προσαρμόζεται στο μέγεθος της εκάστοτε συσκευής μεγιστοποιώντας
έτσι τη λειτουργικότητά του. Το www.protothema.gr είναι βασισμένο στο Netvolution WCM στην έκδοση
4. To Netvolution αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου web, γεγονός που
εξασφαλίζει σταθερότητα και ταχύτητα, πράγμα απαραίτητο σε ενα web portal όπως το Πρώτο Θέμα, που
δέχεται καθημερινά περισσότερες από 550.000 επισκέψεις, με συνεχή ροή ειδήσεων και συχνές αναρτήσεις
άρθρων με multimedia υλικό. Ως αποτέλεσμα οι επισκέψεις από κινητές συσκευές τετραπλασιάστηκαν κατά
τους 6 πρώτους μήνες λειτουργίας του ανασχεδιασμένου portal. Παράλληλα, οι συνολικές επισκέψεις του
portal παρουσιάζουν αύξηση κατα 45% σε σχέση με το διάστημα Ιούνιος- Δεκέμβριος 2012.
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Κατηγορία: Best Reader Tool

Monopoli Widget: Ευρετήριο Διασκέδασης
από την PREMIUM SA
Το Μonopoli.gr ξεκίνησε την πορεία του στο διαδίκτυο το 2010 ως οδηγός πολιτισμού, ψυχαγωγίας
και καλής ζωής. Αποτελεί την online εξέλιξη του περιοδικού ΜΟΝΟΠΟΛΗ του πρώτου free press της
Αθήνας που κυκλοφόρησε το 1998. Διαθέτει πλούσια και ποικίλη ύλη που ανανεώνεται συνεχώς με
ειδήσεις, πρωτότυπα ρεπορτάζ, άρθρα γνώμης, κριτικές, συνεντεύξεις και αφιερώματα. Είναι ένα site
ιδιαίτερα εύκολο ως προς την πλοήγηση που παρέχει στους αναγνώστες χρηστικά ευρετήρια αναζήτησης
περιεχομένου. Ανάμεσα σ’ αυτά, το «Eυρετήριο Διασκέδασης» είναι ένα εξαιρετικά εύχρηστο widget
που επιτρέπει στους αναγνώστες να αναζητήσουν εύκολα και άμεσα πληροφορίες που αφορούν
Κινηματογράφους, Θέατρα, Μουσικές Σκηνές, Εκθεσιακούς Χώρους, Νυχτερινά Κέντρα, Εστιατόρια. Η
αναζήτηση σε κάθε ενότητα μπορεί να γίνει με πολλαπλά κριτήρια όπως: Τίτλο, Κατηγορία, Χώρο, Περιοχή
κλπ. Επιλέγοντας οποιοδήποτε από τα κριτήρια αυτά ο αναγνώστης οδηγείται αμέσως στο πλήρες κείμενο
της παρουσίασης της εκδήλωσης για την οποία ενδιαφέρεται, όπου βρίσκει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες
σχετικά με αυτή. Το Monopoli.gr διαθέτει επίσης τα widgets «Eφημερεύουν Σήμερα» με τα εφημερεύοντα
Φαρμακεία και Νοσοκομεία της Αττικής, και το «Τι Παίζει Σήμερα» για αναζήτηση εκδηλώσεων βάση
ημερομηνίας. Το Monopoli.gr ανήκει στην εταιρεία Premium SA, η οποία διαχειρίζεται επίσης τα sites
Reporter.gr και Mamamia.gr. To «Ευρετήριο Διασκέδασης», όπως και όλο το Monopoli.gr, έχει σχεδιαστεί
πάνω στην πλατφόρμα Κ2 του Joomla από την εταιρεία Nuevo.

silver

Rythmosfm.gr
Το portal του ραδιοφωνικού σταθμού Ρυθμός 949, περιέχει πλήθος εφαρμογών για τους χρήστες/
επισκέπτες, η δημιουργία των οποίων εντασσόταν στους βασικούς στόχους κατά την διάρκεια υλοποίησης
του portal. Απώτερος σκοπός τους να κάνουν engage με τους χρήστες και να διατηρούν ζωηρό το
ενδιαφέρον τους. Τέτοιες εφαρμογές είναι οι Listen live-Watch live την εκπομπή όπου εμφανίζεται και το
όνομα του παραγωγού, Chat, Facebook, Twitter Wall, Web Radios θεματικά, Community, e-Concerts
όπου παρουσιάζονται με live streaming συναυλίες καλλιτεχνών, και Νέα με κατηγοριοποίηση, ενότητα όπου
γράφουν οι παραγωγοί (blog). Στην εφαρμογή Community, ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ανεβάσει
φωτογραφικό υλικό ή ηχητικό μέσα από την ενότητα uploads και να την μοιραστεί με τα social media, να
δημιουργήσει playlists από την μεγάλη βιβλιοθήκη τραγουδιών που υπάρχουν μέσα στο portal και να τα
ακούσει όποτε επιθυμεί αλλά και να την μοιραστεί στα social media, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, αλλά
και να ψηφίσει το καλύτερο κομμάτι στην ενότητα Top20. Πλέον των ανωτέρω, το εικαστικό είναι δομημένο
έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να βρει αυτό που θέλει γρήγορα και εύκολα. Επιπλέον, η πλατφόρμα
βοηθάει στη σωστή δομή των πληροφοριών, στην εισαγωγή όσων ενοτήτων επιθυμεί ο διαχειριστής και στην
προβολή ή μη μιας πληροφορίας.
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Κατηγορία: Best App-Smartphone or Tablet

THE TOC App

gold

Η εφαρμογή του TheTOC, κυκλοφορεί τόσο για IOS όσο και για Android και μέσω μιας σειράς
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που σχεδιάστηκαν με στόχο την βελτιστοποίηση της ανάπτυξης και
διαχείρισης περιεχομένου, πετυχαίνει την γρήγορη, εύκολη κι ευχάριστη πλοήγηση σε όλες τις
πλατφόρμες. Η εφαρμογή του TheTOC στοχεύει να φέρει μια διαφορετική όψη στο πώς διαβάζει
σήμερα τις ειδήσεις ο χρήστης. Μέσω του Cross-platform development με HTML5 επιτυγχάνεται αυτή
η νέα εικόνα και λύνεται το ζήτημα για κοινό codebase και distribution στις μεγαλύτερες πλατφόρμες
κινητών. Μέσω του προσεκτικά μελετημένου responsive design από την Upcom, επιτυγχάνεται
μια ομοιόμορφη και σταδιακή προβολή ενός άρθρου, από τις μικρές οθόνες των κινητών, όπου
χρησιμοποιείται όλο το πλάτος της οθόνης, μέχρι τα tablets, όπου το άρθρο μετατρέπεται σε ένα
δίστηλο για την βέλτιστη εμπειρία ανάγνωσης. Το μενού και όλα τα δευτερεύοντα design elements
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην αποσπούν την προσοχή του αναγνώστη από την πρωτογενή
πληροφορία, δίνοντας ένταση και βήμα στο ίδιο το άρθρο. Το κενό ανάμεσα στις κινητές συσκευές και
την HTML5 έρχεται να γεμίσει το phoneGap. Υποστηριζόμενο από την Adobe, είναι η κύρια τεχνολογία
που κινεί την εφαρμογή του TheTOC και παντρεύει αρμονικά το HTML5 interface με τις native
λειτουργίες. Η Upcom έκανε τα designs και υλοποίησε την εφαρμογή, όπως αυτή σχεδιάστηκε από το
TheTOC.

WOW NOW (World of Women Now)
Το WOW NOW (World of Women Now) είναι το πρώτο μηνιαίο ψηφιακό γυναικείο περιοδικό υγείας και
ομορφιάς, σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήστες iPad. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν μέσω του app
store και το περιεχόμενο κάθε τεύχους διατίθεται σε δυο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά), με στόχο να
φθάσει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό χρηστών ανά τον κόσμο. Η ονομασία της εφαρμογής
αντλεί την έμπνευσή της από το θαυμαστό κόσμο των γυναικών, έναν κόσμο με πάθος, επιμονή,
δημιουργία, όνειρα, το στοιχείο του απροσδόκητου και της έκπληξης. Η σχεδιαστική προσέγγιση του
WOW NOW είναι καινοτόμος, φρέσκια και δημιουργική. Κάθε τεύχος είναι σχεδιασμένο με βάση τις πιο
σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας και εμπλουτισμένο με animations, slide shows, image sequences,
audio sounds και άλλα εφέ, με στοιχεία που ενισχύουν στο μέγιστο βαθμό τη διαδραστική εμπειρία
του χρήστη. Το περιεχόμενο έχει εξαιρετικά συγκεκριμένη στόχευση στο γυναικείο κοινό, με άξονα την
υγεία και την ομορφιά, με αποκλειστικά άρθρα, συμβουλές, συνεντεύξεις γνωστών εκπροσώπων του
χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, η εφαρμογή προσφέρει στους διαφημιζόμενους
τη δυνατότητα να διαφημίσουν προϊόντα που είναι διαθέσιμα μέσω e-shops. Τη στιγμή που βλέπει τη
συγκεκριμένη καταχώρηση, ο κάθε χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση απευθείας στο e-shop και να
πραγματοποιήσει άμεσα την αγορά του online, χωρίς χάσιμο χρόνου και χωρίς αλλαγή μέσου.
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Κατηγορία: Best Home Page

Thetoc.gr
O σχεδιασμός της αρχικής σελίδας του thetoc.gr θυμίζει έντονα έντυπη έκδοση εφημερίδας. Επιτρέπει
όμως στο χρήστη να απολαμβάνει τις δυνατότητες της ψηφιάκης πλοήγησης. Αυτό ήταν άλλωστε
και η αρχική στρατηγική επιλογή για το The Toc. Στόχος ήταν η δημιουργία μιας όμορφης πρώτης
σελίδας με εύκολη χρήση, άνετη πλοήγηση και καθαρό design. Έτσι το The Toc δίνει πρόσβαση σε
μεγάλο όγκο περιεχομένου χωρίς να φαίνεται πολύ γεμάτη και να κουράζει το μάτι του χρήστη ή να τον
αποπροσανατολίζει. Διαθέτει στην αρχική σελίδα μια αποτελεσματική διάταση ενοτήτων με τη σωστή
χρήση χαρακτηριστικών όπως κενά, χρώματα, γραμματοσειρές όπου με τα κατάλληλα call to action
οδηγείται ο χρήστης στα σημεία όπου θα βρει το περιεχόμενο που αναζητά. Μέσω της διαδικασίας του
scroll down ο χρήστης μπορεί με μια ματιά (info at a glance) να πάρει όσες πληροφορίες χρειάζεται από
όλες τις κατηγορίες άμεσα, ενώ αν θέλει σε βάθος ενημέρωση παραπέμπεται σε εσωτερικές σελίδες
με καθαρό περιεχόμενο και minimal design.H παρουσίαση των θεμάτων της αρχικής σελίδας γίνεται
με το διαχωρισμό των θεματικών ενοτήτων σε φέτες. Εκεί η διαφοροποιηση χρωμάτων δίνει ξεκάθαρη
αίσθηση των επιπέδων περιεχομένου. Το περιεχόμενο σε αρκετά επίπεδα είναι διαφοροποιημένο
εικαστικά ώστε να μην κουράζεται το μάτι του χρήστη βλέποντας το ίδιο πράγμα. Όλα τα παραπάνω
σχεδιάστηκαν με απόλυτη συμμετρία, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εύκολο και ευχάριστο navigation.

Κατηγορία: Best Personalized Service

gold

Mega Mou/MegaTv
Το MegaTv τη σεζόν 2012-2013 λάνσαρε για πρώτη φορά στο τηλεοπτικό online κοινό το megamou,
την πρώτη τηλεοπτική personalized digital πλατφόρμα βάσει επιλογής megatv content των χρηστών. Οι
επισκέπτες του megamou κάνοντας Login μέσω Facebook ή Registration στην πλατφόρμα megamou
μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους κανάλι επιλέγοντας σε ποιες ενότητες από όλο το MegaTv
επιθυμούν να ενημερώνονται για τα αντίστοιχα updates. Η πλατφόρμα χωρίζεται σε 2 βασικά μέρη. Το
1ο μέρος είναι το web TV, όπου οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν όλες τις αγαπημένες τους σειρές/
εκπομπές και αυτόματα οι video λίστες γίνονται update με τα lasts online episodes. Το δεύτερο κομμάτι
αφορά τα λεγόμενα widgets, τα οποία περιέχουν τα lasts updates από τις ενότητες κάθε mini site. By
default και χωρίς ο χρήστης να επιλέξει κάτι, το mega mou ανοίγει με 3 βασικές ενότητες, Πρόγραμμα,
Mega Γεγονότα και Mega Cinema. Όποια στιγμή ο χρήστης επιθυμεί μπορεί να προσθέσει και να
αφαιρέσει widgets με ένα click από την πλατφόρμα. Αντίστοιχα, σε κάθε mini site υπάρχει επάνω στο
κεντρικό menu η επιλογή mega mou, από την οποία ο χρήστης μπορεί να προσθέσει/αφαιρέσει ενότητες
στην πλατφόρμα. Ενδεικτικά το mega mou από την πρώτη μέρα λειτουργίας του μέχρι και σήμερα έχει
33.667 εγγεγραμμένους και daily active χρήστες καθώς και 1.000.000 unique page views.
gold
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Κατηγορία: Best Use of Facebook

«Crime Scene»-Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ
από την Rascal
Η Rascal σχεδίασε και ανάπτυξε το interactive, multimedia και εκπαιδευτικό video παιχνίδι «Crime
Scene», για λογαριασμό της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., η οποία είχε θέσει ως στόχο να αυξήσει
τους fans της Facebook σελίδας της κάνοντας, παράλληλα, engage το νεανικό κοινό στo παιχνίδι, και
να αυξήσει το brand awareness. Το παιχνίδι έτρεξε στο Facebook και καλούσε τους fans να βρουν
τον ένοχο που εγκατέλειψε το παλιό του ψυγείο στο δρόμο αντί να το ανακυκλώσει. Για να βρει τον ή
τους ενόχους, ο χρήστης καλείτο να δει τα video με τις «καταθέσεις» των 7 υπόπτων και αφού βγάλει
το συμπέρασμα του, να δηλώσει ποιος ή ποιοι πιστεύει ότι είναι οι ένοχοι. Στην κλήρωση για το μεγάλο
δώρο έπαιρναν μέρος μόνο οι χρήστες που είχαν βρει τους ενόχους. Κάθε χρήστης μπορούσε να
δει μέχρι 5 video/καταθέσεις τη φορά και κάνοντας share το διαγωνισμό σε φίλους του μπορούσε να
δει επιπλέον video. Η ενέργεια υποστηρίχτηκε με 360 επικοινωνία, η οποία περιλάμβανε teaser video
και pre-roll στο YouTube, premium display σε επιλεγμένα websites, καθώς και offline προβολή στα
κανάλια MTV και Mad TV, παράλληλα με χορηγίες σε μουσικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το παιχνίδι
αξιοποίησε το shareability που προσφέρει το Facebook σε συνδυασμό με τη χρήση Video και Audio, και
γνωστοποίησε στο κοινό την ανακύκλωση συσκευών.
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«Μια Faνταστική Μέρα»-Fa, Henkel Hellas
από την Cambo Industries
Με αφορμή τη δύσκολη εποχή και την αρνητική ψυχολογία που επικρατεί αυτό τον καιρό, το Fa
πήρε την πρωτοβουλία να προωθήσει το brand εκπροσωπώντας αυτό που υποστηρίζει χρόνια: την
αναζωογόνηση και περνώντας αισιόδοξα μηνύματα στο κοινό. Το μέσο που επιλέχθηκε ήταν το
Facebook, τόσο για τις υψηλές δυνατότητες κοινωνικής διαμοίρασης, αλλά και ως μία κατάλληλη
αφορμή για να ξεκινήσει την παρουσία του το brand στο συγκεκριμένο μέσο με μια δυναμική ενέργεια.
Η ιδέα ήρθε με τον τίτλο «Μία Faνταστική Μέρα», μία εφαρμογή η οποία λειτουργούσε παράλληλα
ως διαγωνισμός για τους φίλους του Fa, αλλά και ως μία πηγή δημιουργίας περιεχομένου για
καθημερινή χρήση στη σελίδα του Fa στο FB. Η εφαρμογή φιλοξενούσε αποφθέγματα γυναικείων
προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο, καλώντας τους χρήστες να εμπνευστούν και να τα ψηφίσουν,
συμμετέχοντας έτσι στον διαγωνισμό. Έδινε, επιπλέον, τη δυνατότητα στους fans να επιλέξουν
background και γραμματοσειρά ώστε να μοιραστούν το δικό τους θετικό μήνυμα. Το περιεχόμενο που
δημιουργήθηκε μέσα από την εφαρμογή, αποτελούσε παράλληλα και το περιεχόμενο της σελίδας
Fa σε καθημερινό επίπεδο. Συνολικά πάνω από 4.300 χρήστες δημιούργησαν και μοιράστηκαν τη
θετική τους σκέψη. Η Cambo Industries πλαισίωσε την εφαρμογή με ισχυρά στοιχεία διαμοίρασης –
οι χρήστες μπορούσαν να ψηφίσουν τις αγαπημένες τους φράσεις, να τις μοιραστούν, ακόμη και να
δημιουργήσουν μια εκδοχή μιας φράσης για εξώφυλλο FB.
gold

Misko: Το Μυστικό/Barilla Hellas
Ο Ακάκιος και η φράση «Ακάκιε, μην ξεχάσεις, τα μακαρόνια να είναι Misko» αποτελούν
ένα ιστορικό σύμβολο για την Misko και έχουν ταυτιστεί με την επικοινωνία της. Η Misko
επανέφερε τον Ακάκιο στην τηλεοπτική της επικοινωνία το 2012, και το 2013 συνέχισε δυναμικά
ενισχύοντας τα μηνύματα της καμπάνιας. Σε συνέχεια, λοιπόν, της αρχικής καμπάνιας του
2012, μεταφερόμαστε πλέον στην κουζίνα του σπιτιού του Ακάκιου. Κάθε μέρα, για διάστημα 4
εβδομάδων, οι καταναλωτές καλούνται να μπουν στην κουζίνα του Ακάκιου, να ολοκληρώσουν
μαζί του μία συνταγή μέσα από την επιλογή των υλικών που βρίσκονται στην κουζίνα και κατόπιν να
ανακαλύψουν το «μυστικό» της συνταγής, το οποίο αποκαλύπτεται με το άνοιγμα του ντουλαπιού
της κουζίνας. Παράλληλα, μέσα στην εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να δουν αλλά και να
«κατεβάσουν» πλήρεις τις συνταγές, να εμπλακούν οι ίδιοι στο περιεχόμενο της εφαρμογής,
να παρέμβουν με όλες τις βασικές λειτουργικότητες της FB πλατφόρμας και να λάβουν μέρος
σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες κληρώσεις για δώρα Misko. Στόχος της εφαρμογής ήταν η
αξιοποίηση του Ακάκιου στο social περιβάλλον μέσα από μία engaging ενέργεια με recruiting
χαρακτήρα και η έμφαση στην ποιοτική υπεροχή των προϊόντων Misko, αλλά και στη σημασία τους
στην καθημερινή διατροφή του Έλληνα. Η εφαρμογή κατάφερε να προσελκύσει στη σελίδα της
Misko στο Facebook 17.299 νέους fans.
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Vodafone ShaRED από την MRM/McCann Athens
Με το λανσάρισμα των νέων προγραμμάτων Vodafone RED, ζητήθηκε η ανάπτυξη μίας online
εφαρμογής μέσω της οποίας το κοινό θα βίωνε την εμπειρία του κεντρικού μηνύματος «Υπάρχει πάντα
κάτι καλό». Η online εφαρμογή Vodafone ShaRED επέτρεπε στους χρήστες να συνδεθούν μέσω
Facebook, Instagram και Twitter, και μέσω κάποιου από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα να μοιραστούν ένα
καλό μήνυμα. Ταυτόχρονα, όλα τα καλά μηνύματα εμφανίζονταν στο timeline των χρηστών αλλά και
στο gallery της εφαρμογής, ενώ τα καλύτερα και πιο εμπνευσμένα από αυτά εμφανίστηκαν σε δυναμικά
web banners και σε τηλεοπτικά σποτ. Όλοι οι συμμετέχοντες έπαιρναν μέρος σε κλήρωση για πλούσια
δώρα κάθε εβδομάδα. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή έδινε στον χρήστη τη δυνατότητα να συνδέσει τους
λογαριασμούς του στο Facebook, Twitter και Instagram μέσα σε ένα μοναδικό περιβάλλον. Έτσι, κάθε
φορά που οι συμμετέχοντες ήθελαν να μοιραστούν το «καλό τους μήνυμα» μπορούσαν και να επιλέξουν
άλλο κοινωνικό μέσο (είτε το Facebook, είτε το Twitter είτε το Instagram).Το παραπάνω ήταν εφικτό
καθότι πραγματοποιήθηκε σύνδεση του Facebook με το api του Twitter και του Instagram. Συνολικά, οι
χρήστες μοιράστηκαν μαζί μας μέσα σε 1 μήνα πάνω από 4.500 καλά μηνύματα, ενώ πάνω από 150
χρήστες είδαν το μήνυμά τους live στην τηλεόραση και το διαδίκτυο.
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Κατηγορία: Best Engagement Strategy

www.minervahorio.gr/ Μινέρβα ΑΕ
και Interweave
Η στρατηγική αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας της ψηφιακής παρουσίας του Μινέρβα Χωριό
περιλαμβάνει τον διάλογο με τους καταναλωτές, την απόκριση σε αρνητικά σχόλια, την άμεση
επικοινωνία με την κοινότητα σε φιλικό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας κάθε χρήστη ως μέλος της
οικογένειας του Χωριό. Η επικοινωνία ξεκινά με τη δημιουργία περιεχομένου και εκτείνεται μέχρι τα
posts στη σελίδα και τη διαχείριση προσωπικών μηνυμάτων. Αυτό γίνεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης του Χωριό, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων του blog. Μια σημαντική πτυχή της
στρατηγικής επικοινωνίας αποτελεί και η σωστή χρήση των hashtags τη δεδομένη μέρα, αλλά και η
αναζήτηση και άμεση επικοινωνία με χρήστες που ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο του Χωριό. Για την
αύξηση της διάδρασης με τους χρήστες, χρησιμοποιήθηκε το νέο feature του Facebook, με το οποίο
η σελίδα μπορεί να πραγματοποιήσει κλήρωση σε ένα post ζητώντας από τους χρήστες να κάνουν
Like, Share ή και Comment στο συγκεκριμένο post για να κερδίσουν μια θέση στην κλήρωση. Αν και
το feature αυτό δεν απαιτεί Like στη σελίδα, προσφέρει πολύ υψηλή διάδραση και αυξάνει το Talking
About This, καθώς και το reach του συγκεκριμένου post. Επίσης, το email marketing έχει αποτελέσει
ισχυρό κομμάτι του engagement με τους χρήστες, έχοντας δημιουργήσει μία σημαντική βάση
δεδομένων, της τάξεως των 14.000 ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
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Κατηγορία: Best Use of YouTube

«Fastest Pre-roll Ever» από την Bold Ogilvy
& Mather
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Το pre-roll που δημιούργησε η Bold Ogilvy & Mather για το Cosmote 4G αποτελεί μια από τις λίγες
φορές στην Ελλάδα που έγινε τόσο tailor made χρήση του YouTube, καθώς εκμεταλλεύτηκε όλα τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μέσου. Συγκεκριμένα, ανέτρεψε τα 5 δευτερόλεπτα υποχρεωτικής/
ενοχλητικής αναμονής πριν εμφανιστεί το λυτρωτικό skip button, με ένα self-skipped pre-roll που
τελειώνει πριν καν εμφανιστεί το skip button. Στο συγκεκριμένο pre-roll, ο πρωταγωνιστής δείχνει το
skip button στον θεατή και με «κλείσιμο ματιού» του λέει ότι το Cosmote 4G είναι τόσο γρήγορο που
δεν χρειάζεται να περιμένει το countdown για το skip button. Επιπλέον, ενώ η πλειοψηφία των χρηστών
στο YouTube δεν παρακολουθεί ολόκληρες τις διαφημίσεις, η συγκεκριμένη διαφήμιση επικοινώνησε
το μήνυμα σε όλους τους χρήστες στους οποίους εμφανίστηκε, καθώς ήταν self-skipped και
ολοκληρωνόταν χωρίς αυτοί να κάνουν skip. Αυτή η tailor made χρήση του YouTube απέφερε τελικά
εντυπωσιακά αποτελέσματα, καταγράφοντας 3.607.850 views από 1.497.262 unique users και αύξηση
του click through rate από 2,5% σε 8,7%. Τέλος, επέτρεψε με βιωματικό τρόπο να επικοινωνηθεί σε
όσους δεν έχουν 4G, τι σημαίνει να σερφάρεις στο internet με το ταχύτερο δίκτυο στην Ελλάδα.
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Κατηγορία: Best Social Media Marketing

The Voice of Greece in Social Media/ANT1

gold

Οι social media σελίδες του The Voice of Greece δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2013, με αρχικό
στόχο την προβολή και προώθηση του νέου τηλεοπτικού show που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014.
Κύριος στρατηγικός στόχος ήταν η παράλληλη δημιουργία του μεγαλύτερου social media buzz που έχει
κατορθώσει ποτέ ελληνικό TV show, σε συνεχόμενο διάστημα διάρκειας 5 μηνών. Κατα τη διάρκεια της
δραστηριοτητας των σελίδων του The Voice of Greece επιτεύχθηκαν, μεταξύ άλλων, 132.000 friends
στη σελίδα του Ant1 The Voice of Greece με average engagement rate 10%, τεράστια και ταχύτατη
ανάπτυξη του fanbase όλων των social media, ενώ αποτέλεσε το Νο1 TV Show με τις περισσότερες
online αναφορές σε social media, blogs και sites και το No1 Trending Topic κάθε Παρασκευή στο
Twitter. Το show προωθήθηκε online με ένα πλήθος ενεργειών, όπως Live Streaming κάλυψη 20’
πριν και μετά το show, Live News feeds από τα παρασκήνια κατά τη διάρκεια του show, δημιουργία
θεματικών #hashtags που καλούσαν τους τηλεθεατές να συμμετάσχουν στη συζήτηση ή να προβούν
σε δικές τους user experience ενέργειες, επικοινωνια όλων των social media ενεργειών real-time
από τον V-Reporter Θέμη Γεωργαντά κατά τη διάρκεια του show, live social media posting από τους
Coaches, διαγωνισμούς, itunes Voting και ANT1 Mobile App Voting.

«Samsung Mobilers Greece» από την Rubicon
Το Samsung Mobilers είναι ένα μοναδικό online πρόγραμμα Ambassadors που διακρίνεται σε
παγκόσμια κλίμακα με επιτυχή αποτελέσματα από την Samsung, ενώ το project της εισαγωγής,
υλοποίησης, δημιουργίας στρατηγικής και ανάπτυξης του στα ελληνικά δεδομένα ανατέθηκε
στην Rubicon. Χρησιμοποιώντας σαν κεντρικό κανάλι το Facebook, δημιουργήθηκε η κοινότητα
των Samsung Mobilers Greece, με σκοπό την διαμόρφωση και καθοδήγηση της κοινής γνώμης,
στηριζόμενοι στο κοινό «πάθος» των fans για το brand. Η ομάδα αποτελείται από νεαρά και δημιουργικά
άτομα, χρήστες κινητής τηλεφωνίας και λάτρεις του brand, τα οποία δημιουργούν περιεχόμενο μέσω
των προσωπικών τους social media λογαριασμών, για τα Samsung Smartphones.
Το μοναδικό και αληθινό περιεχόμενο έχει σαν αποτέλεσμα τα υψηλά επίπεδα Virality, Reach
και Engagement, και αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους εν δυνάμει πελάτες.
Τα πλεονεκτήμα για το brand είναι η δημιουργία περιεχομένου σχετικού με την χρηστικότητα
των συσκευών στην καθημερινή ζωή, η άμεση επαφή με τους χρήστες, μέσω των Mobilers, και
η ουσιαστικότερη κατανόηση των αναγκών του κοινού, καθώς και το γεγονός ότι οι εν δυνάμει
πελάτες υιοθετούν την άποψη των Mobilers, αφού τους αντιμετωπίζουν σαν έναν απλό FB χρήστη ή
φίλο τους. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν λογαριασμοί σε όλα τα main social media channels στα οποία
δραστηριοποιούνται οι Mobilers, το YouTube, το Twitter και το Instagram.
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MegaTv-Τηλέτυπος ΑΕ
Η online πορεία του Mega στα social media είναι μακρόχρονη, με κύριους στόχους το
engagement και τον σεβασμό στους online fans. Η σελίδα του Mega στο Facebook είναι
η πιο δημοφιλής fan page τηλεοπτικού καναλιού και μια από τις 10 δημοφιλέστερες στην
Ελλάδα με 279.300 likes. Υπάρχουν fan pages όλων των σειρών/εκπομπών του σταθμού,
με καθημερινή ροή, αποκλειστικότητες, φωτογραφίες και πλούσιο multimedia υλικό, ενώ
πραγματοποιούνται και social events με ταυτόχρονη ενημέρωση onair και online και exclusive
multimedia content. Στο Twitter διαθέτει δεκάδες χιλιάδες followers, και στο main account
και στα επιμέρους, με καθημερινή παρουσία των official hashtags στον αέρα και up-todate αναφορές σε 24ώρη βάση προωθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του καναλιού, αλλά
και promotion των μελλοντικών προγραμμάτων. Το επίσημο κανάλι του Mega στο YouTube
αριθμεί 72.285 subscribers και 45.729.298 views από τον Ιούλιο του 2012 έως τις 15
Απριλίου του 2014, και αποτελεί το πληρέστερο και μεγαλύτερο σε original video περιεχόμενο
επίσημο ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι στην πλατφόρμα. Περιλαμβάνει ολόκληρα online
επεισόδια από τις αγαπημένες σειρές των χρηστών που προέκυψαν από online ψηφοφορία
(megalicious classics mou) και video αποσπάσματα από το σύνολο του προγράμματος που
μεταδίδεται αυτή την στιγμή. Πρόσφατα ξεκίνησε και η λειτουργία sub channels με extra
video περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, τα accounts του Mega σε Instagram και Pinterest μετρούν
χιλιάδες πιστούς οπαδούς.

silver

RizopoulosPost.com
Η νέα τάση διάδοσης της πληροφορίας μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, καθιστά
το RizopoulosPost επιτυχημένο στα social media, προωθώντας την έντονη παρουσία του
αλλά και την διάχυση του προτωγενούς υλικού. Η έντονη συνεργιακή διάδοση της επίκαιρης
αρθογραφίας του στα 7+ κοινωνικά μέσα δικτύωσης που διαθέτει και στα blogs με τα οποία
συνεργάζεται, αποτελεί πλέον έμπρακτα ένα επιτυχημένο και επίκαιρο μέσο σφαιρικής
αλλά και στοχευμένης κοινωνικής δικτύωσης. Ο στόχος του RizopoulosPost είναι η άμεση
αναπαραγωγή και η ταυτόχρονη συνεργιακή διάδοση της αρθρογραφίας του site σε
καθημερινή βάση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης που διαθέτει και στα 70 blogs με τα οποία
συνεργάζεται . Αναλυτικά και ανά συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το site
μετρά στο Facebook 35.449 likes, στο Twitter 14.066 followers, στο Youtube 629subscribers
και στο Google+ τους 713 ακόλουθους. Έτσι, κατόρθωσε να γίνει το κορυφαίο μέσο
διαδικτυακής επιρροής, ως επίκαιρο, άμεσο και επιτυχημένο μέσο σφαιρικής ενημέρωσης.
bronze
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Κατηγορία: : Best Innovative Service

Nugg.ad από την 24Media
Η nugg.ad AG είναι η κορυφαία πλατφόρμα audience targeting στην Ευρώπη, με παρουσία στις
σημαντικότερες αγορές, αλλά και από το 2013 στην Ελλάδα. Η τεχνολογία της δίνει τη δυνατότητα
στους διαφημιστές, στις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης και στους διαφημιζομένους να αυξήσουν
σημαντικά την αποτελεσματικότητα των καμπανιών τους, παραπέμποντάς τους σε στοχευμένες ομάδες
που σχετίζονται με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Το 2013, η nugg.ad λανσάρε τη λύση Programmatic
Premium Solutions, η οποία συνδυάζει αυτοματοποιημένο μάρκετινγκ ανώτερης απογραφής με αξιόπιστα
δεδομένα στοχευμένου κοινού για την εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας, ευρύτερης εμβέλειας και
αποτελεσματικότητας για τις καμπάνιες RTB. Η συνεργασία μεταξύ nugg.ad και 24Media ήρθε να καλύψει
ένα κενό στην ελληνική αγορά της digital διαφήμισης, με στόχο την παροχή βελτιωμένων δυνατοτήτων
διαφημιστικής στόχευσης και αποτελεσματικότητας, προσφέροντας σειρά καινοτόμων πρακτικών στα
διαφημιζόμενα brands. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της nugg.ad, η 24Media διαθέτει πλήρη και λεπτομερή
στοιχεία του κάθε δυνατού target group, κάτι το οποίο της δίνει τη δυνατότητα να βελτιστοποιεί τη στόχευση
αλλά και τη συχνότητα εμφάνισης διαφημιστικών μηνυμάτων και να υλοποιεί καμπάνιες που είναι απόλυτα
προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του πελάτη. Παράλληλα, οι δυνατότητες της nugg.ad σε online «real
time» branding research διευρύνουν σημαντικά το φάσμα των εργαλείων που διατίθενται προς τους online
διαφημιζομένους.
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Κατηγορία: Native Advertising/Content Marketing

Oneman.gr από την 24Media
To Oneman είναι το πρώτο ανδρικό online brand στη Ελλάδα με μια απολύτως σύγχρονη οπτική για τον άντρα,
με ποικίλη θεματολογία και με διαρκή δημιουργικότητα στο περιεχόμενο και την γραφή του. Ένα άκρως
social friendly site γεμάτο από entertainment περιεχόμενο, ένα εξαιρετικό όχημα για την πραγματοποίηση
καμπανιών content marketing. Ο σχεδιασμός μιας καμπάνιας content marketing από το Oneman γίνεται από
αυτοτελή ομάδα, η οποία προτείνει, σχεδιάζει και υλοποιεί τις ενέργειες, φροντίζοντας και την υποστήριξη
από τα κατάλληλα social media accounts αλλά και για τη διαχείριση των σχολίων σε πραγματικό χρόνο. Για
παράδειγμα, σε συνεργασία με τη Misko, δημιουργήθηκε η ενότητα «FamilyMan sponsored by Misko», η
οποία φιλοξενούσε άρθρα σχετικά με τον μοντέρνο άντρα οικογενειάρχη. Για τις ανάγκες προώθησης της
σειράς καλλυντικών Nivea Men Originals δημιουργήθηκε στην κεντρική σελίδα του Oneman, ενότητα με τίτλο
«Ξέχνα όσα ήξερες», η οποία φιλοξενούσε άρθρα σχετικά με τη θεματολογία της αντίστοιχης ενέργειας.
Ένα τρίτο παράδειγμα ήταν η πρώτη μεγάλη καμπάνια content promotion που έτρεξε στο Οneman, με
βασικό concept της ενέργειας την μεταμόρφωση όλου του site γύρω από τη θεματολογία «Apollo Axe».
Για τη συγκεκριμένη καμπάνια δημιουργήθηκαν άρθρα σε διάρκεια μίας εβδομάδας, τα οποία αφορούσαν
αποκλειστικά θεματολογία γύρω από το διάστημα, και τα οποία μέσω hyperlinks οδηγούσαν απευθείας στο
site του Axe.
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Cosmote Start Up:Κάνε την Δική σου Επιχείρηση από
την Mindshare
Το πρόγραμμα της Cosmote «Ο κόσμος μας, εσύ» συνεχίσε το έργο του για να κάνει τον κόσμο μας
καλύτερο, βασισμένο αυτή τη φορά στην ιδέα του Ηρακλή Παπαδόπουλου, ο οποίος ήθελε να στηρίξει
τους δημιουργικούς ανθρώπους και τις πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες. Σε συνεργασία με την EΕΔΕ, το
Foundation και την OTEAcademy, δημιούργησε το πρόγραμμα «Cosmote Start Up», ένα πρόγραμμα για να
στηρίξει τη νεανική επιχειρηματικότητα. Προκειμένου να επικοινωνηθούν όλα τα στάδια της ενέργειας Start
Up, επιλέχθηκε στρατηγικός συνεργάτης το www.in.gr ως ειδησεογραφικό site υψηλής επισκεψιμότητας.
Στόχος ήταν η δημιουργία προβολής της ενέργειας με μορφή περιεχομένου στο site και η δημιουργία traffic
στο url της σελίδας www.cosmotestartup.gr. Η συνεργασία περιελάμβανε δημιουργία microsite, προκειμένου
να φιλοξενείται η ενέργεια και οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν συμμετοχή. Υπήρχε συνεχής ενημέρωση με
όλες τις εξελίξεις από την πρόοδο των ομάδων, τις ομιλίες των εκπαιδευτών, τις ώρες μαθημάτων/εργαστηρίων
και την εμπειρία των συμμετεχόντων. Παράλληλα, υπήρχε η σχετική αρθρογραφία σε διαφορετικές ενότητες
του www.in.gr και στη homepage του. Τέλος, δημιουργήθηκε info graphic με timeline αξιοποιώντας το
υλικό από την εξέλιξη του προγράμματος, video και φωτορεπορτάζ με τη παρουσίαση της ενέργειας και
συνέντευξη με τους νικητές. Η παραπάνω στρατηγική συμμαχία με το ελληνικό portal βοήθησε σημαντικά στην
αναγνωρισιμότητα της ενέργειας, τόσο στο ευρύ όσο και στο επιχειρηματικό κοινό.
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Queen.gr από την DPG Digital Media

silver

Το Queen.gr ήταν από τα πρώτα μέσα που επένδυσε από τις αρχές του 2013 στο content
marketing, εντάσσοντάς το περαιτέρω στην εν γένει εμπορική και στρατηγική επικοινωνία του.
Με οδηγό την δημιουργία και διάδοση ποιοτικού περιεχομένου με αξία για τους αναγνώστες,
έχει αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Queen.gr και αναγνωστών. Συγκεκριμένα, σε
συνεργασία με το T.G.I. Friday’s, έτρεξε τον Ιούνιο του 2013 η ενέργεια «Πήγαμε στα TGI Friday’s
και φάγαμε τα πάντα!», όπου το Queen.gr βρέθηκε στα Friday’s στο Κεφαλάρι και μετέφερε με τον
δικό του τρόπο στους αναγνώστες του, το special lunch meeting που απόλαυσε η ομάδα του. Το
#Fridays concept προβλήθηκε στην κεντρική σελίδα του Queen.gr καθώς και στα social media.
Μια άλλη ενέργεια content marketing ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014 υπό το concept «The
street style editorial!». Μία fashion editor και ο φωτογραφικός φακός του Queen.gr, αποφάσισαν
να βγουν στους δρόμους της Αθήνας μία φορά την εβδομάδα, αναζητώντας κορίτσια με στυλ
που μπορούν να αναδείξουν την προσωπικότητα τους μέσα από το ντύσιμο τους, με νέα και
καθιερωμένα labels(H&M, Fullah Sugah, Adidas). Επιπλέον, σε συνεργασία με τη Honda, έτρεξε η
ενέργεια «Το καλύτερο γυναικείο αξεσουάρ έχει 2 ρόδες!», με μια συντάκτρια να κάνει βόλτα με το
νέο Honda Sh Mode 125 και να μοιράζεται τις εμπειρίες από την καθημερινότητας της.

Κατηγορία: Creative Use of Media/Innovative Formats

«Καθημερινή» εμπειρία ΙΚΕΑ από τις Initiative
Media και Καθημερινή
Ο στόχος της συγκεκριμένης καμπάνιας ήταν να επικοινωνήσει την ποιότητα ΙΚΕΑ, σε συνάρτηση
με το Value for Money. Η στρατηγική media ήταν η δημιουργική συσχέτιση και το λογοπαίγνιο
σε συνεργασία με ένα μεγάλο έγκυρο ειδησεογραφικό site, που μπορούσε να υπογράψει την
«καθημερινή» ποιότητα ΙΚΕΑ, το kathimerini.gr. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε Expandable
Footer στην αρχική σελίδα του site, που οδηγούσε σε ειδικά σχεδιασμένο mini site μέσα σε
περιβάλλον του kathimerini.gr. Η επικοινωνία πέτυχε το στόχο της, έχοντας δημιουργήσει κυρίαρχη
παρουσία με εντυπωσιακό δημιουργικό, σύνδεση με τους πιστούς χρήστες του μέσου και
product integration με τη δημιουργία του κάθετου mini site. Για τις ανάγκες αυτής της καμπάνιας
εγκαινιάστηκε το Interactive footer, ένα δημιουργικό στη βάση της σελίδας στην home page
που με κάθε κλικ έκανε expand προς τα πάνω και έδειχνε διαφορετικές φωτογραφίες από τη
γκάμα κρεβατοκάμαρας ΙΚΕΑ. Εάν ο χρήστης επιθυμούσε να δει περισσότερο σχετικό content,
είχε φτιαχτεί σε συνεργασία με το μέσο, ολόκληρη ενότητα με υποκατηγορίες, ώστε ο χρήστης
του kathimerini.gr να βιώσει όλη την εμπειρία του ΙΚΕΑ μέσα στο αγαπημένο του περιβάλλον. Το
Expandable Footer είχε 32% open rate και έγινε ανάρπαστο από άλλους διαφημιζόμενους στη
συνέχεια. Το ειδικό mini site, όπου εκτυλισσόταν η «καθημερινή» εμπειρία ΙΚΕΑ απέφερε 3πλάσια
επισκεψιμότητα από τον αρχικό στόχο.
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Lufthansa-Flightrack Collections
από την Mindshare
Η στρατηγική στην οποία βασίστηκε η δημιουργία του Special Operation του Spotify, Flightrack
Collections, ήταν να μεγιστοποιηθεί το engagement ανάμεσα στο κοινό και τη Lufthansa,
αναδεικνύοντας την εμπειρία της πτήσης. Για να μεγιστοποιηθεί η αίσθηση της stand out
επικοινωνίας επιλέχθηκε η Lufthansa ως Launching Partner του Spotify κατά το λανσάρισμά του
στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη ενέργεια επικοινωνήθηκε από όλα τα formats του Spotify και μέσω
Facebook ads. Οι χρήστες οδηγούνταν στο Facebook tab της Lufthansa, το οποίο φιλοξενούσε
το activation flightrack collections. Οι χρήστες έπρεπε να κάνουν like στη σελίδα, ξεκινούσαν το
activation και καλούνταν να απαντήσουν ποιο τραγούδι θα ήθελαν να ακούν σε συγκεκριμένες
στιγμές εν πτήσει. Τα τραγούδια επιλέγονταν μέσω του Spotify και οι χρήστες δημιουργούσαν
user generated playlists, οι οποίες ανανεώνονταν σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, οι χρήστες
έμπαιναν σε κλήρωση για να κερδίσουν δώρα όπως αεροπορικά εισιτήρια, εκπτώσεις στο επόμενο
Lufthansa ταξίδι τους, iPod με premium συνδρομές Spotify κ.α. Τα αποτελέσματα της ενέργειας
ήταν πάνω από 170 ώρες μουσικής από τέσσερις User Generated Playlists, επιπλέον 10.000
fans στη σελίδα της Lufthansa, αλλά και αρκετά αεροπορικά εισιτήρια που αγοράστηκαν online.
Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα συσχετίστηκε η μουσική
βιομηχανία με την ταξιδιωτική βιομηχανία.
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«Η Μεγάλη Επιστροφή» της Carrefour
Μαρινόπουλος από την UM Greece
Το φθινόπωρο του 2013, η Carrefour Μαρινόπουλος παρουσίασε την ενέργεια η «Μεγάλη
Επιστροφή», μέσω της οποίας οι καταναλωτές εξασφάλιζαν 50% επιστροφή της αξίας των
προϊόντων σε δωροεπιταγή. Η μεγάλη διάρκεια της ενέργειας, έξι εβδομάδες, αλλά και η ποικιλία
των προϊόντων που περιλάμβανε, επέτρεπε σε όλους τους καταναλωτές να προγραμματίσουν
έγκαιρα τις αγορές τους και να διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία. Το κεντρικό μήνυμα
είχε σκοπό να δημιουργήσει αρχικά το στοιχείο της έκπληξης στους καταναλωτές και να τους
παρακινήσει να πάρουν μέρος στην ενέργεια. Σε αυτό το μήνυμα βασίστηκε τόσο η δημιουργική
όσο και ή online media ιδέα ώστε να αξιοποιηθεί δημιουργικά το περιβάλλον των ψηφιακών μέσων
και να προκληθεί involvement και engagement. Στόχοι του μοντέλου online επικοινωνίας ήταν
να δημιουργήσει awareness για την ενέργεια και να οδηγήσει όσο το δυνατόν περισσότερους
χρήστες στο www.carrefour.gr. Με την είσοδο του χρήστη σε επιλεγμένα sites, εμφανιζόταν ο
χαρακτήρας «M» της Μεγάλης Επιστροφής, ο οποίος πατούσε μια μπανανόφλουδα, έπεφτε και
το site αναποδογύριζε, ταυτίζοντας έτσι την ενέργεια με το «τα πάνω-κάτω στις τιμές». Η ενέργεια
προβλήθηκε στην αρχική σελίδα 5 sites, ενώ επιπλέον 7 sites ζήτησαν και έτρεξαν το υλικό. Πάνω
από 1.500.000 μοναδικοί χρήστες είδαν την καμπάνια, ενώ καταγράφηκαν πάνω από 340.000
clicks και επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο site.
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Amita Motion Positive Group από το MAD
Το Amita Motion Positive Group διεξήχθη μέσα από ειδικό application/tab στην σελίδα της Amita
Motion στο Facebook. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 5 καλλιτέχνες (Stan, Vegas, Melisses,
Mηδενιστής, Playmen) οι οποίοι δημιούργησαν από ένα pool ταλέντων 5 νέων acts και έγιναν οι
managers τους αναλαμβάνοντας να τους καθοδηγήσουν σε όλα τα στάδια παραγωγής του 1ου
τους single και video clip. Το κοινό δήλωνε συμμετοχή στον διαγωνισμό ως fan στο Group που
επιθυμούσε να στηρίξει, συγκεντρώνοντας Positive Points, ψηφίζοντας τα tasks του group και
κοινοποιώντας τα promo υλικά που προέκυπταν από κάθε ενέργεια. Tα έπαθλα του διαγωνισμού
ήταν για το Top Positive Group συμβόλαιο 1 έτους με δισκογραφική εταιρία, παραγωγή CD
single και videoclip, και live εμφάνιση του στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας. Για τον Top Fan του
νικητήριου group το έπαθλο ήταν 6μηνο συμβόλαιο εργασίας ως βοηθός του Top Positive Group.
O διαγωνισμός συγκέντρωσε 1.600 unique συμμετοχές ταλέντων, 10.080 unique fans και 247.179
Positive Points – Shares promo υλικών, ενώ η σελίδα σημείωσε αύξηση 90.000 page fans. Η
ενέργεια Amita Motion Positive Group δημιούργησε ενα δυνατό online community το οποίο για
6 συνεχόμενους μήνες έκανε engage καθημερινά τους χρήστες μέσω των προσωπικών τους
επιλογών, με στόχο να «χτίσουν» ένα επιτυχημένο profile στον καλλιτέχνη που είχαν επιλέξει να
υποστηρίζουν.
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Κατηγορία: Best Effectiveness Campaign

«I saw DOVE Sketches on Facebook»
από την Initiative Media
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Tο νέο κοινωνικό μήνυμα του Dove κατάφερε να «αγγίξει» 3 εκατ. χρήστες σε δυο μέρες, μέσα
από αποκλειστική προβολή στα social media.Η ανάγκη ήταν να δουν οι χρήστες το νέο video,
να γίνουν engage με αυτό και κυρίως να το μοιραστούν με τους φίλους τους. Το υλικό είχε
όλες τις προϋποθέσεις να γίνει viral, όμως έπρεπε να του δοθεί η ευκαιρία να γνωστοποιηθεί
γρήγορα σε μια ικανοποιητική μερίδα κοινού. Η ιδέα ήταν το «RoadBlock Facebook», όπου
επιλέχθηκε ένα Σαββατοκύριακο με όλα σχεδόν τα διαφημιστικά οχήματα του Facebook να
επικοινωνούν αποκλειστικά το νέο video του Dove. Η επικοινωνία σε συνδυασμό με το πολύ καλό
υλικό, κατάφερε να εκτοξεύσει τόσο τα video views, το sharability αλλά και το Talk About και
Recruitment στη σελίδα του Dove. Τα video views ξεπέρασαν τις 575.000 σε δυο ημέρες, που σε
συνδυασμό με τα υπόλοιπα premium οχήματα του Facebook που χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα,
κατέληξαν να αυξήσουν στο 38% το engagement rate της σελίδας του Dove και να αυξήσουν
κατά 50% τους fans της σελίδας από Ελλάδα. Με κυρίαρχη παρουσία και καινοτόμο placement
κατάφερε μέσα σε δυο ημέρες να πετύχει κάλυψη 70% του κοινού του Facebook online και να το
ενεργοποιήσει, ώστε να μοιραστεί το κοινωνικό μήνυμα του Dove.

«Discover Deree Day» από την UM Greece
Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Deree διεξάγει κάθε χρόνο το πρόγραμμα Discover
Deree Day, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειές τους να
εξερευνήσουν όλα τα προγράμματα του Deree και να εγγραφούν έγκαιρα στα φθινοπωρινά
μαθήματα. Συνεπώς, η γνωστοποίηση του προγράμματος είναι κάτι που δεν θα μπορούσε
να λείπει από την επικοινωνιακή στρατηγική του Deree, η οποία συμπεριλάμβανε και την
αξιοποίηση ψηφιακών μέσων. Για την online επικοινωνία του Discover Deree Day, σχεδιάστηκε
μια ολοκληρωμένη full scale καμπάνια σε πολλά μέσα, με στόχο την δημιουργία awareness
για το Discover Deree Day, την πρόκληση του ενδιαφέροντος των χρηστών για το πρόγραμμα,
την επίτευξη περισσότερων αιτήσεων και την επικοινωνία των αξιών του brand Deree. Για την
επικοινωνία του ‘’Discover Deree Day’’ χρησιμοποιήθηκε ένα ευρύ φάσμα sites. Η επικοινωνία
υποστηρίχθηκε με standard banners για συνεχή παρουσία για μεγάλο χρονικό διάστημα σε
προνομιακές θέσεις προβολής και συνεχή επαφή με τους χρήστες, skins για direct και υψηλό
response και υψηλό brand recall, και προωθητικά advertorials για εις βάθος πληροφόρηση
γύρω από το Discover Deree Day. Η καμπάνια ξεκίνησε τον Ιούλιο 2013 και ολοκληρώθηκε τον
Σεπτέμβριο 2013, ενώ η απήχηση της online επικοινωνίας ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να
υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον και νέα επικοινωνία εγγραφών τον Σεπτέμβριο.
gold
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Κατηγορία: Best Local News Site

Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής
από την MRM/McCann Athens

silver

Με όραμα την εδραίωση της Περιφέρειας Αττικής στους κορυφαίους 10 city break
προορισμούς έως το 2020 και κεντρικό μήνυμα «Athens Attica LIVE! The greatest live of
your life!», το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής
φιλοδοξεί να αναδείξει την Αττική και τα νησιά της σε έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό με
ποικίλες εναλλακτικές για τον επισκέπτη, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Στα πλαίσια αυτής της
ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας δημιουργήθηκε ένα πλήρες φάσμα ψηφιακών
ενεργειών που αντανακλά την εικόνα της Περιφέρειας Αττικής σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα,
εξαπλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιλαμβάνει τη διαδικτυακή πύλη athensattica.
gr, διαθέσιμη σε 6 γλώσσες με πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, στοχευμένες banner
campaigns στις μεγαλύτερες διεθνείς ιστοσελίδες, καμπάνιες SEM και SEO που φέρνουν την
Αττική στην κορυφή των μηχανών αναζήτησης για city break, Facebook fan page στην οποία
αναρτώνται καθημερινά posts και διοργανώνονται επιτυχημένοι διαγωνισμοί, παρουσία σε
Ιnstagram και Pinterest, κανάλι YouTube με 60 videos σε 11 θεματικά spots και δωρεάν mobile
application σε 6 γλώσσες. To athensattica.gr εμπλουτίζεται σε εβδομαδιαία βάση και αποτυπώνει σε
θεματικές ενότητες τις ποικίλες εναλλακτικές που προσφέρονται στον επισκέπτη, μετρώντας πάνω
από 420.000 επισκέψεις και 370.000 μοναδικούς επισκέπτες έως σήμερα.

eKρήτη από την Wedia Digital Agency
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Ο ιστορικός ραδιοφωνικός σταθμός «Ράδιο Κρήτη» περνά σε μια νέα, digital εποχή. Η Wedia
σχεδίασε και υλοποίησε το eΚρήτη, το μεγαλύτερο portal στην Κρήτη, με responsive design
για να είναι προσβάσιμη η πληροφορία του από όλες τις πλατφόρμες. Κύριοι στόχοι, η υψηλή
ταχύτητα, η καλύτερη εμφάνιση του περιεχομένου και τ στοχευμένη εμπορική εκμετάλλευση των
διαφημιστικών του χώρων. Μέσα από αυτό το portal, ο σταθμός μπορεί πλέον να ενημερώνει και
να ψυχαγωγεί καθημερινά χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα, αλλά και ομογενείς
του εξωτερικού. Μπορεί επίσης να ανανεώνει το περιεχόμενο με βάση την επικαιρότητα και να
δημιουργεί εύκολα νέες ενότητες με σύγχρονη τεχνολογία, όπως για παράδειγμα τα microsite
των δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών, τα οποία φιλοξένησαν δημοσκοπήσεις για τους
υποψηφίους. Το eΚρήτη σχεδιάστηκε με ξεκάθαρη δομή για εύκολη πλοήγηση, ώστε οι επισκέπτες
του να μπορούν να περιηγηθούν στις διάφορες ενότητές του και να βρίσκουν θέματα που τους
ενδιαφέρουν από το πλούσιο περιεχόμενό του, όπως επικαιρότητα και τοπική ειδησεογραφία,
ρεπορτάζ, αρθρογραφία και απόψεις, γυναίκα, αθλητικά, πολιτιστική agenda, αφιερώματα για
την ομογένεια, συνταγές, ραδιοφωνικά κλιπ από το σταθμό, παρουσιάσεις video, τραγούδια και
πολλά ακόμη. Η διαχείριση περιεχομένου είναι απλή, ώστε η ομάδα του eΚρήτη να προσφέρει
καθημερινά την καλύτερη εμπειρία χρήστη στους επισκέπτες, μεταδίδοντας ολοκληρωμένα τον
παλμό της τοπικής επικαιρότητας.

Κατηγορία: Best New Entry

Vice.com
Tο Vice είναι ένα παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο που έχει κατακτήσει και το Ίντερνετ με το
vice.com. Το περιεχόμενο του δημιουργείται καθημερινά από νέους ανθρώπους για νέους
ανθρώπους, τη λεγόμενη Generation Y, η οποία αναζητά την πληροφορία στην πρωτογενή της
μορφή, χωρίς ερμηνείες, χωρίς κλισέ και χωρίς συναισθηματικούς εκβιασμούς. Από τον πρώτο
μήνα λειτουργίας του ανακίνησε τα πράγματα στο Internet, παράγοντας πρωτογενή ρεπορτάζ
και ντοκιμαντέρ αποκλειστικά για το διαδίκτυο. Καθημερινά, δημοσιεύει περιεχόμενο σε μορφή
video και editorials σχετικά με την τρέχουσα ειδησεογραφία, την μουσική, τον πολιτισμό,
την τεχνολογία, τον αθλητισμό και τη μόδα, περιεχόμενο που φτάνει σε περισσότερους από
200 εκατ. αναγνώστες και θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Vice διαθέτει γραφεία σε
περισσότερες από 35 χώρες, με περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους. Στην Ελλάδα,
οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω της ιστοσελίδας vice.com, όπου
κάθε μήνα δημοσιεύονται εκατοντάδες άρθρα, φωτογραφίες και ντοκιμαντέρ ελληνικής και
διεθνούς παραγωγής, ενώ αποτελεί ενα από τα ελάχιστα Μέσα Ενημέρωσης που παράγουν
πρωτογενές και premium περιεχόμενο αποκλειστικά για το διαδίκτυο. Γραφή σύγχρονη, χωρίς
να αναπαράγει στερεότυπα, χωρίς κλισέ και συναισθηματισμούς, με ελευθερία στην έκφραση
ιδεών, με κυνισμό και χιούμορ. Αυτή είναι η βασική συνταγή που εφαρμόζει παγκοσμίως το Vice
και που έχει απήχηση και στο ελληνικό κοινό.
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www.yiannislucacos.gr από την Wedia
Digital Agency
Ο γνωστός, αγαπημένος από την τηλεόραση, σεφ Γιάννης Λουκάκος απέκτησε την ψηφιακή
παρουσία που ανταποκρίνεται στις κορυφαίες του δεξιότητες. Η Wedia δημιούργησε γι’ αυτόν
το πρώτο multimedia site στην Ελλάδα με ολοκληρωμένη cross-platform στρατηγική business,
που δένει όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς του, TV, online και offline. Μέσα από μια άψογη
σχεδιαστικά και ολοκληρωμένη online παρουσία σε Ελληνικά και Αγγλικά, συνδέει, ενισχύει και
τροφοδοτεί όλες τις πτυχές της offline δραστηριότητάς του: εστιατόριο, σεμινάρια, εκδόσεις
και γενικότερο authority του σεφ στον χώρο του. Μέσα από το site, ο Γιάννη Λουκάκος
ενισχύει την εικόνα του ως κορυφαίου σεφ στην Ελλάδα και προωθεί τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες. Επιπλέον, καλλιεργεί το διαχρονικό του credibility, ως authority στον χώρο της
υψηλής γαστρονομίας μέσα από συνταγές, video και άρθρα με tips και how to, Q&A, lessons,
γλωσσάρι, γευσιγνωσία, αλλά και νέα, gallery, τηλεοπτικές εμφανίσεις του, παρουσία του στον
Τύπο και τις διακρίσεις του. Όλο το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο με πολλούς τρόπους και
πλοηγήσιμο διαισθητικά, ενώ υλοποιήθηκαν δύο φόρμες online κράτησης, μία για το εστιατόριο
του Γιάννη Λουκάκου και μία για τα σεμινάρια μαγειρικής που αυτός παραδίδει. Σε κάθε σελίδα
προστέθηκαν εύχρηστα share tools, ώστε η επισκεψιμότητα και η αποτελεσματικότητα του site
να τροφοδοτείται και να ενισχύεται μέσα από τα social κανάλια.

silver

Joinradio.gr
Το www.joinradio.gr δημιουργήθηκε πριν ένα χρόνο, και συγκεκριμένα στις 15 Απριλίου του
2013, από μια ομάδα επαγγελματιών του επίγειου μουσικού ραδιοφώνου. Στο σύντομο αυτό
χρονικό διάστημα κατάφερε να προσελκύσει έναν εντυπωσιακό, για τα εως τώρα δεδομένα
των διαδυκτιακών ραδιοφώνων στην Ελλάδα, αριθμό καθημερινών μοναδικών ακροατών.
Βγάζοντας στον διαδυκτιακό αέρα γνωστές αγαπημένες φωνές και ένα είδος μουσικής
που έλειπε από την εποχή που έκλεισε ο ραδιοφωνικός σταθμός Best 92,6, έχει καταφέρει
να δημιουργήσει μια πολύ δυνατή βάση καθημερινών ακροατών, πολλοί από τους οποίους
δεν είχαν ακούσει ποτέ web radio. Για την προβολή του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα
social media με συνεχή, όχι όμως ενοχλητική, παρουσία. Το Joinradio κάνει τη διαφορά,
συνδυάζοντας τον επαγγελματισμό και την πείρα πολλών ετών με τις δυνατότητες αυτού του
νέου, και τόσο ζεστού τελικά, ψηφιακού μέσου.
bronze
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Κατηγορία: Best Vertical/Thematic Blogs

Metamatic:Taf/www.theartfoundation.metamatic.
gr από την Atcom
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Η ελληνική κοινότητα που ασχολείται με την τέχνη αναζητούσε για πολύ καιρό έναν «χώρο» στον οποίο
θα βρισκόταν συγκεντρωμένη όλη η πληροφορία σχετικά με ό, τι νεότερο την αφορούσε. Το κενό ήρθε
να συμπληρώσει το Metamatic: taf (www.theartfoundation.metamatic.gr). To TAF/the Art Foundation
άνοιξε τον Μάιο του 2009 ως ανεξάρτητος φορέας με σκοπό την υλοποίηση και τη φιλοξενία
πολιτιστικών εκδηλώσεων διαφόρων μορφών και ένα φυτώριο νέων καλλιτεχνών. Η επέκταση του TAF
στο διαδικτυακό περιβάλλον, έγινε με βασικό στόχο τη δημιουργία μίας κοινότητας που θα ασχολείται
με θέματα τέχνης και θα συντελεί στη προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας τόσο στην Ελλάδα
όσο και το εξωτερικό. Παράλληλα, η προσπάθεια αυτή εμπλουτίστηκε από την ενότητα Metamatic:
commons, προκειμένου να αποτελέσει μία πλατφόρμα έκφρασης, προβολής και συμμετοχής, και
την personalized υπηρεσία Curated List, μέσω της οποίας ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει και να
βρει δημιουργούς και πεδία, αλλά και να κρατήσει τη λίστα των επιλογών του και να την αποστείλει σε
φίλους του. Έχοντας δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα δομής και design, απλές, καθαρές γραμμές,
χωρίς έντονα χρώματα αφήνουν το περιεχόμενο να πρωταγωνιστεί, ενθαρρύνοντας το interaction των
επισκεπτών με το site. Μετρά 1 εκατ. επισκέπτες, 45.000 εγγεγραμένους συνδρομητές στο newsletter
και 100 καθημερινές υποβολές για νέα blog posts, έργα, links και χώρους τέχνης εκ μέρους των
χρηστών.

Blog: Public.gr/Public Stores
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Τα καταστήματα Public ανέπτυξαν ακόμη περισσότερο την παρουσία τους στο διαδίκτυο, λανσάροντας
τον Απρίλιο 2014 το Public blog, με κεντρική ιδέα τη φράση «ειδήσεις και νέα με περιεχόμενο». Το
blog.public.gr διαθέτει φρέσκια και μοντέρνα εμφάνιση δίνοντας έμφαση στο content. Η καινοτομία
του έγκειται σε 2 σημεία: στο πλούσιο και 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 περιεχόμενο του Public blog περιλαμβάνει
παρουσιάσεις και αξιολογήσεις προϊόντων, exclusive ειδήσεις, τελευταία trends, ειδήσεις από τον
χώρο της μουσικής, του πολιτισμού, του βιβλίου, του σινεμά και της τεχνολογίας, νέες κυκλοφορίες,
οδηγούς χρήσης, προσφορές και διαγωνισμούς. Επιπλέον, στην κατηγορία videos και podcasts,
ο επισκέπτης μπορεί να δει αποκλειστικά videos από εκδηλώσεις και ενέργειες των Public καθώς
και να ακούσει αποσπάσματα από τις εκδηλώσεις. Φιλοξενεί ακόμα, αποκλειστικές εκ βαθέων
εξομολογήσεις από Public bloggers: συγγραφείς, καλλιτέχνες, μουσικοί μοιράζονται με το κοινό
ανέκδοτα αποσπάσματα του έργου τους και προσωπικές στιγμές δημιουργικότητας. Αξίζει, τέλος,
να σημειωθεί ότι τον τελευταίο μήνα το Public blog δημιούργησε το #the magazine by Public blog,
ένα ηλεκτρονικό περιοδικό το οποίο αποστέλλεται στη βάση πελατών του Public κάθε 15 ημέρες και
περιλαμβάνει τα hot θέματα του blog.

Neolaia.gr-Hangover Media
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Το neolaia.gr, η ναυαρχίδα της Hangover Media, είναι εδώ και 7 χρόνια στην πρώτη γραμμή της
ενημέρωσης των νέων στην Ελλάδα. Αποτελεί το μεγαλύτερο νεανικό blog, πηγή ενημέρωσης
των νέων τόσο για τα «σημαντικά» γεγονότα, όπως η παιδεία και η επαγγελματική σταδιοδρομία,
αλλά και τα «ασήμαντα», όπως αστεία videos, συναυλίες και άλλα. Μετά το τελευταίο redesign της
ιστοσελίδας, βελτιστοποίησε την εμπειρία των χρηστών του, προσθέτοντας δυνατότητες χρήσης από
όλες της συσκευές (responsive design), έξυπνες sidebars με relevant περιεχόμενο ανάλογα με το
προβαλλόμενο άρθρο, δυνατότητα αυτόματου refresh σε σελίδες όπου γίνεται live blogging, ειδικό
premium content box για native advertising κτλ. Μεταξύ άλλων, παρέχονται στους χρήστες πολλές
ακόμη δυνατότητες, από την εύρεση αγγελιών εργασίας, την οργάνωση διακοπών και τη διενέργεια live
radio show με την άνεση του υπολογιστή τους, μέχρι την παραγγελία delivery online. Στις καινοτομίες
του περιλαμβάνονται το «προς-τα-πάνω» responsive design, το premium content box για προβολή
branded content, αλλά και η διευκόλυνση του διαμοιρασμού φράσεων από τα κείμενα των συντακτών.
Πλέον, αριθμεί περισσότερες από 600.000 επισκέψεις το μήνα, προερχόμενες από 400.000
μοναδικούς επισκέπτες που καταναλώνουν πάνω από 3.000.000 σελίδες μένοντας πάνω από 7’ κατά
μέσο όρο στην ιστοσελίδα (Google Analytics). Τέλος, πριν από μερικούς μήνες δημιουργήθηκε και το
blog neolaiacy.com, το πρώτο νεανικό blog στην Κύπρο.

Κατηγορία: Best Vertical / Thematic Sites

www.deasy.gr από τη Nemo Online
Το Deasy.gr, ελληνικό site τεχνολογίας της Nemo Online, δημιουργήθηκε με στόχο να
διαφοροποιηθεί, και όχι να αποτελέσει ένα ακόμα τεχνολογικό μέσο ενημέρωσης. Βασικός
πυλώνας του είναι να κάνει την τεχνολογία πιο εύκολη, πιο προσιτή και πιο απλή στο ευρύ κοινό,
να περιγράψει την τεχνολογία περισσότερο ως εμπειρία και λιγότερο σε επίπεδο τεχνικών
χαρακτηριστικών, να αναδείξει τα οφέλη της και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της, που επηρεάζει
πλήθος άλλων τομέων. Επενδύει σταθερά σε μια έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα που παράγει
σε ένα μεγάλο βαθμό πρωτογενές περιεχόμενο, αναδεικνύει στην ειδησεογραφία του τα
οφέλη ή όχι των εκάστοτε εξελίξεων και φιλοξενεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα τις απόψεις
ενός μεγάλου αριθμού σημαντικών συνεργατών. Το περιβάλλον του site αποτελείται από ένα
μεγάλο εύρος θεματολογίας περιλαμβάνοντας παρουσιάσεις προϊόντων και λύσεων, χρηστικά
θέματα, καθώς και μια πλατφόρμα web TV, στην οποία επιπλέον φιλοξενούνται παραγωγές που
υλοποιούνται από το ανθρώπινο δυναμικό του site. Επιπλέον, πρόσφατα το deasy.gr ανέπτυξε το
δικό του ηλεκτρονικό, διαδραστικό περιοδικό «Deasy Magazine» για το iPad, το οποίο διαθέτει
δικό του, αποκλειστικό περιεχόμενο, ενώ εκμεταλλεύεται πλήρως τις διαδραστικές δυνατότητες
που προσφέρει το περιβάλλον του iPad. Ως αποτέλεσμα, το deasy.gr θεωρείται ένα από τα πλέον
έγκυρα online μέσα, ειδικά για τον χώρο της τεχνολογίας και το περιεχόμενό του αναπαράγεται
τακτικά από φορείς και άλλα δημοσιογραφικά μέσα.
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iDoctor.gr/ Novartis Hellas
Γνωστή για την έμφαση που δίνει στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, η Novartis
Hellas ενσωματώνει τα τρία αυτά χαρακτηριστικά στο iDoctor.gr, το νέο δικτυακό τόπο
αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας. Χάρη στη σύγχρονη και λιτή σχεδίασή του, το iDoctor.
gr φιλοδοξεί να γίνει ο καλύτερος συνεργάτης του Έλληνα γιατρού και φαρμακοποιού, που
θέλει να είναι ενημερωμένος για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στον χώρο της Υγείας. Με
ένα click, ο επαγγελματίας υγείας αποκτά πρόσβαση σε επιστημονικά νέα από έγκυρες πηγές
όπως το Medscape, ο ΣΦΕΕ, ο ΙΣΑ, ο ΕΟΦ, στην ιατρική νομοθεσία μέσα από μια διαρκώς
ανανεώσιμη λίστα Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε πληροφορίες συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης μέσω ενός καταλόγου φορέων που παρέχουν CMEs ανά ιατρική ειδικότητα, στο
Εθνικό Συνταγολόγιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης, με χρηστικές πληροφορίες για την ορθή χρήση της, καθώς και σε έναν
πλήρη κατάλογο συνεδρίων (διεθνών και εγχωρίων), κατηγοριοποιημένο ανά ειδικότητα, τόπο
και ημερομηνία διεξαγωγής. Επιπλέον, το iDoctor.gr διαθέτει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, με
επιστημονικά βιβλία και περιοδικά που καλύπτουν την ανάγκη κάθε ιατρικής ειδικότητας για
διαρκή επιμόρφωση, και την εφαρμογή iDocit για online συζητήσεις μεταξύ των μελών του site.
Τέλος, γιατροί και φαρμακοποιοί αποκτούν εύκολη πρόσβαση σε μια λίστα άλλων υπηρεσιών,
όπως οι Εφημερίες Νοσοκομείων και Φαρμακείων, αλλά και τους προϊοντικούς τόπους της
Novartis Hellas.
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www.deltamoms.gr από την Rascal
Η Δέλτα Τρόφιμα δημιούργησε το deltamoms.gr, ένα site με επιστημονικά, αλλά και γενικότερου
ενδιαφέροντος, θέματα που φιλοδοξεί να είναι δίπλα στις μέλλουσες μητέρες, στις μητέρες αλλά
και τα παιδιά με χρήσιμες πληροφορίες, άρθρα, εργαλεία. Το deltamoms.gr δίνει τη δυνατότητα
στις μητέρες να εγγραφούν στο Δέλτα Moms Club, για να μπορούν να απολαμβάνουν
αποκλειστικά προνόμια όπως πρόσβαση στα χρήσιμα εργαλεία του site, στα ηλεκτρονικά
εκπτωτικά κουπόνια, να λαμβάνουν newsletters για προσφορές, διαγωνισμούς, δώρα και
άλλα. Πρόκειται για έναν διαδικτυακό τόπο συνάντησης για μαμάδες και μέλλουσες μαμάδες,
με ενδιαφέροντα θέματα και εξειδικευμένη πληροφόρηση ανάλογα με την ηλικιακή φάση του
παιδιού. Η βάση των μελών του Δέλτα Moms Club, είναι απολύτως παραμετροποιήσιμη με στόχο
τα μέλη να απολαμβάνουν προνόμια που απευθύνονται στις ιδαίτερες ανάγκες εκείνων και των
παιδιών τους. Το site συνδέεται με 2 micro sites, το deltamoms.gr/advance και το deltamoms.gr/
smart όπου οι επισκέπτες μπορούν να βρούν χρήσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα Advance και
Smart αντίστοιχα, καθώς και τη διατροφική αξία του γάλακτος και του γιαουρτιού. Παράλληλα,
φιλοξενεί έναν αριθμό χρήσιμων εργαλείων τα οποία είναι προσβάσιμα μόνο από τα μέλη του
club, όπως υπολογισμό πιθανής ημερομηνίας τοκετού, photo album, εκπτωτικά κουπόνια για
αγορά προϊόντων Δέλτα Advance και Smart. Το site είναι διαθέσιμο και για συσκευές tablet.
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GRreporter.info

bronze

Το GRReporter.info είναι ένας ιστότοπος παρουσίασης ειδήσεων και αναλύσεων από την
Ελλάδα στα βουλγαρικά και αγγλικά, καθώς και από τη Βουλγαρία στα ελληνικά. Διαθέτει τρεις
αυτόνομες γλωσσικές εκδόσεις, και είναι το μοναδικό ΜΜΕ που εστιάζει εξ ολοκλήρου σε θέματα
ελληνοβουλγαρικού ενδιαφέροντος σε όλους τους τομείς – πολιτική, οικονομία, κοινωνικά
προβλήματα, πολιτισμό, αθλητισμό. Παράλληλα με τις πληροφορίες σε μορφή κειμένου, όπως
ειδήσεις, αναλύσεις και συνεντεύξεις, το GRReporter.info έχει δημιουργήσει μια μοναδική στήλη
με σχεδιαγράμματα, στα οποία συγκρίνει διάφορες πλευρές της ζωής στη Βουλγαρία και την
Ελλάδα, από με τα φορολογικά συστήματα και τους μακροοικονομικούς δείκτες, μέχρι και την
ιστορική και πολιτιστική τους κληρονομιά, την βία κατά των γυναικών, την δημογραφική κατάσταση.
Επίσης, το site φιλοξενεί φωτογραφική στήλη με φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας, βίντεο, ειδική
στήλη με ντοκιμαντέρ, αγγελίες εργασίας, αστρολογικές προβλέψεις, συνταγές μαγειρικής από
την Μεσόγειο, ηλεκτρονικά τουρνουά ταβλιού και άλλα παιχνίδια και διαγωνισμούς. Η ομάδα του
GRReporter αποτελείται από επαγγελματίες σε διάφορους τομείς – δημοσιογράφους, ειδικούς
λογισμικού, μεταφραστές, εικονολήπτες, φωτορεπόρτερ, που εργάζονται σε Αθήνα, Σόφια,
Θεσσαλονίκη, Μπλαγκόεβγκραντ. Ως συνέχεια της ιστοσελίδας προσφέρεται και μια κινητή
εφαρμογή GRReader. Το 2013 ο ιστότοπος κατέγραψε πάνω από 515.000 μοναδικούς επισκέπτες
από Βουλγαρία, Ελλάδα και άλλες 207 χώρες του κόσμου.

www.bookia.gr
Το Bookia δημιουργήθηκε με κύριο στόχο του να απαντάει στην ερώτηση «ποιο βιβλίο να
διαβάσω;» και να επηρεάζει την απόφασή μας για το ποιο βιβλίο θα αγοράσουμε. Συγκεντρώνει
κριτικές για βιβλία, αποτελώντας μια συμβουλευτική πηγή και ένα recommendation engine.
Επίσης, στο Bookia όλα τα ελληνικά βιβλία είναι καταχωρημένα και έτοιμα για χρήση, ο χρήστης
φτιάχνει τη Βιβλιοθήκη του, ορίζοντας σχέσεις με τα βιβλία, π.χ. το Έχω, το Θέλω κ.λπ.. βλέπει
τις Βιβλιοθήκες των φίλων του και τις κριτικές τους, συμμετέχει σε κληρώσεις για βιβλία, χαρίζει ή
ανταλλάσσει βιβλία, συμμετέχει σε ομάδες συζήτησης και έρχεται σε επαφή με συγγραφείς. Για την
ενεργοποίηση των χρηστών, εκτός από τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και την προσθήκη νέων,
εγκαινιάστηκε πρόσφατα η καθημερινή αποστολή ενός ενημερωτικού μηνύματος με πληροφορίες
για συμβάντα που αφορούν χωριστά την κάθε Βιβλιοθήκη και τα βιβλία της. Εβδομαδιαία,
στέλνεται συνοπτική ενημέρωση για συμβάντα γενικά στο Bookia και βιβλία που προστέθηκαν ανά
κατηγορία. Επιπλέον, σε εβδομαδιαία βάση όλοι οι εκδότες λαμβάνουν ενημέρωση για το τι συνέβη
στο Bookia και αφορά τα βιβλία τους. Η πορεία του κρίνεται άκρως επιτυχημένη, καθώς ήδη μετρά
πάνω από 1.280 εγγεγραμμένα μέλη, πάνω από 3.600 κριτικές βιβλίων και σημαντική καθημερινή
επισκεψιμότητα.
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Κατηγορία: Non publisher media site

Attica Department Stores: www.atticadps.gr
από την Atcom
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Τα πολυκαταστήματα Attica δημιούργησαν το site atticadps.gr, το οποίο σχεδιάστηκε όχι μόνο για
να ξεναγεί το κοινό στα Attica, αλλά και για να το εισάγει στον χώρο της μόδας, να ενημερώσει
για τις νέες τάσεις και να καθοδηγήσει το κοινό στις αγορές του. Στοχεύοντας στην καλύτερη
ανάδειξη τόσο του corporate όσο και του fashion περιεχομένου, οι κατευθυντήριες γραμμές, που
ακολουθήθηκαν στον σχεδιασμό του site, είχαν ως κεντρικό άξονα τα διεθνή standards usability,
προκειμένου να πετύχει τη βέλτιστη εμπειρία των χρηστών. Με υψηλού επιπέδου αισθητική και
λιτές γραμμές, εμπνευσμένες από τον λογότυπο της εταιρείας, το site χωρίζεται σε δύο βασικές
κατηγορίες: στο κομμάτι της εταιρικής παρουσίας (About Attica) και στο κομμάτι που αφορά
αποκλειστικά στη μόδα (Fashion Forward). Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι, η συντακτική ομάδα του
Attica αναρτά καθημερινά άρθρα για τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί, αναλύοντας θέματα
γύρω από την ένδυση, την ομορφιά και τη διακόσμηση, καλύπτοντας όλα τα είδη και προϊόντα
του Attica. Τα blog posts ενημερώνουν για τα νέα προϊόντα, τις νέες τάσεις και δίνουν στυλιστικές
ιδέες και συμβουλές. Το atticadps.gr είναι το μοναδικό fashion corporate website, που ενώ δεν
περιλαμβάνει προϊοντικό κατάλογο, έχει πάνω από 50.000 επισκέψεις το μήνα, 25.000 unique
visitors και 118.000 pageviews μηνιαίως, χάρη στην Fashion Forward ενότητα και μόνο.
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