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Οι βέλτιστες πρακτικές των Ψηφιακών
Μέσων στο προσκήνιο!
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν, για δεύτερη χρονιά, τα
Digital Media Awards 2015, αναδεικνύοντας τις βέλτιστες
πρακτικές και δουλειές στις Ψηφιακές Εκδόσεις και Μέσα.
Η διοργάνωση κατάφερε να επιβραβεύσει τις προσπάθειες,
τα έργα και το επίπεδο της ελληνικής digital αγοράς, η οποία
αναπτύσσεται διαρκώς.

T

Τα Digital Media Awards 2015 διοργανώθηκαν φέτος για δεύτερη χρονιά, από το περιοδικό
Marketing Week της Boussias Communications, με σκοπό να αναδείξουν τις βέλτιστες
πρακτικές και δουλειές στις Ψηφιακές Εκδόσεις και Μέσα. Η αγορά του digital έδειξε με τη
μεγάλη συμμετοχή και τον ενθουσιασμό της, την ανάγκη της για μία διοργάνωση, η οποία
αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο καινοτομίας, καθώς και το κίνητρο της επιβράβευσης.
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Η Μ. Τσακαρέστου, Πρόεδρος της κριτικής
επιτροπής, και ο Π. Βανικιώτης, συντονιστήςπαραγωγός των βραβείων

Ο Πρόεδρος της ΕΝΕΔ, Δ. Μάρης

O παρουσιαστής της βραδιάς, Π. Χατζηδάκης

Τελετή απονομής
Με την παρουσία όλης της αγοράς των digital media πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Digital
Media Awards 2015 την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, στο Balux Prive, μέσα σε μία κατάμεστη αίθουσα και
σε ένα κλίμα ενθουσιασμού και πανηγυρισμού.
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 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.
-Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ), Δημήτρης Μάρης, απεύθυνε χαιρετισμό
στην έναρξη της τελετής απονομής, ενώ η Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Μπέττυ Τσακαρέστου
και ο Περικλής Βανικιώτης, συντονιστής - παραγωγός των βραβείων και Head of Digital στο Publicis
Group, μίλησαν για τις υποψηφιότητες στα βραβεία και τη διαδικασία της αξιολόγησής τους.

Κριτική Επιτροπή
Στην κριτική επιτροπή των βραβείων, Πρόεδρος της οποίας είναι η Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρη
Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, συμμετείχαν
επίσης οι: Eric Parks, Digital & Innovation Director, Tempo-OMD, Γιάννης Κωτσής- Γιανναράκης,
Γενικός Διευθυντής, ΣΕΚΕΕ, Γιώργος Ζαλοκώστας, Media Director, Ελαΐς-Unilever Hellas, Δημήτρης
Μανιάτης, Head of Reprise Media Athens, Dr. Ευάγγελος Μουστάκας, Καθηγητής & Υπεύθυνος
του MA Digital Communication & Social Media, Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College),
Μάριος Νόττας, Director QJNT Masters Program, Καθ. Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Kαθηγητής
Oργάνωσης & Πολιτικής των Μ.Μ.Ε, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντώνης
Πασσάς, Γενικός Διευθυντής, ZenithOptimedia, Κωνσταντίνος Πενλίδης, Digital Art Director, Χάρης
Ρούγκας, Γενικός Διευθυντής, IAB Hellas, Κατερίνα Σαρικάκη, Καθηγήτρια Media Industries, Media
Organization & Media Governance, Πανεπιστήμιο Βιέννης, και Περικλής Βανικιώτης, Head of Digital
Publicis Groupe.
Το Video των βραβείων και τα γραφικά της παρουσίασης επιμελήθηκε η εταιρεία White Space.
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Κατηγορία

Site / Project
1. Ανάπτυξη & Διαχείριση Περιεχομένου
Liquid Media
gazzetta.gr - #gazzettagipedo, FB fanpage

Βραβείο

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη www.cosmopolitan.gr - Πάρε το Cosmo στα χέρια σου!

BRONZE

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη www.in.gr content ecosystem

GOLD

Webjar

www.flashnews.gr

SILVER

Best Original Reporting

VICE Greece
Liquid Media
Digitad PC

Οι Έλληνες της Ουκρανίας στη Μέση του Ψυχρού Πολέμου GOLD
Για το Gazzetta Mundial στο www.gazzetta.gr
SILVER
Ρεπορτάζ για την Αμφίπολη www.Parapolitika.gr
BRONZE

Best Only Web / Mobile Video Channel

www.netwix.gr
Liquid Media
STAR Channel

web Κανάλι
Gazzetta TV
STAR Web TV

GOLD
SILVER
BRONZE

Best Only Web / Mobile Video Series

VICE Greece

Beyond Gender Greece

GOLD

Best Editorial

Liquid Media

gazzetta.gr - Μιχάλης Τσόχος Editorial, Je suis Charlie

GOLD

Best Column

Koolworks SA

www.toratora.gr - Daily Post Από τον Πέτρο Κωστόπουλο

GOLD

Integrated Reporting

ΑΝΤ1 TV - ant1news.gr
Κάλυψη Προεδρικής Εκλογής & Εκλογές
Gazzetta Mundial στο www.gazzetta.gr Gazzetta Mundial στο www.gazzetta.gr
2. Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη
Η Ναυτεμπορική
Naftemporiki app

GOLD
GOLD

Best Personalized Service / Solution

Noowit & Pointblank
Yuboto

www.noowit.com
mms+

SILVER
SILVER

Best Tablet Edition

Koolworks S.A.
PiKA Tablet

HOPE iPad & iPhone Magazine
Deasy magazine / Newsstand application

GOLD
SILVER

Best Tablet Edition / Non Publisher

White Space - Misko

Τα Μυστικά της Ελληνικής Κουζίνας

GOLD

Best Home Page

Η Ναυτεμπορική
Koolworks S.A.
Webjar

www.Naftemporiki.gr
www.jenny.gr
www.newpost.gr

GOLD
SILVER
BRONZE

Consumer Research Award

White Space

Social Media Reports - Social Intelligence

GOLD

Best Reader Tool

Η Ναυτεμπορική

www.Naftemporiki.gr / Search

GOLD

Best Smart TV Content App

Fluid IKE | TheTOC
TheToc Smart TV App
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη www.in.gr smart tv application

GOLD
SILVER

Best Outstanding New Project / Product

Liquid Media
www.Newsbomb.gr

GOLD
SILVER

Best Special Issue

ATCOM
White Space

Best Reader Interaction (Community
Management)
Cross Platform Content (Web, Mobile,
App)

Best App – Smartphone or Tablet

Εταιρεία

FourFourTwo by www.gazzetta.gr
Bomb Plus

SILVER

SILVER

www.Toposophy.com
Gtouch-Germanos
3. Ψηφιακή Επικοινωνία & Μarketing
TheTOC Digital S.A.
TheTOC Facebook

GOLD
GOLD

Best Use of Facebook / Non Publisher

Wedia
redirect
Fotone Advertising

Winbank
Ο γύρος της Ελλάδας σε 80 πιάτα - My market
Για την Διαμαντής Μασούτης ΑΕ

GOLD
SILVER
BRONZE

Best Use of YouTube

AWG Athens για τη METRO- Μy Μarket

Tipάκια καλύτερης ζωής

SILVER

Best Public Service / CSR Award

TheTOC Digital S.A.
Alpha TV
Νovartis Hellas

TheTOC Merrython
#theslapGR | Ένας «τοίχος» κατά της παιδικής βίας
Oπαδοί Ζωής

SILVER
SILVER
BRONZE

Best Social Media Marketing / Publisher

ANTENNA Group

ANT1 TV

GOLD

Best Social Media Marketing / Non
Publisher

Μινέρβα & Interweave

Μινέρβα Χωριό

GOLD

J. Walter Thompson Athens

Kit Kat #eimaitodialeimmasou

SILVER

Alpha TV
netwix.gr
UM

H 10η Εντολή
«Μην Μπεις Στο Netwix»
Carrefour Μαρινόπουλος - Η Ζωή είναι ωραία

GOLD
SILVER
BRONZE

www.a8inea.com

SILVER

Amita Motion Positive Club
AIG - Launch of the Corporate Fan Page

GOLD
BRONZE

Best Use of Facebook / Publisher

Best Launch & Re-launch Campaign

Best e-newsletter
Best Engagement Strategy
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MAD TV
UM

GOLD
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4. Υπηρεσίες προς τους Διαφημιζόμενους
TailWind EMEA
Project Agora
2nd Floor Garden
adidas World Cup 2014

GOLD
SILVER

UM
Mindshare για την Τράπεζα Πειραιώς

GOLD
GOLD

Mindshare SA
hangover media

Jack Daniel’s - Web Series
Μάνος Σέργιος ,o 24os παίκτης της Εθνικής Ομάδας
Ποδοσφαίρου
Bayer_Bepanthol_Native Advertising_24 Media
Όλη μέρα είμαστε #Allou!

Best Content Marketing

DPG Digital Media
hangover media
Contadd & ZenithOptimedia
ZenithOptimedia

«Find My Honda Civic» Campaign
#ProjectChameleon
In-image Καμπάνια H&M-Beckham
Nescafe

GOLD
GOLD
BRONZE
BRONZE

Creative Use of Μedia

ZenithOptimedia
UM

L’Oreal Beauty School
Deree - Synchronised Ads (TV and Mobile)

GOLD
SILVER

Creative Use of Innovative Formats

Mindshare
Mindshare

GOLD
GOLD

Cosmote Mobile Telecommunications
ZenithOptimedia
Warply (Niobium Labs)

Vodafone_Christmas_Selfie_kathimerini
Vodafone_CU_Exclusive_Mobile_Rich Media_Video with
Pictella – Adweb
What’S Up Beaches
Heineken Road to the Final
Wind Stores Interactive Mobile Campaign

Best Effectiveness Campaign

Mindshare
Barilla Hellas Α.Ε.

Vodafone_CU_Exclusive_MSN_Relaunched
Barilla Ολικής Αλέσεως

GOLD
SILVER

Best Tablet or Mobile Αdvertising

Warply (Niobium Labs)

Best New Entry / Sports

Atcom

Best New Entry / News

Wedia

www.topontiki.gr

GOLD

Best New Entry / Lifestyle
Best Thematic Sites
Best Vertical / Thematic Sites - TRAVEL

Koolworks S.A.

www.toratora.gr

GOLD

Atcom

www.Travelkiki.com

GOLD

Best Vertical / Thematic Sites - ΜΟΔΑΟΜΟΡΦΙΑ

Koolworks S.A.

www.jenny.gr

GOLD

Best Vertical / Thematic Sites ENTERTAINMENT

Boomar

www.finosfilm.com

GOLD

Best Vertical / Thematic Sites - HEALTH

White Space

www.kontasou.com

GOLD

Best Vertical / Thematic Sites - FAMILY

www.Singleparent.gr

Best Innovative Service
Best Native Advertising

Adidas Ultra boost
5. Ειδικά Βραβεία
SportDNA www.sdna.gr

Best Vertical / Thematic Sites - ECONOMY Η Ναυτεμπορική

SILVER
SILVER

SILVER
SILVER
BRONZE

GOLD
GOLD

GOLD
www.Naftemporiki.gr

GOLD

Best Vertical / Thematic Sites - ΚΛΑΔΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής www.sepe.gr
& Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ

GOLD

Best Vertical / Thematic Sites DIRECTORY

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης
Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ)

GOLD

Best Vertical / Thematic Sites - TRADE
PUBLICATION

www.eCommerceNews.gr

www.osdelnet.gr

GOLD

Best Vertical / Thematic Sites - BUSINESS Infinitas ΙΚΕ

www.epixeiro.gr

GOLD

Non - Publisher Media Site

Wedia - Cyta
Tribe / Wedia / Out of the Box

www.beonlineliveoffline.gr
www.as-milisoume.gr | Εurolife

GOLD
SILVER

Best Thematic Blogs / Publishers

DPG Digital Media
Liquid Media

Queen.gr
www.gazzetta.gr - Panoutsos Daily

SILVER
SILVER

Best Thematic Blogs / Non Publisher

Public (Retail World)
www.blog.public.gr
Wedia
www.vardasblog.gr
Best Local News Site / Ανά Περιφέρεια

GOLD
SILVER

Digitad PC
Digitad PC
Digitad PC
Admine

www.Thestival.gr
www.Epiruspost.gr
www.Prevezatoday.gr
www.metrosport.gr

GOLD
SILVER
BRONZE
BRONZE

Digitad PC
Digitad PC
Digitad PC

www.Piraeuspress.gr
www.Lamiareport.gr
www.Trikalanews.gr

GOLD
SILVER
BRONZE

Digitad PC
Digitad PC
Digitad PC

www.Argonafplia.gr
www.Patrisnews.com
www.Eleftheriaonline.gr

GOLD
SILVER
BRONZE

Digitad PC
Digitad PC
Digitad PC

www.Cretalive.gr
www.Cyclades24.gr
www.Rodiaki.gr

GOLD
SILVER
BRONZE

Περιφέρεια: Βόρεια Ελλάδα

Περιφέρεια: Κεντρική Ελλάδα

Περιφέρεια: Νότια Ελλάδα

Περιφέρεια: Νησιά
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1. Ενότητα: Ανάπτυξη & Διαχείριση Περιεχομένου
Κατηγορία: Best Reader Interaction (Community Management)

Liquid Media, gazzetta.gr - #gazzettagipedo, FB fanpage
Η επίτευξη της πιο ολοκληρωμένης και συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους αναγνώστες είναι μια
«σύνθετη» υπόθεση, για την οποία το gazzetta.gr χρησιμοποιεί το my gazzetta, την ανανεωμένη
πλατφόρμα των σχολίων, τη σελίδα του site στο Facebook, την προσθήκη live tweeting των
δημοσιογράφων του site κατά τη διάρκεια της περιγραφής μεγάλων αγώνων ποδοσφαίρου και
μπάσκετ, αλλά και το ολοκαίνουργιο #gazzettagipedo. Ένας τομέας στον οποίο το gazzetta.
gr έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα αναφορικά με τη διαρκή «επικοινωνία» και αλληλεπίδραση με
τους αναγνώστες, είναι η σελίδα του site στο Facebook. Μία Fan Page με 270k φίλους, 2,3
εκατομμύρια κλικς στις αναρτήσεις, 1,8 εκατ. page reach και 373k χρήστες engagement,
αριθμοί που αποτυπώνουν τη διείσδυση του site στα social media και το πιστό κοινό που το
ακολουθεί. Στην προσπάθεια ακόμα μεγαλύτερης και πιο ολοκληρωμένης αλληλεπίδρασης
με τους αναγνώστες, το gazzetta.gr έχει εγκαινιάσει μια νέα ενότητα, το #gazzettagipedo, μια
πραγματική καινοτομία στο ελληνικό internet, που επιτρέπει στους αναγνώστες να ανεβάζουν
real time τις φωτογραφίες τους από όλα τα γήπεδα του πλανήτη στο gazzetta.gr μέσω των
social media (Facebook, Twitter, Instagram), είτε απευθείας από την αρχική σελίδα του
#gazzettagipedo.

silver

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη,
www.cosmopolitan.gr- Πάρε το Cosmo στα χέρια σου!
Για πρώτη φορά, ένας διεθνής τίτλος έβαλε ενεργά στο παιχνίδι το αναγνωστικό του κοινό
δίνοντάς του την ευκαιρία να φτιάξουν το επόμενο τεύχος μαζί. Στόχος του Cosmopolitan και
του cosmopolitan.gr ήταν να «αισθανθεί» τον παλμό της ισχυρής κοινότητας του τίτλου, αλλά και
να ενεργοποιήσει τις αναγνώστριες στη συζήτηση on digital. H ενέργεια απέκτησε το δικό της
badge και το δικό της σημείο στη homepage του cosmopolitan.gr μαζί με το αναλυτικό on-line
ερωτηματολόγιο, όπου η αναγνώστρια διάλεγε στην κάθε θεματική τις αγαπημένες της ενότητες
ή πρότεινε άλλες. Η συντακτική ομάδα του Cosmopolitan παρακολουθούσε τα αποτελέσματα
της πρωτότυπης αυτής δημοσκόπησης συμμετέχοντας στη συζήτηση και μέσω social media.
To επόμενο τεύχος, δικαίως, είχε τον τίτλο «your dream issue», αφού εκπλήρωνε τα όνειρα των
αναγνωστριών του περιοδικού.

bronze

Cross Platform Content (Web, Mobile, App)
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη,
www.in.gr content ecosystem
Ένα πλήρες οικοσύστημα που προσφέρει ολοκληρωμένη, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
σε όλες τις συσκευές έχει δημιουργήσει το in.gr. Χάρη στις εξειδικευμένες εφαρμογές, το
περιεχόμενο του portal είναι ταυτόχρονα διαθέσιμο σε υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα
αλλά και «έξυπνες» τηλεοράσεις, δημιουργώντας την απόλυτη cross-platform εμπειρία. Το
in.gr είναι το μοναδικό ενημερωτικό portal που έχει αναπτύξει εφαρμογές σε περιβάλλον iOS,
Android και Windows Phone, ξεπερνώντας συνολικά τα 200.000 downloads, ενώ παράλληλα
η πρωτοπόρα εφαρμογή για τις Smart TV έχει ξεπεράσει τις 40.000 επισκέψεις στο πρώτο
τρίμηνο από το λανσάρισμά της. Παράλληλα, η ύλη του in.gr είναι διαθέσιμη και μέσω RSS σε
συστήματα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης εντός αυτοκινήτου. Για τα κινητά και τις ταμπλέτες έχει
αναπτυχθεί εφαρμογή σε περιβάλλον iOS, Android αλλά και Windows Phone. Παράλληλα, η
mobile έκδοση του site προσφέρει στους κατόχους κινητών συσκευών τη δυνατότητα να δουν
εύκολα και γρήγορα το σύνολο της επικαιρότητας, αλλά και την εξειδικευμένη θεματολογία του
in.gr. Η πιο πρόσφατη και καινοτόμα προσθήκη στο cross platform οικοσύστημα του in.gr είναι η
εφαρμογή για έξυπνες τηλεοράσεις. Η εφαρμογή του in.gr, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με
τη Samsung, έχει σχεδιαστεί ώστε ο κάτοχος της Samsung Smart TV να ενημερώνεται άμεσα
από την οθόνη της τηλεόρασης για τις σημαντικότερες ειδήσεις, ενώ η καινοτομία της έγκειται
στη λειτουργία text-to-speech, με την οποία γίνεται εκφώνηση των ειδήσεων.

gold
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Webjar, www.flashnews.gr

silver

Το 2011 μια ομάδα αποτελούμενη από στελέχη της αγοράς των Μέσων Ενημέρωσης,
δημοσιογράφους και επιστήμονες της πληροφορικής δημιούργησε την πρώτη πύλη
ενημέρωσης με motto «Flashnews.gr, e-ιδήσεις στην Κρήτη την ώρα που συμβαίνουν». Με
όχημα την πιστή τήρηση των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, με προβολή
όλων των πολιτικών και κοινωνικών τάσεων, με στόχο την καθαρή και αμερόληπτη
ενημέρωση, πέτυχε μέσα σε 4 χρόνια να δημιουργήσει την πρώτη ειδησεογραφική πύλη
με ειδήσεις από όλη την Κρήτη (στοιχεία Alexa.com), αλλά και την Ελλάδα και τον κόσμο.
Αξιοποιεί στο μέγιστο και την παρουσία του στα social media, αφού οι followers του
προφίλ του στο Twitter αυξάνονται συνεχώς, ενώ η σελίδα του στο Facebook έχει 64.000
fans. Από τον Ιούνιο του 2011, είναι το μοναδικό ειδησεογραφικό portal μέλος του IAB
Hellas, με ειδήσεις από την περιφέρεια, ενώ η δράση του επεκτείνεται και στον τομέα της
συνεισφοράς προς την κοινωνία. Η Webjar, που ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
του site, δημιούργησε μία εύχρηστη και ευχάριστη εμπειρία χρήσης σε πολλαπλές
πλατφόρμες, καθότι το site χρησιμοποιεί τη λογική του Responsive Web Design. Όλα τα
παραπάνω το έχουν κατατάξει στα sites που χρησιμοποιούν για τις καμπάνιες τους πολλές
εταιρείες στην Κρήτη, αλλά και μεγάλες εθνικές και πολυεθνικές σε όλη την Ελλάδα.

Κατηγορία: Best Original Reporting

Vice Greece, Οι Έλληνες της Ουκρανίας
στη Μέση του Ψυχρού Πολέμου
Το Vice ταξίδεψε στην ανατολική πλευρά της ψυχροπολεμικής Ουκρανίας -στο Ντόνετσκ και
τη Μαριούπολη- και διερεύνησε τις επιπτώσεις της ουκρανικής κρίσης στη ζωή των Ελλήνων
της Αζοφικής. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς τη χερσόνησο της Κριμαίας, επίκεντρο
των εξελίξεων, για να παρακολουθήσει το δημοψήφισμα και να καταγράψει τις αντιδράσεις
των Ελλήνων της περιοχής. Τι θα φέρει η επόμενη μέρα; Τι φοβούνται περισσότερο; Ποιοι
είναι οι δεσμοί τους με την Ελλάδα και γιατί τόσες χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να
διατηρήσουν ζωντανή την επαφή τους με μια πατρίδα που δεν γνώρισαν; Το Vice Greece
είναι το μόνο ελληνικό Μέσο Ενημέρωσης που ταξίδεψε στην Ουκρανία για να καταγράψει
τη θέση των Ελλήνων της Αζοφικής, οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 100.000. Τα
υπόλοιπα Μέσα περιόρισαν τις αποστολές τους στην Κριμαία, όπου κατέγραφαν την
τρέχουσα διεθνή ειδησεογραφία.
gold

Liquid Media, Για το Gazzetta Mundial
στο www.gazzetta.gr
silver
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Το micro – site του gazzetta.gr για το Μουντιάλ του 2014 δημιουργήθηκε για την καλύτερη
δυνατή ενημέρωση των χρηστών σε σχέση με το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον
πλανήτη. Το gazzetta.gr δημιούργησε ένα αυτόνομο site με δική του home page, ξεχωριστό
και πρωτοποριακό lay out (σε συνεργασία με την εταιρεία Wedia), αλλά και αυτόνομο
menu για τη βέλτιστη δυνατή πλοήγηση του χρήστη και με περιεχόμενο που σε αρκετές
περιπτώσεις ήταν μοναδικό και αποκλειστικό. Υλοποιήθηκαν μία σειρά από αποκλειστικές
συνεργασίες με κορυφαία πρακτορεία ειδήσεων, φωτογραφίας και εικόνας, τα οποία
έδωσαν την δυνατότητα στο gazzetta να προσφέρει στο κοινό την πληρέστερη δυνατή
κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τo gazzetta Mundial 2014 εξασφάλισε αποκλειστική
συνεργασία με την δημόσια τηλεόραση και απέκτησε τα δικαιώματα εικόνας όλων των
αγώνων του Κυπέλλου, δίνοντας στον χρήστη την δυνατότητα να παρακολουθήσει όλα τα
γκολ και τις καλύτερες φάσεις κάθε αγώνα λίγα λεπτά μετά τη λήξη του. Μεταξύ άλλων,
προσέφερε σε καθημερινή βάση αποκλειστικές συνεντεύξεις, ειδήσεις, ρεπορτάζ, τρεις
απεσταλμένοι του gazzetta.gr στην Βραζιλία μετέφεραν σε καθημερινή βάση όλα όσα
συνέβαιναν, experts του χώρου σχολίαζαν τα τεκταινόμενα, δημιουργήθηκε section με
πληροφορίες για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ, ενώ
«έτρεξε» και μια σειρά από διαγωνισμούς, σε συνεργασία με τη Wedia.

Digitad PC, Ρεπορτάζ για την Αμφίπολη
στο www.Parapolitika.gr
Το Parapolitika.gr από την πρώτη στιγμή κάλυψε το ρεπορτάζ για τις ανασκαφές στον Τύμβο Καστά
της Αμφίπολης με συνέπεια, συνέχεια και επιστημονική εγκυρότητα. Με συνεχή δημοσιεύματα,
αποκλειστικά ρεπορτάζ, αποστολές στον Τύμβο Καστά και στις γύρω περιοχές, αποκλειστικές
μαρτυρίες, δημοσίευση αποκλειστικών εγγράφων, αποδελτίωση από τα ξένα ΜΜΕ, χιλιάδες
pageviews και share στο Facebook, το Parapolitika.gr αποτέλεσε βασική πηγή ενημέρωσης για
την πλειοψηφία των εγχώριων και όχι μόνο ΜΜΕ, αλλά και για εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων,
που παρακολουθούσαν με αγωνία τις εξελίξεις και τα νέα ευρήματα που έρχονταν στο φως μέσω
διαδικτύου. Στα βασικά tags του Parapolitika.gr, μπορεί ο αναγνώστης του παρόντος και του
μέλλοντος, να κατατοπιστεί πλήρως γύρω από την «Υπόθεση» Αμφίπολη. Και βέβαια, το ρεπορτάζ για
την Αμφίπολη συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο διαρκούν οι ανασκαφές, συμπληρώνοντας ακόμα
ένα σημαντικό κομμάτι του πολυσύνθετου παζλ του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αυτή τη φορά
με ένα μοναδικού διαμετρήματος εύρημα, που όμοιό του δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα και
ευλόγως τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε τον θαυμασμό της παγκόσμιας κοινότητας.
bronze

Κατηγορία: Best Only Web / Mobile Video Channel

www.netwix.gr, web κανάλι
Το www.netwix.gr είναι το πρώτο αυτόνομο, νεανικό web κανάλι, με αποκλειστικό και δωρεάν
περιεχόμενο, ειδικά φτιαγμένο για το διαδίκτυο. Είναι το νέο μέλος του Antenna Group, σε συνέχεια
της digital αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου. Η ανάγκη της δημιουργίας του προέκυψε μετά
από ποιοτική και ποσοτική έρευνα που διενεργήθηκε σε συγκεκριμένα ηλικιακά κοινά, κυρίως σε
εξοικειωμένους χρήστες του διαδικτύου, ηλικίας 15-35 ετών, οι οποίοι φάνηκε πως αναζητούσαν
ένα δομημένο, πραγματικό κανάλι – με βάση τα τηλεοπτικά που είχαν στο μυαλό τους – στο internet,
το μέσο στο οποίο βρίσκονται τις περισσότερες ώρες της ημέρας. 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. Στα
5 διαφορετικά θεματικά κανάλια του netwix.gr, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν πάνω από 35
διαφορετικές web σειρές, με περισσότερα από 1.300 επεισόδια χωρίς κανένα απολύτως κόστος
συνδρομής. Το netwix.gr προσφέρει, επίσης, ειδικές παροχές προς τους διαφημιζόμενους, οι οποίοι
έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους πέρα από τις κλασικές
μορφές online προβολής (όπως τα preroll και τα e-banners). Μεταξύ άλλων, έχει προχωρήσει σε
συνεργασία και με το vice.com, όπως επίσης και με το Comedy Lab.

gold

Liquid Media, Gazzetta TV
Το gazzetta.gr είναι το μοναδικό ελληνικό αθλητικό site που παράγει μοναδικό τηλεοπτικό
περιεχόμενο, το οποίο δεν αποτελεί απομίμηση της συμβατικής τηλεόρασης και δημιουργείται για
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των χρηστών του internet. Σε διάστημα επτά μηνών, το gazzetta.
gr έχει παρουσιάσει περισσότερες από 200 τηλεοπτικές παραγωγές όλων των ειδών: συνεντεύξεις
στο στούντιο, συνεντεύξεις σε εξωτερικούς χώρους σε Ελλάδα και εξωτερικό, δημοσιογραφικά
talk shows, video blogging, skype interviews, έρευνες, ντοκιμαντέρ, αφιερώματα σε ιστορικές
επετείους, εκπαιδευτικά videos εκμάθησης ποδοσφαίρου κ.α. Το καλοκαίρι του 2014 μπήκε στη
φάση της πλήρους ανάπτυξής του το gazzetta TV, υπηρεσία του www.gazzetta.gr, με την ζωντανή
προβολή, μεταξύ άλλων, αγώνων ποδοσφαίρου του Κυπέλλου Ελλάδας Γ’ Εθνικής κατηγορίας,
την προβολή videos με αθλητικό περιεχόμενο από ολόκληρο τον πλανήτη και highlights από όλους
τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014. Τον Σεπτέμβριο του 2014, ξεκίνησε η υλοποίηση του
gazzetta TV productions project. Οι δημοσιογράφοι του gazzetta.gr δημιουργούν περιεχόμενο με
τη χρήση τηλεοπτικού εξοπλισμού, κάνουν γυρίσματα στο στούντιο του gazzetta.gr, και παράγουν
videos με τη χρήση smartphones. Το gazzetta.gr προβάλει το τηλεοπτικό περιεχόμενό του με τη
χρήση μιας video πλατφόρμας, η οποία δίνει τη δυνατότητα προβολής videos σε full HD ποιότητα,
είναι συμβατή με όλες τις συσκευές και δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να μοιράζονται το video
στα social media.

silver
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Star Channel, Star Web TV
Το Star, ως παραγωγός πρωτότυπου τηλεοπτικού περιεχομένου, στο πλαίσιο της
τηλεοπτικής μετάδοσης σε πανελλαδική εμβέλεια, έχει αναπτύξει μια σειρά από
εκπομπές ως εσωτερικές παραγωγές. Όμως, η τηλεοπτική μαζική στόχευση
ενός μεγάλου καναλιού, εκ των πραγμάτων περιορίζει τη δυνατότητα ένταξης
εξειδικευμένων εκπομπών, που ενώ ενδιαφέρουν σημαντικό πλήθος ανθρώπων,
δεν αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς στον όγκο που απαιτείται, κυρίως για
εμπορική-διαφημιστική αξιοποίηση. Με αυτό το σκεπτικό, τον τελευταίο χρόνο
δημιουργήθηκε η υποδομή ενός virtual studio και ξεκίνησε μια ενθουσιώδης
πρωτοβουλία, που πάνω απ’ όλα βασίζεται στο κέφι, την όρεξη για δημιουργία
και το μεράκι των ανθρώπων που ετοιμάζουν και παρουσιάζουν τις web-exclusive
εκπομπές. Αρχικά, αγοράστηκαν από το εξωτερικό έτοιμα virtual «σκηνικά» για τις
εκπομπές, αλλά σύντομα η ομάδα ανέπτυξε το know-how του σχεδιασμού των
virtual σκηνικών, με αποτελέσματα πολύ καλύτερα από τα αρχικά αγορασμένα.
Οι Web εκπομπές είναι διαθέσιμες μέσω live streaming και μετά τη ζωντανή
μετάδοση είναι διαθέσιμες on-demand στην Playlist Web Exclusive του YouTube
Channel, καθώς επίσης και μέσα από το site www.star.gr/tv. Στο Web TV του
Star προβάλλονται 11 πρωτότυπες ωριαίες εκπομπές την εβδομάδα με ένα ευρύ
φάσμα θεματολογίας. Παρόλο που τα θεματικά αντικείμενα είναι εξειδικευμένα,
η ύπαρξη των διαφόρων εκπομπών έχει ήδη αρχίσει να γίνεται γνωστή στους
αντίστοιχους χώρους.

gold

Κατηγορία: Best Only Web / Mobile Video Series

Vice Greece, Beyond Gender Greece
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Vice δημιούργησε μία σειρά 10λεπτων
ντοκιμαντέρ με θέματα που αφορούν στη σεξουαλικότητα, το φύλο και τη
διαφορετικότητα. Μέσα από πορτρέτα ανθρώπων και δράσεων το Beyond
Gender παρουσιάζει την πραγματικότητα μιας κοινωνίας που ζητά να αλλάξει.
Πώς ζει μια τρανς γυναίκα στη δύσκολη ελληνική επαρχία; Γιατί είναι ομοφοβική
η ελληνική τηλεόραση; Πώς είναι για ένα 20χρονο κορίτσι να παλεύει να γίνει
αγόρι; Πώς είναι να είσαι μετανάστης και gay στην Ελλάδα; Η επιτυχία του Beyond
Gender δεν περιορίστηκε στην LGBT κοινότητα. Τα βίντεο κυρίευσαν το ελληνικό
διαδίκτυο με τους σχολιαστές να επισημαίνουν πόσο σημαντικό είναι για όλα τα
Μέσα Ενημέρωσης να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της διαφορετικότητας με τον
σεβασμό και την επάρκεια που το κάνει η σειρά Beyond Gender by Vice. Η σειρά
ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε στο Netwix.

gold

Κατηγορία: Best Editorial

Liquid Media, www.gazzetta.gr-Μιχάλης Τσόχος
Editorial, Je suis Charlie
Ο Διευθυντής Σύνταξης του gazzetta.gr, Μιχάλης Τσόχος, έγραψε στις 15
Ιανουαρίου 2015, μία εβδομάδα μετά την τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία της
γαλλικής εφημερίδας Charlie Hebdo ένα κείμενο γεμάτο άβολες αλήθειες, για την
τάση του έλληνα αναγνώστη να ταυτίζεται, να παθιάζεται και να υιοθετεί μια τάση,
χωρίς να τη γνωρίζει, χωρίς να την κατανοεί και -κυρίως- χωρίς να φαντάζεται τι θα
συνέβαινε, αν το ίδιο σατυρικό περιοδικό είχε τα γραφεία του στην Αθήνα και όχι
στο Παρίσι. Το συγκεκριμένο κείμενο έγινε viral αμέσως, με 3.500 share στα social
media, ενώ συνολικά διαβάστηκε από περισσότερους από 50.000 αναγνώστες
την 1η μέρα της δημοσίευσής του, σπάζοντας το «ταμπού» ότι ένα μεγάλο
αθλητικό site δεν μπορεί να γράφει για θέματα που δεν ανήκουν στα στενά όρια
ενός γηπέδου και μιας μπάλας.
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Κατηγορία: Best Column

Koolworks SA, www.toratora.gr- Daily Post από τον
Πέτρο Κωστόπουλο
Πέτρος Κωστόπουλος: Κάθε μέρα όλοι μας θα θέλαμε να πούμε πολλά και σκεφτόμαστε
ακόμα περισσότερα. Δεν είναι αναγκαστικά μεγάλες ιδέες, απόψεις ή κριτικές. Πολλές
φορές μπαίνουμε στο καλούπι ενός ρόλου και χάνουμε το εύρος της ματιάς μας, μπορεί να
ξεκινάει από μια εικόνα που βλέπουμε μέσα από το αυτοκίνητο, να περνάει μέσα από ένα
σχόλιο που ακούσαμε στην τηλεόραση ή μια φωτογραφία που κάπου ανακαλύψαμε. Την
εικόνα μιας γυναίκας, ενός άντρα, ενός λουλουδιού την άνοιξη ή ενός ωραίου φαγητού.
Καμιά φορά θέλουμε να βγάλουμε μια σκέτη κραυγή. Συνήθως δεν κάνουμε τίποτα εμείς
που δουλεύουμε στα ΜΜΕ και πληρώνουμε το χρέος που μας ανατέθηκε ή τον ρόλο που
έχουμε διαλέξει ή μας έχουν δώσει. Λέω να σπάσω με κάποιον τρόπο το προσωπικό μου
γυάλινο κλουβί και να γράψω όσο πιο «ασυνάρτητα» μπορώ όχι από τεχνοτροπία, αλλά
γιατί έτσι δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό. Από το σοβαρό στο ελαφρύ, από την εικόνα στα
γράμματα, από το βίντεο στον ήχο. Kαι λέω να μοιραστώ. Share το λένε στο Ίντερνετ. Ό,τι
μου αρέσει να διαβάζω, να ακούω, να τρώω, να σκέφτομαι. Αυτά.

Κατηγορία: Integrated Reporting
gold

ΑΝΤ1 TV- ant1news.gr, Κάλυψη Προεδρικής
Εκλογής και Εκλογές
Το Ant1news.gr επιμένει στη φιλοσοφία του για πολύπλευρη, αντικειμενική αλλά και
ταυτόχρονα πολυμεσική και σε κάθε σχέδιο και διάταξη (format) ενημέρωση. Μετά το
επιτυχημένο redesign σχεδιασμού και περιεχομένου, το Ant1news έχει γίνει πιο φιλικό στον
χρήστη και στον «καταναλωτή» της είδησης, αυξάνοντας θεαματικά την επισκεψιμότητα και
τα clicks. Επιχειρώντας να παραμείνει στην πρωτοπορία της παραγωγής ειδησεογραφικού
ψηφιακού περιεχομένου και να συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις του Μέσου, χρησιμοποιεί
όσο περισσότερα εργαλεία υπάρχουν για να αναδείξει καλύτερα την είδηση, αλλά και
ταυτόχρονα να διευκολύνει τον χρήστη στην αναζήτηση, ανάγνωση και κατανόηση αυτής.
Την περασμένη χρονιά δημιούργησε 6 διαφορετικά microsites. Τρία microsites για τις
εκλογές (δημοτικές – περιφερειακές, ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές) και τέσσερα για
μεγάλης εμβέλειας αθλητικά γεγονότα. Εισήγαγε σε ειδήσεις infographics για πιο άμεση
και πιο «εύπεπτη» κατανόηση ειδησεογραφικών ιστοριών. Επιπλέον, χρησιμοποιεί στην
παρουσίαση των θεμάτων του βίντεο, ηχητικά, γραφικές αναπαραστάσεις, διαδραστικά
infographics.

Gazzetta Mundial στο www.gazzetta.gr
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Το micro – site του gazzetta.gr για το Μουντιάλ του 2014 δημιουργήθηκε για την καλύτερη
δυνατή ενημέρωση των χρηστών σε σχέση με το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον
πλανήτη. Το gazzetta.gr δημιούργησε ένα αυτόνομο site με δική του home page, ξεχωριστό
και πρωτοποριακό lay out (σε συνεργασία με την εταιρεία Wedia), αλλά και αυτόνομο menu
για τη βέλτιστη δυνατή πλοήγηση του χρήστη και με περιεχόμενο που σε αρκετές περιπτώσεις
ήταν μοναδικό και αποκλειστικό. Υλοποιήθηκαν μία σειρά από αποκλειστικές συνεργασίες
με κορυφαία πρακτορεία ειδήσεων, φωτογραφίας και εικόνας, τα οποία έδωσαν την
δυνατότητα στο gazzetta να προσφέρει στο κοινό την πληρέστερη δυνατή κάλυψη του
Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τo gazzetta Mundial 2014 εξασφάλισε αποκλειστική συνεργασία
με την δημόσια τηλεόραση και απέκτησε τα δικαιώματα εικόνας όλων των αγώνων του
Κυπέλλου. Μεταξύ άλλων, προσέφερε σε καθημερινή βάση αποκλειστικές συνεντεύξεις,
ειδήσεις, ρεπορτάζ, τρεις απεσταλμένοι του gazzetta.gr στην Βραζιλία μετέφεραν σε
καθημερινή βάση όλα όσα συνέβαιναν, experts του χώρου σχολίαζαν τα τεκταινόμενα, ενώ
«έτρεξε» και μια σειρά από διαγωνισμούς, σε συνεργασία με τη Wedia.
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2. Ενότητα: Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη
Κατηγορία: Best App – Smartphone or Tablet

Η Ναυτεμπορική, Naftemporiki app

silver

Η εφαρμογή του naftemporiki.gr ανανεώθηκε και βελτιστοποιήθηκε με γνώμονα την καλύτερη εμπειρία
του χρήστη. Προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του σήμερα, δίνοντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα
να περιηγείται με ταχύτητα κι ευκολία, προσθέτοντας παράλληλα νέα λειτουργικότητα στο κομμάτι
των αγορών και όχι μόνο. Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη
να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή οικονομία δεδομένων. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για ακόμη
περισσότερους τρόπους προβολής διαφήμισης, με δύο νέους τύπους banner που προέρχονται από
την κατηγορία ΙΑΒ rising stars. Ενδεικτικά, η νέα εφαρμογή περιέχει πλήρες περιεχόμενο μέσα από
την πρόσβαση στο πλήρες newsroom του naftemporiki.gr, top stories, ροή ειδήσεων, δημοφιλέστερα,
trending, υψηλή ανάλυση φωτογραφιών προσαρμοσμένη στις ακριβείς διαστάσεις της κάθε συσκευής,
video, Εικονοσκόπιο, Slideshows, Infographics και πρωτοσέλιδα πολιτικών, οικονομικών και αθλητικών
εφημερίδων. Αποτελεί το απόλυτο εργαλείο για τις αγορές, με real time ticker δεικτών και μετοχών
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, real time ισοτιμίες, fixing ΕΚΤ, Euribor, delayed ξένοι δείκτες, αμοιβαία
κεφάλαια και διαδραστικά γραφήματα τιμών. Παράλληλα, είναι λειτουργική με δυνατότητα zoom-in
στις φωτογραφίες των άρθρων για προβολή στη μέγιστη ανάλυση της συσκευής, αυτόματη λειτουργία
οικονομίας bandwidth σε συνδέσεις 3G, push notifications έκτακτης επικαιρότητας, αποθήκευση
άρθρων και δυνατότητα διανομής ύλης χρησιμοποιώντας e-mail ή/και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατηγορία: Best Personalized Service / Solution

Noowit & Pointblank, www.noowit.com

silver

Στόχος του Noowit είναι να συνεισφέρει στη μετάβαση από τα μαζικά, στα κοινωνικά και
εξατομικευμένα Μέσα Ενημέρωσης. Προωθεί τεχνολογικά την μετάβαση σε Smart Media που
γνωρίζουν τον χρήστη και σέβονται τις ιδιαιτερότητές του. Στον πυρήνα του Noowit κρύβεται ένας
καινοτόμος αλγόριθμος προσαρμοστικού φιλτραρίσματος της πληροφορίας, με την ικανότητα
να μαθαίνει τα πολλαπλά ενδιαφέροντα των χρηστών και να προσαρμόζεται συνεχώς στις όποιες
αλλαγές σε αυτά. Με βάση τον παραπάνω μοναδικό αλγόριθμο, το Noowit προσφέρει δύο βασικές
εκδόσεις εξατομικευμένης ενημέρωσης. Το The Stream είναι ένας Real-time News Aggregator
που επιτρέπει στον χρήστη να καθορίσει τις αγαπημένες του πηγές ενημέρωσης ή τα #hashtags
που τον ενδιαφέρουν. Το Noowit συλλέγει σε πραγματικό χρόνο τη σχετική ειδησεογραφία και
αξιολογεί το περιεχόμενο κάθε άρθρου σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του αναγνώστη. Στη συνέχεια,
παράγει αυτόματα ένα εξατομικευμένο διαδικτυακό περιοδικό με εξώφυλλο που συγκεντρώνει τα
πιο προτεινόμενα άρθρα και σελίδες. Στο ίδιο πλαίσιο, η δεύτερη βασική έκδοση του Noowit λέγεται
The Daily και είναι μία υπηρεσία εξατομικευμένης αποδελτίωσης. Συλλέγει όλα τα άρθρα που έχουν
δημοσιευθεί το τελευταίο εικοσιτετράωρο από τις πηγές που έχει διαλέξει ο χρήστης, τα φιλτράρει
σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, επιλέγει τα 25 καλύτερα και τα παρουσιάζει ιεραρχημένα σύμφωνα
με τις θεματικές τους ενότητες.

Yuboto, mms+

silver

14

To mms+ αποτελεί τη νέα υπηρεσία Mobile Marketing που μετατρέπει κάθε SMS σε μία ολοκληρωμένη
επικοινωνία με ήχο και εικόνα. Το mms+ «ενσωματώνει» στο ίδιο το SMS ένα ενεργό web link, που
μπορεί να κατευθύνει τον παραλήπτη σε μία landing page, η οποία έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί
απεριόριστο κείμενο και κάθε είδους ηλεκτρονικά αρχεία. Με την υπηρεσία mms+ κάθε επιχείρηση
μπορεί με μία απλή, αλλά εκσυγχρονισμένη mobile marketing καμπάνια, να ενημερώσει τον παραλήπτη
του μηνύματος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μέσα από απεριόριστο κείμενο, φωτογραφίες,
video, αρχεία ήχου, pdf, links, αρχεία Office και γενικότερα οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονικά αρχεία
απαιτούνται. Ο αποστολέας, μπαίνοντας στο Yuniverse (το περιβάλλον που παρέχεται από την Yuboto
για mobile marketing ενέργειες), ετοιμάζει την επικοινωνία του, ενώ ταυτόχρονα το σύστημα στήνει,
αυτόματα και αθόρυβα και την αντίστοιχη landing page. Η δημιουργία πολλαπλών links, ένα για κάθε
παραλήπτη, αποτελεί και το βασικό εργαλείο στην πληροφορία που αφορά στο αποτέλεσμα της
ενέργειας. Επιπλέον, ο mms+ creator έχει εμπλουτιστεί με περισσότερα εργαλεία που δίνουν στον
αποστολέα τη δυνατότητα να απευθύνεται προσωποποιημένα στον παραλήπτη.

Κατηγορία: Best Tablet Edition
gold

Koolworks S.A., HOPE iPad & iPhone Magazine
Το HOPE είναι το γυναικείο iPad & iPhone περιοδικό με περιεχόμενο που δεν μένει επιφανειακά ση
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 HOPE Magazine. Η αναγνώστρια δεν ξεφυλλίζει απλά 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 που εξελίσσεται με μεγάλες
ταχύτητες. Το περιεχόμενο του HOPE είναι πλούσιο, καλύπτοντας έτσι 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. Μένει πιστό στους βασικούς του άξονες –Μόδα, Ομορφιά,
Πρόσωπα, Τέχνες- ενώ δεν παραμερίζει ό,τι απασχολεί κάθε φορά τον κόσμο και την εποχή.
Το διαδικτυακό περιοδικό HOPE χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται στο μέγιστο όλες τις δυνατότητες
που είναι διαθέσιμες τεχνολογικά μέσω της πλατφόρμας Mag+. Ήχος, εικόνα, κίνηση, οπτικά και άλλα
παιχνίδια είναι πάντα μέρος του. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει τα buttons, να περιστρέψει το iPad και
να απολαύσει εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες, μουσική, γραφικά και animations, καθώς περιηγείται στο
αγαπημένο του θέμα.

PiKA Tablet, Deasy magazine / Newsstand application
Το Deasy magazine είναι το ηλεκτρονικό, πλήρως διαδραστικό περιοδικό του portal τεχνολογίας www.
deasy.gr. Διατίθεται δωρεάν για download στο Newsstand της Apple και υιοθετεί όλες τις σύγχρονες
μορφές ανάγνωσης που προσφέρει η πλατφόρμα του iPad, ώστε να γίνει πιο όμορφο, πιο διασκεδαστικό,
πιο ενδιαφέρον. Το Deasy είναι μια έκδοση με περιεχόμενο που δίνει βάρος στην εικόνα και έχει μεστά
και κατανοητά κείμενα. Η πλοήγηση στις σελίδες του γίνεται εύκολα και με πολλαπλούς τρόπους χωρίς
να δαπανάται επιπλέον χρόνος για την κατανόηση της δομής της έκδοσης. Αυτόματα κεντρίζει το
ενδιαφέρον του αναγνώστη και γίνεται ελκυστικό και ευανάγνωστο, αξιοποιώντας όλη την επιφάνεια της
οθόνης. Η ύλη παρουσιάζεται διαδραστικά συνδυάζοντας το κείμενο με embedded & online video και
galleries σε slide shows. Το επιπλέον περιεχόμενο εμφανίζεται σε pop up παράθυρα που συμπληρώνουν
την ύλη. Η πλοήγηση στα κείμενα γίνεται πολύ ομαλά, καλώντας τον χρήστη να συμμετέχει αρμονικά
σε μια νέα εμπειρία ανάγνωσης. Έχει πλήρως διαδραστικό περιεχόμενο το οποίο αξιοποιεί όλες
τις δυνατότητες του μέσου, παρέχει μια μοναδική εμπειρία ανάγνωσης, προέρχεται από ένα ήδη
επιτυχημένο site που το τροφοδοτεί με υψηλής ποιότητας θέματα και είναι 100% ελληνική παραγωγή. Το
περιεχόμενο και την υποστήριξη της έκδοσης έχει η Nemo online, ενώ την υλοποίηση της εφαρμογής και
τον σχεδιασμό της έκδοσης ανέλαβε η PiKA Tablet.
silver

Κατηγορία: Best Tablet Edition / Non publisher

White Space – Misko, Τα Μυστικά της Ελληνικής Κουζίνας
Η εταιρεία Misko, αναγνωρίζοντας την ραγδαία ανάπτυξη ενός μεγάλου κοινού που χρησιμοποιούν
tablets και smartphones, θέλησε να βρει έναν νέο τρόπο να ενθουσιάσει την κοινότητα αυτών που
αγαπούν τη μαγειρική και τα ζυμαρικά. Απαντώντας στην ανάγκη αυτή, η White Space πρότεινε τη
δημιουργία της πρώτης πλήρως διαδραστικής έκδοσης για την μαγειρική, ειδικά σχεδιασμένη για tablets
και smartphones. Έτσι, δημιουργήθηκαν «Τα Μυστικά της Ελληνικής Κουζίνας», η πρώτη interactive
έκδοση που μοιράζεται γαστρονομικά μυστικά της ελληνικής κουζίνας με έναν νέο καινοτομικό τρόπο.
Η δομή της έκδοσης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι ίδιες οι συσκευές να γίνονται οι σύμμαχοι των χρηστών
τους για νέες γευστικές δημιουργίες. Η έκδοση αυτή απογειώνει την εμπειρία μαγειρέματος, την
κάνει πιο εύκολη, πιο πλούσια και πιο διασκεδαστική, μέσα απο την έξυπνη χρήση προγραμματιστικών
πλατφορμών, τη φρέσκια και εστιασμένη για tablets και smartphones UX και γραφιστική προσέγγιση και
τη δημιουργία μιας σειράς ειδικών εφαρμογών. Μεταξύ άλλων, στα Μυστικά της Ελληνικής Κουζίνας,
ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει συνταγές ανάλογα με το ζυμαρικό, το είδος του κρέατος ή
τη γεύση, έχει προσβαση σε έγχρωμες φωτογραφίες, videos συνταγών, tips μαγειρικής δοσμένα είτε
με μορφή video, είτε με μορφή κειμένου, επιλογή υπογράμμισης και δημιουργίας σημειώσεων και links
μεταξύ προϊόντων και site της εταιρείας.
gold
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Κατηγορία: Best Home Page

gold

Η Ναυτεμπορική, www.Naftemporiki.gr
Η Ηomepage του naftemporiki.gr επανασχεδιάστηκε με γνώμονα τη βέλτιστη
εμπειρία του χρήστη.Το above the fold αποτελείται από ένα snapshot των βασικών
χρηματιστηριακών δεικτών, από τα βασικά θέματα τις ημέρας όπως αυτά ιεραρχούνται
από την αρχισυνταξία του site, και από τις πιο πρόσφατες ειδήσεις του newsroom.
Με τα παραπάνω ο χρήστης έχει με μια ματιά τη συνολική άποψη της επικαιρότητας,
βλέποντας ταυτόχρονα τι είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή και τι έχει προκύψει τα
τελευταία λεπτά. Στη συνέχεια, υπάρχει ένα box επιλεγμένων θεμάτων που ξεφεύγουν
από τη λογική της «σκληρής επικαιρότητας», ενώ πιο κάτω ακολουθούν περισσότερα
top stories όπως αυτά ιεραρχούνται από την αρχισυνταξία του naftemporiki.gr.
Δίπλα από τα top stories υπάρχουν τα πιο πρόσφατα άρθρα γνώμης. Στη συνέχεια,
αναπτύσσεται το περιεχόμενο των επιμέρους ειδησεογραφικών ενοτήτων, ενώ
εμβόλιμα υπάρχουν διάφορα widgets από άλλες υπηρεσίες όπως Κίνηση στους
Δρόμους, multimedia, καθώς και links για χρηστικές πληροφορίες όπως πρόγραμμα
κινηματογράφων και θέατρα.

Koolworks S.A., www.jenny.gr

silver

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το jenny.gr επανασχεδιάστηκε, κυρίως για να ενσωματώσει
νέες κατηγορίες στην ύλη του αλλά και για να προχωρήσει ακόμα ένα βήμα την
αισθητική του τοποθέτηση, η οποία ήταν αφαιρετική, με πολλούς λευκούς χώρους,
εναντίον του clutter και της φορτωμένης ύλης που επικρατούσε μέχρι τότε στην
αγορά των γυναικείων portals. Η έμφαση δόθηκε από την αρχή στην καλογραμμένη
ύλη, στην ξεκάθαρη θεματολογία και την εντυπωσιακή εικόνα. Έμφαση δόθηκε στο
στήσιμο της homepage, με στόχο μια χαλαρωτική αίσθηση υψηλής αισθητικής, αλλά
όχι αποστασιοποιημένης ομορφιάς. Έτσι, συνδυάστηκαν φωτογραφίες με μικρά
reminders του «here and now» όπως τον καιρό και την ημερομηνία, τις στήλες της
Τζένης Μπαλατσινού με δικές της μη επεξεργασμένες φωτογραφίες, την Ατζέντα της
Εβδομάδας με μέρη ή events της πόλης, το Now box που εμφανίζει current trending
λέξεις και έννοιες καθώς και, όσο είναι εφικτό, μια μόνιμη ύπαρξη συνέντευξης.
Επίσης, αναδείχθηκαν στην homepage στήλες όπως η Real Life και η Family Matters.
Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε ένας χώρος που υποστηρίζει έξυπνα την ύλη του
site, αναδεικνύοντας άρθρα τα οποία είναι hot αλλά έχουν «χαθεί» στη ροή των 30
άρθρων που ανεβαίνουν καθημερινά. Στο Focus On συγκεντρώνονται 5 άρθρα που
ασχολούνται με το ίδιο θέμα. Αξιοσημείωτο στον σχεδιασμό της homepage είναι και η
χρήση μεγάλων και όμορφων φωτογραφιών.

Webjar, www.newpost.gr
Στην αρχή της κρίσης, τον Νοέμβριο του 2010 μια ομάδα από φιλόδοξους
δημοσιογράφους, με μπροστάρη τον Τάκη Χατζή, ξεκίνησαν την πορεία τους στον
χώρο του internet δημιουργώντας το newpost.gr. Βασικό motto του δικτυακού τόπου
είναι τα «Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις», με βασική φιλοσοφία τον σεβασμό στον
αναγνώστη και την αντικειμενική και αμερόληπτη ενημέρωση. Με μεγάλη επιτυχία έχει
καταφέρει να βρεθεί στις top-30 θέσεις της Ελλάδας σε όλα τα site (στοιχεία από το
Alexa.com), με τη δυναμική του να αυξάνεται καθημερινά. Η Webjar, η εταιρεία που
ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του site από το μηδέν, χρησιμοποιώντας
τις τελευταίες τεχνολογίες και ακολουθώντας τις πιο πρόσφατες τάσεις στον χώρο
του web, δημιούργησε μία εξαιρετικά εύχρηστη και ευχάριστη εμπειρία χρήσης
σε πολλαπλές πλατφόρμες, καθότι το site χρησιμοποιεί στο έπακρο τη λογική του
Responsive Web Design. Το site χτίστηκε πάνω στο proprietary CMS της Webjar, το
Ypsilon CMS, δίνοντας την ευκαιρία στους ανθρώπους που χειρίζονται το newpost.
gr σε καθημερινή βάση να κάνουν τη διαχείριση του site εύκολη, γρήγορη και
απροβλημάτιστη, μέσα από ένα πλήρες και λειτουργικό περιβάλλον διαχείρισης.
bronze
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Κατηγορία: Consumer Research Award

White Space, Social Media Reports - Social Intelligence
Το Social Intelligence είναι μια νέα κατηγορία ερευνών, στην οποία η White Space έχει ενσκύψει
τα τελευταία 2 χρόνια, με προσοχή και σοβαρότητα. Συγκεκριμένα, ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη
μεθοδολογία η οποία δεν περιορίζεται στην απλή χρήση softwares, αλλά εκτείνεται στην περαιτέρω
ανάλυση, αξιολόγηση και ανάπτυξη τεχνικών, εφαρμογών και διαδικασιών που μπορούν να δίνουν
αξιόπιστα αποτελέσματα, ενώ αναδεικνύουν νέα προϊόντα στον χώρο του Consumer Research που
θα βοηθήσουν καταναλωτές και εταιρείες να επιτύχουν την επιθυμητή σύγκλιση των στόχων τους.
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 ΣΚΑΪ Τώρα με την Άννα Μπουσδούκου. Τα Social Media Reports εστιάζονται
στην ανάλυση δεδομένων που προέρχονται μόνο μέσα απο τα Digital Media. Η διαδικασία
περιλαμβάνει 3 βασικά στάδια. Το 1ο στάδιο είναι η δημιουργία του «καλαθιού» των λέξεων-κλειδιών
βάση των οποίων γίνεται η ερευνα, το 2ο στάδιο είναι το στάδιο συλλογής στοιχείων και το 3ο
στάδιο αποτελεί η γλωσσολογική ανάλυση των δεδομένων. Μεταξύ άλλων, η νέα αυτή υπηρεσία
έχει σημαντικές εφαρμογές σε πολλαπλά πεδία, καταγράφει αυθόρμητες γνώμες, αναλύει και
καταγράφει τους influencers και αξιολογεί την επιδραστικότητα των online media.

gold

Κατηγορία: Best Reader Tool

Η Ναυτεμπορική, www.Naftemporiki.gr / Search
To naftemporiki.gr/search σχεδιάστηκε από την αρχή για να καλύψει τόσο τις απλές όσο και τις
πιο σύνθετες ανάγκες αναζήτησης. Η αναζήτηση καλύπτει το σύνολο του περιεχομένου του site
και λειτουργεί σε όλους τους τύπους περιεχομένου (asset types), όπως κείμενα, φωτογραφίες,
video, infographics, liveblogs, slideshows. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής: άμεση
απόκριση, με μέσο χρόνο απόκρισης τα 100-300ms, γράφημα κατανομής αποτελεσμάτων για
γρήγορο εντοπισμό του αποτελέσματος που ενδιαφέρει τον χρήστη, χρονική σχετικότητα (η μηχανή
αναζήτησης χρησιμοποιεί ειδικό αλγόριθμο που αναπτύχθηκε εσωτερικά προκειμένου τα κορυφαία
αποτελέσματα να είναι ταυτόχρονα σχετικά αλλά και «φρέσκα»), εκτεταμένη λειτουργικότητα autocomplete που περιλαμβάνει προτάσεις με βάση το corpus του περιεχομένου και τις δημοφιλείς
αναζητήσεις, απεριόριστα φίλτρα με βάση τον τύπο του περιεχομένου, την κατηγορία, την
ημερομηνία έκδοσης, τα tags κλπ, καθώς και προβολή σχετικών & εναλλακτικών αναζητήσεων.
gold

Κατηγορία: Best Smart TV Content App

Fluid IKE | TheTOC, TheToc Smart TV App

gold

Η Fluid ανέλαβε τη δημιουργία εφαρμογής περιεχομένου (content application) για την προσαρμογή
του περιεχομένου του ειδησεογραφικού site TheTOC, μέσω ξεχωριστής εφαρμογής (Application)
σε περιβάλλον Smart TV. Στόχος ήταν η ενίσχυση της cross-platform παρουσίας του TheTOC, με
την προσθήκη και μια Smart TV εφαρμογής. Για αυτόν τον σκοπό υλοποιήθηκε η εφαρμογή The
Toc Smart TV Content App για την πλατφόρμα εφαρμογών Smart τηλεοράσεων της Samsung.
H εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με lean-back αρχές, με προσανατολισμό μια ξεκούραστη εμπειρία
πλοήγησης/ενημέρωσης για τον χρήστη, με ευανάγνωστα tiles και βασική στόχευση σε video
περιεχόμενο. Σε αυτή την κατεύθυνση, δόθηκε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην ευκολία της
διαδικασίας πλοήγησης με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου ως βασικού εργαλείου, αλλά και τη
δυνατότητα χρήσης mouse, τη χρηστική διάρθρωση περιεχομένου σε τρεις βασικές ενότητες,
καθώς και στην προσαρμογή του περιεχομένου για optimal παρουσίαση σε οθόνη τηλεόρασης.
Η εφαρμογή TheToc Smart TV κατόρθωσε να επιτύχει τον στόχο της, ο οποίος ήταν να υποστηρίξει
την all around presence και την καινοτομία της πλατφόρμας ενημέρωσης TheToc, δημιουργώντας
μια εύχρηστη εφαρμογή για Samsung Smart TV.
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Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη,
www.in.gr smart tv application

silver

Παγκόσμια καινοτομία στις εφαρμογές για έξυπνες τηλεοράσεις φέρνει το in.gr, καθώς διαθέτει
την πρώτη εφαρμογή για έξυπνες τηλεοράσεις στην οποία οι χρήστες μπορούν να ακούσουν τις
ειδήσεις, πέρα από να τις διαβάσουν. Η εφαρμογή του in.gr που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη
Samsung διατίθεται δωρεάν στην Ελλάδα και σε μια σειρά από επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού,
αποκομίζοντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια και γνωρίζοντας μαζική θετική ανταπόκριση. Η εφαρμογή
έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο κάτοχος της Samsung Smart TV να ενημερώνεται άμεσα
από την οθόνη της τηλεόρασής του για τις σημαντικότερες τρέχουσες ειδήσεις. Παράλληλα, μπορεί
να ανατρέξει και σε ειδήσεις ταξινομημένες ανά κατηγορία ή να δει συγκεντρωμένα video και
φωτογραφικό υλικό στις αντίστοιχες ενότητες. Η καινοτομία της εφαρμογής έγκειται στην πρωτοπόρα
λειτουργία text-to-speech, με την οποία γίνεται εκφώνηση των ειδήσεων. Mε το πάτημα ενός κουμπιού,
ο χρήστης μπορεί να ακούσει την είδηση που έχει επιλέξει, καθώς και να διακόψει την εκφώνησή
της οποτεδήποτε το επιθυμεί. Η καινοτόμα εφαρμογή συνδυάζει την ενημέρωση με την ψυχαγωγία,
δίνοντας πρόσβαση σε ειδήσεις και άρθρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πέρα από τα κείμενα, η
εφαρμογή προσφέρει καθημερινά πλούσιο multimedia υλικό, με φωτογραφίες και βίντεο από όλους
τους τομείς της επικαιρότητας, καθώς και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τον καιρό και για την
πορεία του Χρηματιστηρίου.

Κατηγορία: Best Outstanding New Project / Product
gold

Liquid Media, FourFourTwo by www.gazzetta.gr
Η ομάδα του gazzetta.gr διέγνωσε εγκαίρως την ανάγκη για ένα εξειδικευμένο, πλήρες και ποιοτικό
μέσο ενημέρωσης, αφιερωμένο στο διεθνές ποδόσφαιρο και ανταποκρίθηκε προσφέροντας τον
απόλυτο προορισμό με πρωτογενές, αποκλειστικό και ποιοτικό περιεχόμενο. Έτσι, εξασφάλισε
την αποκλειστική συνεργασία με το πιο φημισμένο περιοδικό ποδοσφαίρου, το FourFourTwo του
βρετανικού εκδοτικού κολοσσού Haymarket και δημιούργησε την ελληνική έκδοση του FourFourTwo.
To microsite σχεδιάστηκε από την αρχή, αποδίδοντας τα θέματα της βρετανικής ψηφιακής έκδοσης
αλλά και πολλά θέματα που στα αγγλικά εμφανίζονται μόνο στην έντυπη έκδοση, ενώ το περιεχόμενο
συμπληρώθηκε με μπλογκς και θέματα για την ελληνική έκδοση από την ομάδα του gazzetta.gr στις
υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές του FourFourTwo. Η υποενότητα του FourFourTwo, Performance,
απευθύνεται στους αναγνώστες που παίζουν οι ίδιοι ποδόσφαιρο και θέλουν να μάθουν περισσότερα
για το πώς να γυμνάζονται και πώς να αναπτύξουν την τεχνική τους, με ξεχωριστές συμβουλές
ανά θέση. Η ενότητα συμπληρώνεται με θέματα υγείας και διατροφής για ποδοσφαιριστές. Για την
προσαρμογή των κειμένων της ελληνικής έκδοσης, η συνεργασία με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της
Γιουβέντους στην Ελλάδα, έδωσε τη δυνατότητα να αποδοθούν τα κείμενα με τη ματιά του γυμναστή /
προπονητή / αθλητή, δημιουργώντας το σωστό αποτέλεσμα που δύσκολα θα πετύχαινε ένας αθλητικός
συντάκτης ή μεταφραστής. Επίσης, δημιουργήθηκαν βίντεο με συμβουλές προπόνησης για παιδιά και
νέους.

www.Newsbomb.gr, Bomb Plus

silver
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Το Newsbomb.gr, κορυφαίο ειδησεογραφικό και ενημερωτικό site, τον Οκτώβριο του 2014 προχώρησε
στη ριζική αισθητική αλλά και πρακτική ανανέωση του design του. Πέρα από την ολική ανανέωση
της εμφάνισής του σε νέα, ακόμη πιο χρηστικά πρότυπα, εισήγαγε νέες λειτουργίες και ενότητες,
ενώ παράλληλα διατήρησε στο ακέραιο το ασυμβίβαστο και εκρηκτικό του περιεχόμενο, που το
είχε αναδείξει σε πρώτη επιλογή ενημέρωσης για το online κοινό. Ανάμεσα στις νέες ενότητες και
λειτουργίες που παρουσίασε με τον επανασχεδιασμό του το Newsbomb, ξεχωρίζει η προσθήκη του
Bomb Plus. Συμβαδίζοντας με τις επιταγές της σύγχρονης online ειδησεογραφίας, το Bomb Plus
σχεδιάστηκε ως αυτόνομο «προϊόν», το οποίο όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον χαρακτήρα
και τη δομή του site. Όταν ο χρήστης επιλέξει το Bomb Plus από την κεντρική μπάρα του Newsbomb,
περνάει σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον που θυμίζει ολοκληρωτικά «σαλόνι» έντυπου
περιοδικού. Με τα βέλη πλοήγησης στις άκρες ο χρήστης μπορεί να «ξεφυλλίσει» το περιοδικό, το οποίο
φιλοξενεί μερικά από τα σημαντικότερα θέματα της ειδησεογραφίας που οδηγούν σε άρθρα με ποιοτικό
φωτογραφικό υλικό, προσφέροντας έτσι ένα οπτικό αποτέλεσμα που είναι εντυπωσιακό και ελκυστικό
για τον online αναγνώστη. Το Bomb Plus διαθέτει συνολικά τριάντα «σαλόνια» και καλύπτει από την
επικαιρότητα και τις εξελίξεις μέχρι τεχνολογικές προτάσεις και ιδέες για ταξίδια.

Κατηγορία: Best Special Issue
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Atcom, www.Toposophy.com
Με στόχο να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο Integrated Destination Marketing Agency στην Ευρώπη,
η Toposophy γιόρτασε την επίσημη έναρξή της στις 30 Οκτωβρίου 2014. Ύστερα από την
απορρόφηση της Aboutourism Destination Consultants από την Atcom, η Toposophy λειτουργεί
με νέα εταιρική ταυτότητα ως κάθετο Business Unit της Atcom, προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα
εξειδικευμένων, end-to-end λύσεων στο Destination Marketing & Management. Ως μία εντελώς
αναδιοργανωμένη και rebranded οντότητα, η Toposophy έχει θέσει δύο κεντρικούς άξονες
σχετικά με την εξέλιξη και αξιοποίηση της διαδικτυακής της παρουσίας. Αρχικά, ο ιστότοπος www.
toposophy.com παρέχει στον επισκέπτη ένα πλήθος χρηστικών πληροφοριών για την τεχνογνωσία
της Toposophy. Παράλληλα, ο ιστότοπος εξυπηρετεί την αποστολή της ως προς τη διάχυση
πληροφοριών για τις πλέον σύγχρονες τάσεις της τουριστικής αγοράς, καθώς και την εδραίωση μιας
εποικοδομητικής επικοινωνίας και συνεργασίας με τους φορείς του τουριστικού τομέα. Ο ιστότοπος
διαθέτει δύο αυτόνομες ενότητες. Το Blog φιλοξενεί δύο αναλύσεις σημαντικών θεμάτων σε μηνιαία
βάση, ενώ η ενότητα Resources φιλοξενεί τα Reports που παράγει συστηματικά η Toposophy από
την έναρξη της λειτουργίας της, είτε πρόκειται για ενδελεχείς αναλύσεις του τουριστικού τομέα σε
επίπεδο χωρών είτε πρόκειται για κριτικές αναλύσεις επιλεγμένων θεμάτων.

White Space, Gtouch-Germanos
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Η White Space δημιούργησε το Gtouch, την πρώτη πλήρως διαδραστική έκδοση για την τεχνολογία,
ειδικά σχεδιασμένη για ipads και Android powered tablets και για smartphones, για λογαριασμό
της εταιρείας Germanos. Αυτή η πλήρως διαδραστική έκδοση για tablets αναλύει, συγκρίνει και
παρουσιάζει μέσα από 10 ενότητες την πλήρη γκάμα των προϊόντων τεχνολογίας που διαθέτει η
αλυσίδα (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 τη σχέση χρήστη και περιεχομένου
και δημιουργεί μια νέα κατηγορία ειδικών εντύπων, τόσο για τη B2B όσο και για τη B2C αγορά. Το
περιεχόμενο γίνεται πιο ζωντανό, μέσα από μια εξαιρετικά προσεκτική χρήση της εικόνας, του video
και των γραφικών. Όλες οι τελευταίες κυκλοφορίες προϊόντων παρουσιάζονται πολλές φορές για
πρώτη φορά μέσω του Gtouch, πριν κυκλοφορήσουν ευρέως στο κοινό, ενώ αποτελεί και ένα
πρώτης τάξεως sales tool για την ομάδα B2B πωλήσεων της Γερμανός. Διαδραστικές εικόνες και
galleries, δυνατότητα προβολής αντικειμένων με 3D περιστρεφόμενη απεικόνιση, η χρήση video
σπάνε τη στατικότητα μιας σελίδας και τη μετατρέπουν σε μια αναγνωστική εμπειρία, της οποίας
μάλιστα το περιεχόμενο μπορεί να γίνει share μέσω email ή social media.

3. Ενότητα: Ψηφιακή Επικοινωνία
& Μarketing
gold

Κατηγορία: Best Use of Facebook / Publisher

TheTOC Digital S.A., TheTOC Facebook
Η πλατφόρμα του Facebook αποτελεί από την αρχή ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για το
thetoc.gr. Η χρήση της πλατφόρμας έχει δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα σε επισκεψιμότητα και
διάδραση με τους χρήστες σε καθημερινό επίπεδο. Μεγάλος όγκος επισκέψεων έρχεται από την
mobile version του thetoc Facebook, ενώ το desktop έρχεται δεύτερο. Η σελίδα του thetoc στο
Facebook είναι ενεργή, όχι μόνο με συνεχής αναρτήσεις από την ιστοσελίδα αλλά και με πλούσιο
περιεχόμενο από φωτογραφίες, διαγωνισμούς, video, συνεντεύξεις και teasers του πρωτογενούς
περιεχομένου του site. Πέρα από ανάρτηση όλων των παραπάνω, γίνεται και σχολιασμός από
ένα δυνατό τμήμα community managers που 24/7 είναι alert στην επικαιρότητα, καθώς και στα
ζητούμενα των χρηστών. Απαντούν σε σχόλια, ανοίγουν διάλογο και κρατάνε ενεργό το thetoc σε
όλο το φάσμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, κάνουν το thetoc πέρα από ειδησεογραφική
πλατφόρμα, ένα ανοιχτό μέσο για συζήτηση και σχολιασμό της καθημερινής επικαιρότητας.
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Κατηγορία: Best Use of Facebook / Non Publisher

Wedia, Winbank

gold

H winbank είναι η Ηλεκτρονική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς. Το περιεχόμενο της
Facebook page της winbank αντανακλά το μότο της «Η ζωή είναι πολύπλοκη, καν’ τη λίγο
πιο εύκολη». Ο στόχος της σελίδας είναι να έχει το look & feel ενός online περιοδικού, με
θεματολογία που αποσκοπεί στο να γίνεται η ζωή πιο απλή, σε τομείς που δεν αφορούν μόνο
τις τραπεζικές συναλλαγές. Αναλυτικότερα, η θεματολογία των αναρτήσεων της σελίδας
χωρίζεται στις κατηγορίες ασφάλεια, με αναρτήσεις που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο
και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, επιχειρηματικότητα, με αναρτήσεις που προβάλλουν
αξιόλογες και πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες, τεχνολογία, Life Hacking, με περιεχόμενο
που δίνει ιδέες και λύσεις για να γίνεται η ζωή καλύτερη και πιο απλή σε όλες τις εκφάνσεις
της, και Photo Album/Sunday Photo, προβάλλοντας ενδιαφέροντα φωτογραφικά project
από όλον τον κόσμο, ενώ κάθε Κυριακή ανεβαίνει μια φωτογραφία από μια διαφορετική
γωνιά της Ελλάδας. Η θεματολογία συμπληρώνεται, φυσικά, από όλα τα νέα της winbank
και της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ προβάλλονται διαγωνισμοί, προωθητικές ενέργειες, νέα
προϊόντα και εφαρμογές. Επιπλέον, ένα μεγάλο κομμάτι της διαχείρισης της σελίδας είναι
επικεντρωμένο στην άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση κάθε χρήστη που ζητά λύσεις για
ζητήματα που πιθανόν αντιμετωπίζει, που εκφράζει κάποιο παράπονο ή μοιράζεται κάποια
πρόταση για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Redirect, Ο γύρος της Ελλάδας σε 80 πιάτα - My market
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Ζητούμενο ήταν η δημιουργία αυθεντικού περιεχομένου για τη σελίδα των My market, το
οποίο θα εμπλέξει τους καταναλωτές / fans και θα προσδώσει στην σελίδα κύρος, αξιοπιστία
αλλά και θα την μετατρέψει σε προορισμό τον οποίο θα επισκέπτονται ξανά και ξανά. Για την
επίτευξη του σκοπού αυτού, επιλέχθηκε το πιο σχετικό με super market περιεχόμενο, που ήταν
το φαγητό. Η Redirect δημιούργησε την εφαρμογή «Ο γύρος της Ελλάδας σε 80 πιάτα». Με τη
βοήθεια του σεφ Βησσαρίωνα Παρθένη, οι fans κλήθηκαν σε ένα γευστικό ταξίδι βασισμένο
στις γαστρονομικές παραδόσεις της χώρας. Από την Θράκη ως την Κρήτη και από τα
Επτάνησα ως τα Δωδεκάνησα, οι χρήστες ανακάλυψαν συνταγές και έμαθαν πώς φτιάχνονται
με τη βοήθεια του σεφ και των ποιοτικών υλικών του My market. To ιδιότυπο αυτό οδοιπορικό
ξεκίνησε στο τέλος Νοεμβρίου 2014, με πρώτη περιοχή την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.
Κάθε εβδομάδα «Ο Γύρος της Ελλάδας» εμπλουτιζόταν με μια νέα περιοχή, με την ενέργεια
να διαρκεί 13 εβδομάδες. Δημιουργήθηκαν έτσι 13 one-page sites, τα οποία «κολλούσαν»
μεταξύ τους με πλάγια περιήγηση, αλλάζοντας περιοχή πηγαίνοντας δεξιά ή αριστερά. Κάθε
εβδομάδα, μαζί με την σύντομη περιγραφή της περιοχής και τις παραδοσιακές συνταγές της,
υλοποιούνταν και διαγωνισμός με έπαθλο δωροεπιταγές.

Fotone Advertising, για την Διαμαντής Μασούτης ΑΕ
bronze
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Η Fotone Αdv και η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. είναι συνεργάτες τα τελευταία 6 χρόνια.
Με άξονα τις ανάγκες της συγκεκριμένης εταιρείας, κάθε χρόνο δημιουργείται ένας
συνδυασμός μέσων και εφαρμογών που προσεγγίζει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο
το στοχευμένο κοινό της, για να ενισχύσει τόσο την εικόνα, όσο και τις πωλήσεις της. Τον
Σεπτέμβριο του 2013 κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία της επίσημης σελίδας στο Facebook,
μιας και ζητούμενο ήταν η προσέγγιση ενός κοινού με μεγαλύτερη εξοικείωση και συχνή
επαφή με τα social media και τα digital περιβάλλοντα. Φροντίζοντας να χειριστεί με μέγιστη
αποτελεσματικότητα τους πόρους, τα υλικά και τον χρόνο του πελάτη, η Fotone Adv
δημιούργησε μια θεματολογία που ξεφεύγει από τον στείρο χαρακτήρα της παρουσίασης
των προσφορών της εταιρείας. Έτσι, ο καταναλωτής και fan της σελίδας του Μασούτη
έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα του. Σε ένα τακτικό
εβδομαδιαίο πλάνο, πέρα από τις προσφορές της εταιρείας που ανακοινώνονται με μορφή
album, η σελίδα περιλαμβάνει άρθρα και tips, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών,
καθώς και διαγωνισμούς ποικιλοτρόπων επιβράβευσεων. Επιπλέον, η εταιρεία προτρέπει
τους fan της σελίδας να στείλουν μήνυμα, να μιλήσουν για όλα αυτά που τους αρέσουν, τα
ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις αλλά και τα παράπονα τους, και έχει σαν αρχή να απαντάει
στα μηνύματα των καταναλωτών εντός 24 ωρών.

Κατηγορία: Best Use of YouTube

AWG Athens για τη Metro – My Market,
Tipάκια καλύτερης ζωής
Τα ψηφιακά μέσα άλλαξαν τον τρόπο που δημιουργούμε, ανακαλύπτουμε και «καταναλώνουμε»
περιεχόμενο (content). Ταυτόχρονα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύονται με ταχείς ρυθμούς
σαν σημαντικότατο κανάλι επικοινωνίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, επιλέχθηκε το YouTube για το λανσάρισμα
της νέας επικοινωνιακής πλατφόρμας, «My market – η ζωή μας... καλύτερα». Η πρόκληση για την
επικοινωνία σε αυτό το μέσο είναι να ασχοληθεί το κοινό μαζί σου και να το έχεις engaged, λέγοντάς
του κάτι που το αφορά και το ενδιαφέρει, με έναν πρωτότυπο τρόπο. Έτσι, δημιουργήθηκε μια σειρά
videos με ονομασία «tipάκια καλύτερης ζωής», σαν όχημα λανσαρίσματος της νέας πλατφόρμας,
με έναρξη το Σεπτέμβριο του 2014. Τα tipάκια δημιουργούν engagement, με περιεχόμενο που δεν
στοχεύει σε άμεση πώληση, αλλά στην ενδυνάμωση της σχέσης με το κοινό, προτείνοντας λύσεις
σε καθημερινά μικροθεματάκια. Έτσι, μέσα από τα tipάκια γίνεται η αφήγηση καθημερινών ιστοριών
με πρωτοτυπία και χιούμορ, για να αναδειχθεί ο τρόπος αντιμετώπισης «δύσκολων στιγμών», εύκολα
και ήρεμα. Η ιδέα, η αισθητική και η υλοποίησή τους αναδεικνύονται μέσω της δυναμικής και της
αμεσότητας του Μέσου και προβάλλονται σε οποιαδήποτε συσκευή. Για να διατηρείται το ενδιαφέρον
ζωντανό, βγαίνει στον αέρα ένα tipάκι κάθε 15θήμερο, διαφημίζεται σαν preroll για μια εβδομάδα και
εμφανίζονται teasers στο mobile app.
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Κατηγορία: Best Public Service / CSR Award
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TheTOC Digital S.A., TheTOC Merrython
Το TheTOC, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου, δημιούργησαν έναν νέο ετήσιο θεσμό με
έντονο φιλανθρωπικό και αθλητικό χαρακτήρα. Το TheTOC Merrython είναι ο γιορτινός αγώνας
δρόμου, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στις 14 Δεκεμβρίου 2014 στις εγκαταστάσεις του
ΟΑΚΑ. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη, καθώς πάνω από 1.000 δρομείς συμμετείχαν και
ενίσχυσαν τον ιερό σκοπό της διοργάνωσης. Τα έσοδα από τις συμμετοχές δόθηκαν για την ενίσχυση
του Σικιαρίδειου Ιδρύματος, που φροντίζει για την κατάρτιση παιδιών και νέων ηλικίας 5 μέχρι 21 ετών
με νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ευπαθών
Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου. Τον αγώνα τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος
Αμαρουσίου, Γιώργος Πατούλης, ο οποίος έτρεξε και μίλησε για τη σημασία της προσπάθειας αυτής,
για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από οικονομική στήριξη, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.
Η πρέσβειρα του Ελληνικού Αθλητισμού, Μαρία Πολύζου, πρώην αθλήτρια δρόμων αντοχής,
πανελληνιονίκης και βαλκανιονίκης αλλά και Διευθύντρια του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου,
συμμετείχε υποστηρίζοντας την προσπάθεια και προώθησε τις ιδέες ευεξία, υγεία, προσφορά,
αλληλεγγύη, φιλανθρωπία.

Alpha TV, #theslapGR | Ένας «τοίχος»
κατά της παιδικής βίας
Με αφορμή το λανσάρισμα της σειράς του Alpha «The slap», η οποία θίγει το θέμα της παιδικής
βίας, επώνυμοι και μη χρήστες των social media συσπειρώθηκαν για να στείλουν ένα μήνυμα κατά
της παιδικής βίας. Η καμπάνια κάλεσε τους χρήστες των social media να ανεβάσουν σε Facebook,
Twitter και Instagram με τη χρήση του hashtag #theslapGR τη φωτογραφία του χεριού τους με το
χαρακτηριστικό κόκκινο Χ, παγκόσμιο σύμβολο κατά της βίας. Οι παρουσιαστές και ηθοποιοί του
σταθμού στήριξαν την ενέργεια και οι φωτογραφίες τους έδωσαν το έναυσμα σε χιλιάδες χρήστες, να
αλληλεπιδράσουν με τις αναρτημένες φωτογραφίες, αλλά και να ανεβάσουν δικές τους. Η ενέργεια
διήρκεσε 6 ημέρες. Περισσότεροι από 7.800 επώνυμοι και μη μοναδικοί χρήστες στήριξαν έμπρακτα
την ενέργεια ανεβάζοντας τη δική τους φωτογραφία στα social media, ενώ οι φωτογραφίες της
ενέργειας είχαν 263.571 likes στο Instagram, 190.700 likes, shares και comments στο Facebook και
5.784 retweets στο Τwitter. Η ενέργεια είχε απήχηση σε περισσότερους από 500.000 μοναδικούς
χρήστες των social media και προωθήθηκε έντονα και μέσα από τις ζωντανές εκπομπές του Alpha.
Οι καλύτερες φωτογραφίες έγιναν share στα social media του Alpha, ενώ δημιουργήθηκε, στο
microsite της σειράς, ένας «τοίχος» κατά της παιδικής βίας με τις φωτογραφίες των χρηστών.
silver
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Νovartis Hellas, Oπαδοί Ζωής

bronze

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των δωρητών οργάνων είναι εξαιρετικά χαμηλός σε σύγκριση με άλλες
χώρες: 7 δωρητές ανά 1 εκατ. ανθρώπων, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό είναι 20 και πλέον
δωρητές σε άλλες χώρες. Μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δωρεά οργάνων
θα πληροφορούσε το κοινό και θα το παρότρεινε να γίνει δωρητής, ενώ θα κινητοποιούσε και τις
Αρχές να ασχοληθούν με αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Έτσι, δημιουργήθηκε η καμπάνια «Οπαδοί
Ζωής», από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τη Novartis, για την προώθηση της ιδέας της
δωρεάς οργάνων, με πρεσβευτές την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Το μήνυμα πίσω από την επιλογή
αυτή ήταν σαφές: Ούτε καν ο θάνατος δεν μπορεί να διασπάσει τον δεσμό των οπαδών με την
αγαπημένη τους ομάδα, καθώς αυτός θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα από ένα νέο σώμα. Κύριο όχημα
της καμπάνιας ήταν μια Facebook page, όπου οι χρήστες πατούσαν «like» για να υποστηρίξουν τη
δωρεά οργάνων, να ενημερωθούν για αυτήν αλλά και για την προετοιμασία και επίδοση της Εθνικής
ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Επιπλέον, αναπτύχθηκε μια διαδραστική Facebook εφαρμογή, η
οποία προέτρεπε τους επισκέπτες να γίνουν «Life Fans», να στηρίξουν ενεργά τη δωρεά οργάνων και
να κάνουν share με τους φίλους τους. Η καμπάνια απέσπασε 10.545 likes και πολλά θετικά σχόλια.

Κατηγορία: Best Social Media Marketing / Publisher
gold

ANTENNA Group, ANT1 TV
Οι social media σελίδες του ΑΝΤ1 δημιουργήθηκαν σταδιακά από το τέλος του 2008, με αρχικό
στόχο την προβολή και προώθηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων του σταθμού. Τον τελευταίο
χρόνο με την αναδιοργάνωση του τμήματος του Online Marketing, εκτός από το να προωθούνται
και να προβάλλονται τα νέα τηλεοπτικά προγράμματα του ΑΝΤ1, τέθηκαν στόχοι ανάπτυξης,
engagement και acquisition για τα social media properties. Κύριος στρατηγικός στόχος ήταν η
παράλληλη αναπτυξη του fan base και του sharability, μέσω της δημιουργίας social media ενεργειών
με μεγάλο buzz και engagement χρηστών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία πιο στενών δεσμών
με τους χρήστες μέσω του website και αναπτυξη ενός customized database συμφωνα με τις
προτιμήσεις των χρηστών. Ενδεικτικά, στις social media ενέργειες συμπεριλαμβάνεται καθημερινό
social media posting, Live Streaming κάλυψη πριν και μετά από συγκεκριμένα shows, δημιουργία
θεματικών #hashtags, online διαγωνισμοί, social media avant premieres & sneak previews. Οι social
media ενέργειες κατόρθωσαν να πυροδοτήσουν αμέτρητα σχόλια τα οποία ταξίδεψαν ανεξέλεγκτα,
και εκείνα με τη σειρά τους προκάλεσαν νέες αφορμές για σχολιασμό τονώνοντας την word of
mouth εξάπλωση της καθε ενέργειας και της εκπομπής που προωθούσε. Τα παραπάνω οδήγησαν σε
επισκέψεις και σε εγγραφές στο www.antenna.gr.

Κατηγορία: Best Social Media Marketing / Non Publisher
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Μινέρβα & Interweave, Μινέρβα Χωριό
Η Interweave επένδυσε στη συνεχή παραγωγή ενδιαφέροντος περιεχομένου για τους χρήστες και
τους καταναλωτές του Χωριό της Μινέρβα. Η διάχυση της πληροφορίας/περιεχομένου σε όλα τα
κανάλια του brand είναι το πιο σημαντικό βήμα στην προσέγγιση των χρηστών. Συνταγές, μηνιαία
άρθρα, περιεχόμενο σύμφωνο με την εποχικότητα, τοπία συνθέτουν τις καθημερινές ιστορίες που
διηγείται το Χωριό, δημιουργώντας εικόνες οικείες, ζεστές και αυθεντικές, σε πλήρη αρμονία με
την ταυτότητα του brand. Το Χωριό επικοινωνεί με την κοινότητά του στο Facebook, στο Twitter, στο
Instagram και στο Google+, τα τέσσερα επικρατέστερα social media στην ελληνική αγορά. Η έμφαση
στα social media ενισχύεται και με το γεγονός ότι στο www.minervahorio.gr ο χρήστης μπορεί να
μοιραστεί στο κανάλι του τις συνταγές, τα blogs αλλά και όλο το περιεχόμενο. Με ένα εβδομαδιαίο
πρόγραμμα που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα νέο blogpost και δύο νέες συνταγές στο site του
Χωριό, 7 posts στο Facebook, 5 στο Google+, 35 tweets και 3 Instagram posts, η Interweave
επικοινωνεί και αφηγείται τις θεμελιώδεις αξίες του brand: την ποιότητα, την αγνότητα των υλικών, την
ομορφιά της δημιουργίας και τη χαρά του να μοιράζεσαι. Παράλληλα με την αύξηση στα μεγέθη των
social media του Χωριό, σημειώθηκε αύξηση και στις επισκέψεις στο www.minervahorio.gr. Για την
τόνωση του περιεχομένου, εγκαινιάστηκε συνεργασία και με Food Bloggers.
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J. Walter Thompson Athens,
Kit Kat #eimaitodialeimmasou

silver

Χρόνια τώρα, το Κit Κat συνδέει επικοινωνιακά το όνομά του με το διάλειμμα. Μπορείς όμως
να κάνεις ένα διάλειμμα, αν δεν έχεις κάποιον να μείνει για λίγο «στο πόδι» σου; Φέτος, το Κit
Κat παρείχε αυτόν τον άνθρωπο, στο πρόσωπο του Γιάννη Τσιμιτσέλη. Η καμπάνια του Κit Κat
#eimaitodialeimmasou, που δημιουργήθηκε από τη JWT Athens για λογαριασμό της Nestle,
είχε στόχο να δημιουργήσει buzz και να αυξήσει το engagement με τη μάρκα. Το concept; Ένα
πρόσωπο αγαπητό στο κοινό αναλαμβάνει να «θυσιαστεί» και να αναλάβει να γίνει το διάλειμμα
παρουσιαστών, ποδοσφαιριστών, τραγουδιστών αλλά και του κοινού από τη καθημερινότητά
του, ώστε αυτοί να μπορέσουν να απολαύσουν απερίσπαστα μια Kit Kat. H JWT Athens σε
συνεργασία με τη Zenith Optimedia εκμεταλλεύτηκαν δημιουργικά τα social media και όχι μόνο,
δημιουργώντας μία καμπάνια που σημείωσε αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Οι άξονες επικοινωνίας
που επιλέχθηκαν ήταν 3: διαγωνισμός για το κοινό μέσω Facebook και Instagram με δυνατή
υποστήριξη μέσω social ads, στοχευμένα TrueView ads στο YouTube αλλά και εμφάνιση σε
τηλεοπτική και ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία έγινε στη συνέχεια video που διοχετεύτηκε στα
digital μέσα. Μεταξύ άλλων, στην πλατφόρμα του YouTube δημιουργήθηκαν 3 videos με τον
Γιάννη Τσιμιτσέλη να κάνει διάλειμμα σε επαγγελματίες της μουσικής και του ποδοσφαίρου.

Κατηγορία: Best Launch & Re-launch Campaign

Alpha TV, Η 10η Εντολή

gold

Με αφορμή το επαναλανσάρισμα της 10ης Εντολής, ενός πολυαναμενόμενου τηλεοπτικού
brand, δημιουργήθηκε μια πολυεπίπεδη επικοινωνιακή ενέργεια μέσω web, mobile app, social
networks και community sites. Στόχοι ήταν το capitalization πάνω σε ένα αναγνωρισμένο brand
με σκοπό την ενεργοποίηση του κοινού των social media του Alpha, η προώθηση της σειράς
στους χρήστες των social media, further publicity opportunity και η αλληλεπίδραση του κοινού των
social media με το περιεχόμενο. Μεταξύ άλλων, το hashtag #10h_entolh εντάχθηκε στον αέρα
σε κάθε επεισόδιο της σειράς καθώς και στο microsite στα τρέιλερ της σειράς, δημιουργήθηκε
ειδικό microsite με Web TV, web only φωτογραφίες και βίντεο, community shoutbox, mobile app
episodes στο Alpha Mobile App και community shoutbox με social media feeds, και δημιουργία
Facebook App με τίτλο «Βρες τον δολοφόνο». Το app βασίστηκε στην επικοινωνία που έτρεχε
στον αέρα του καναλιού, ώστε να υπάρχει σε όλες τις πλατφόρμες κοινό οπτικό ερέθισμα. Στο
λανσάρισμα συμμετείχε και το Instagram με Instagram only trailer, backstage φωτογραφίες και
real time review από την ειδική προβολή του 1ου επεισοδίου της σειράς στα Village Cinemas, το
Twitter με posts με περιεχόμενο της σειράς και σχολιασμό με το hashtag #10h_entolh, αλλά και
το YouTube με Web exclusive trailer και κομμένες σκηνές show reel.

netwix.gr, «Μην Μπεις Στο Netwix»
Το www.netwix.gr είναι ένα καινούριο, αυτόνομο, νεανικό web κανάλι, με αποκλειστικό και
δωρεάν περιεχόμενο, ειδικά φτιαγμένο για το διαδίκτυο. Το target audience του Netwix είναι
αγόρια και κορίτσια 15-35 ετών, που λατρεύουν την τεχνολογία και τα νέα μέσα, είναι multi taskers
και κολλημένοι με το κινητό, τo Facebook και το Instagram. Σε έρευνα που διενεργήθηκε ειδικά
για το στήσιμο του καναλιού αποδείχθηκε πως το κοινό του καναλιού γνωρίζει τα πάντα για την
τεχνολογία και βαριέται γρήγορα, δεν εμπιστεύεται καθόλου την διαφήμιση και τα ΜΜΕ και
δεν «κολλάει» με ένα συγκεκριμένο εμπορικό σήμα. Έχοντας λοιπόν σαν γνώμονα τα βασικά
χαρακτηριστικά της γενιάς Y, που είναι και το κοινό στόχευσης του Netwix, δημιουργήθηκε
μία καμπάνια βασισμένη στην «αντίστροφη ψυχολογία», με κεντρικό μήνυμα «Mην μπεις στο
Netwix», και ήρωες εμπνευσμένους από γνωστές τηλεοπτικές προσωπικότητες που πάνε κόντρα
στην τεχνολογία και σε ότιδήποτε καινούριο και διαφορετικό. Η αισθητική, τα κείμενα και η ίδια
η παραγωγή ήταν εσκεμμένα «παλιακά», «συντηρητικά» και «δεύτερα», ακριβώς το αντίθετο
από την καινοτόμα και προχωρημένη αισθητική του Netwix. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και ο
Facebook διαγωνισμός «το κίνημα ΜΜΣΝ (Μην Μπεις Στο Netwix)», με στόχο την ενδυνάμωση
της καμπάνιας, αλλά και τη συμπλοκή των χρηστών σε αυτή μέσα από τα δικά τους βίντεο ή
φωτογραφίες.
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UM, Carrefour Μαρινόπουλος - Η Ζωή είναι ωραία
Η Μαρινόπουλος Α.Ε. θέλοντας να εμπνεύσει το κοινό και να το κάνει να δει την καθημερινότητα με
διαφορετική ματιά, υλοποίησε µια µοναδική καµπάνια ενηµέρωσης για µια ζωή ωραία. Με «σύµµαχο»
την Ελένη Πετρουλάκη, καθώς και µία οµάδα έµπειρων, επιστηµονικών συνεργατών, η Μαρινόπουλος
συγκέντρωσε χρήσιµα «µυστικά ευτυχίας» που µπορούν όλοι να υιοθετήσουν και δηµιούργησε ένα portal
ενηµέρωσης µε τίτλο «Η ζωή είναι ωραία». Στην ιστοσελίδα www.zoiorea.gr, κάθε γυναίκα µπορεί να
βρίσκει χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις τρεις θεματικές ενότητες-σημείο αναφοράς την ενέργειας:
διατροφή, ομορφιά, άθληση. Ο χρήστης, παρακολουθώντας κάποιο από τα videos ή διαβάζοντας
τις συµβουλές της κάθε ενότητας, µπορεί να κάνει ένα ευχάριστο διάλειµµα από την απαιτητική
καθηµερινότητα. Το μοναδικό αυτό υλικό υποστηρίχθηκε τόσο με offline όσο και με digital ενέργειες.
Πέρα από το καθιερωμένο display advertising, έμφαση δόθηκε σε μια ολοκληρωμένη επικοινωνία στα
social media όπου η Carrefour Μαρινόπουλος έχει παρουσία, δίνοντας βαρύτητα στην Facebook fan
page. Το περιεχόμενο εντάχθηκε ομαλά στη μηνιαία δραστηριότητα της σελίδας, με posts με συμβουλές
διατροφής, άθλησης και ομορφιάς αλλά και με video posts- όλα με περιεχόμενο αντλούμενο από το
zoiorea.gr. Δημιουργήθηκε custom tab με όλες τις συμβουλές, αλλά και post contests όπου οι χρήστες
καλούνται να μοιραστούν πράγματα που κάνουν τη ζωή τους πιο ωραία.

Κατηγορία: Best e-newsletter

www.a8inea.com

silver

Η αθηΝΕΑ είναι ένα δωρεάν ημερήσιο newsletter, μια συμπυκνωμένη ηλεκτρονική εφημερίδα, που με
απλή, σύγχρονη γλώσσα φροντίζει να είναι οι συνδρομητές της ενημερωμένοι ουσιαστικά, σε λίγα μόλις
λεπτά, σε καθημερινή βάση. Αφορά, απευθύνεται και θέλει να εκφράσει από πλευράς ενδιαφερόντων,
θεματολογίας και προσέγγισης προπαντός τη νέα γενιά της Ελλάδας της κρίσης, μια γενιά δυναμική,
κοσμοπολίτικη, μορφωμένη και απαιτητική, που θελει να έχει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα δικά
της ενδιαφέροντα. Η ιδέα πίσω από την αθηΝΕΑ είναι απλή: λαμβάνει όλον τον όγκο της διαθέσιμης
πληροφορίας, αξιολογεί τη σημασία του εκάστοτε νέου, φιλτράρει και απομονώνει την είδηση από τη
γνώμη. Επιμελούμενη το περιεχόμενο της ενημέρωσης των συνδρομητών, αναδεικνύει θέματα και
απόψεις από ελληνικά και διεθνή μέσα, καλλιεργώντας παράλληλα τον τρόπο ζωής τους μέσα από πάσης
φύσεως προτάσεις. Η αθηΝΕΑ φτάνει στο inbox των συνδρομητών της κάθε μεσημέρι -από Δευτέρα έως
και Παρασκευή- ως ένα συνοπτικό, αλλά πλούσιο e-newsletter, το οποίο αποτελεί την «πρώτη γραμμή»
της ενημέρωσής τους. Το πεδίο ενδιαφέροντος της αθηΝΕΑς είναι ευρύ, ενώ η επιλογή των νέων που
αξιολογούνται ως σημαντικά, γίνεται με γνώμονα την πολυσυλλεκτικότητα των αναγνωστών και των
ενδιαφερόντων τους. Συντάσσεται καθημερινά από μια μικρή ομάδα συνεργατών από τον χώρο της
δημοσιογραφίας, της επιχειρηματικότητας, της δικηγορίας, των τεχνών και της διαφήμισης.

Κατηγορία: Best Engagement Strategy

MAD TV, Amita Motion Positive Club
Το Positive Club αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη καμπάνια ψηφιακής επικοινωνίας που διήρκησε ένα
ολόκληρο έτος και είχε ως βασικό σκοπό τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός digital fan club, μέσα από
τη σελίδα της Amita Motion στο Facebook, και την περαιτέρω σύνδεση των μελών με το brand της
Amita Motion και όλα τα χαρακτηριστικά που αυτό πρεσβεύει. Μέσα από το σύνολο των ενεργειών που
υλοποιήθηκαν, το Positive Club έγινε ένα ισχυρό online community και έφερε πολλούς fans σε επαφή
με αγαπημένους τους καλλιτέχνες, προσφέροντάς τους μοναδικές exclusive εμπειρίες. Οι δυνατότητες
του Facebook αξιοποιήθηκαν στο έπακρο για την υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης ετήσιας ψηφιακής
καμπάνιας επικοινωνίας, η οποία βασίσθηκε στον σχεδιασμό 9 προωθητικών ενεργειών και την ανάπτυξη
9 αντίστοιχων Facebook apps, τα οποία συνέθεσαν το Positive Club. Για την υποστήριξη του Positive
Club, χρησιμοποιήθηκαν μερικές από τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκε
μια custom CMS platform, στα συστήματα των cloud services της Αmazon για high availability, η οποία
πρόσεφερε cross-platform δυνατότητες για διασύνδεση με Facebook, Twitter, YouTube, καθώς και με το
τηλεοπτικό πρόγραμμα του MAD TV. Επιπρόσθετα, για τις ανάγκες συγκεκριμένων actions, σχεδιάστηκαν
και υλοποιήθηκαν custom-services (π.χ. Voice Recording). Στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης του reach και
του engagement, το Positive Club ενσωμάτωσε ένα σύνολο από creative cross-media ενέργειες.
gold
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UM, AIG - Launch of the Corporate Fan Page
H American International Group Inc. (AIG) είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνώς
ασφαλιστικούς οργανισμούς που εξυπηρετεί περισσότερους από 88 εκατομμύρια πελάτες
παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της όλο και περισσότερο αναγκαίας παρουσίας στα media και
αναγνωρίζοντας τη ραγδαία διείσδυση των social media σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής
των καταναλωτών, η AIG αποφάσισε να εντάξει το Facebook στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει
και απευθύνεται στο κοινό της. Στόχος ήταν η σελίδα να αποτελέσει μια ζωντανή «γέφυρα
διαλόγου» με τους καταναλωτές σε καθημερινή βάση με visually engaging περιεχόμενο, να
ενημερώνει και να εμπνέει εμπιστοσύνη τους fans. Μέσα από μια σειρά ενεργειών, έμφαση
δόθηκε στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που βασίζεται στο engagement με
τους καταναλωτές και στην αύξηση της fan base. Η πρώτη ενέργεια πραγματοποιήθηκε τα
Χριστούγεννα του 2014, μια εφαρμογή η οποία αποσκοπούσε στην εμπλοκή των χρηστών μέσω
ανιδιοτελούς προσφοράς. Οι φίλοι της σελίδας και οι non-fans κλήθηκαν να στείλουν ένα μήνυμα
ελπίδας για παιδιά της Φλόγας, τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.
Η δεύτερη ενέργεια αφορούσε στην παραγωγή περιεχομένου για το λανσάρισμα ενός νέου
προϊόντος κατοικίας, το House Care 20. Μέσα από μια σειρά infographics, εξιστορήθηκαν απλές
και συμβουλευτικές οδηγίες για την ασφάλεια κατοικίας από εξωτερικούς και εσωτερικούς
κινδύνους.
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4. Ενότητα: Υπηρεσίες προς τους Διαφημιζόμενους
Κατηγορία: Best Innovative Service

TailWind EMEA, Project Agora
Το Project Agora, το πρώτο Audience Driven διαφημιστικό marketplace στην Ελλάδα, ξεκίνησε
επιτυχώς την 1η Δεκεμβρίου 2014, σε σύμπραξη με τους σημαντικότερους τοπικούς broadcasters
και άλλους εκδότες και τη συμμετοχή των μεγαλύτερων διαφημιζομένων και διαφημιστικών
εταιρειών. Το Project Agora αναπτύσσει την αξία προς τους διαφημιζομένους σε 5 άξονες: Brand
Safe Περιβάλλον, Αποτελεσματική Στόχευση Κοινών, Εντυπωσιακά και Viewable Δημιουργικά
Formats, Μετρήσιμη Αποτελεσματικότητα και Αυτοματοποίηση / Programmatic Trading. Για
διαφημιστές και διαφημιζομένους προσφέρει, δηλαδή, μία απόλυτα στοχευμένη λύση για
αποτελεσματική επικοινωνία με τα κοινά που τους ενδιαφέρουν, σε ένα απόλυτα ασφαλές
περιβάλλον το οποίο μεγιστοποιεί την αξία του brand και της επένδυσής τους. Το Project Agora
αποτελεί για τους εκδότες ποιοτικού περιεχομένου τον ενδεδειγμένο τρόπο για να αυξήσουν
συλλογικά την αξία του διαφημιστικού τους inventory, να επανακτήσουν μερίδιο αγοράς και να
απαγκιστρωθούν από διεθνή μονοπώλια. Ερευνητικός συνεργάτης του Project Agora στην Ελλάδα
είναι η Focus Bari. Τους 3 πρώτους μήνες κατάφερε οι καμπάνιες που τρέχουν στο Project Agora
να έχουν από τα υψηλότερα viewability rates στην ελληνική αγορά, να έχουν από τα υψηλότερα
engagement rates σε όλα τα διαφημιστικά πλάνα και να αυξάνουν την αποδοτικότητά τους μέσω
του Data Optimisation. Το Project Agora λειτουργεί επιτυχώς στην αγορά της Ρουμανίας και
αναμένεται η έναρξή του στην Ουγγαρία και στη Μ.Ανατολή.
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2nd Floor Garden, adidas World Cup 2014

silver

Η επικοινωνιακή online καμπάνια της adidas και adidas/Ιntersport για το World Cup 2014 διήρκεσε
50 ημέρες, την περίοδο του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2014, που διεξήχθη στη Βραζιλία. Στην
καμπάνια αυτή, χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες δημιουργικές υπηρεσίες και σύγχρονες τεχνολογίες,
που στόχο είχαν τη βελτιστοποίηση και την αποτελεσματικότητα των επικοινωνιακών ενεργειών
της adidas. Συγκεκριμένα, η καμπάνια υλοποιήθηκε με τη χρήση εμπλουτισμένων διαδραστικών
μέσων (rich media), εργαλεία τα οποία απέβησαν πολύτιμα στη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ
διαφημιζόμενου και κοινού. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιήθηκαν Interactive Skins, ένα δυναμικό
περιβάλλον με το οποίο ο χρήστης μπορούσε να αλληλεπιδράσει και ο διαφημιζόμενος μπορούσε να
προσαρμόσει το δημιουργικό, expandable video banner, static banners & flash banners, takeover
prestitial, καθώς και social media posts. Η online καμπάνια της adidas εφαρμόστηκε με μια ολιστική
επικοινωνιακή στρατηγική σε επίπεδο νέων τεχνολογιών, περιεχομένου και δημιουργικού και
ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καταλαμβάνοντας τα μεγαλύτερα αθλητικά portals της Ελλάδας.
Η επικοινωνιακή αυτή ενέργεια επιβραβεύτηκε από το κοινό, με έναν δημιουργικό και διαδραστικό
διάλογο, καταγράφοντας παράλληλα έναν πρωτοφανή αριθμό impressions. Σε επίπεδο υλοποίησης,
τεχνολογικά και δημιουργικά, η Google ενέταξε τις εφαρμογές της συγκεκριμένης καμπάνιας στην
παγκόσμια λίστα υποδειγμάτων ορθών πρακτικών χρήσης rich media. Για τις διάφορες επικοινωνιακές
ενέργειες της καμπάνιας συμμετείχαν και οι Carat (media buying), Civitas (social handling) και Math
Studio (φωτογράφιση).

Κατηγορία: Best Native Advertising

UM, Jack Daniel’s - Web Series

gold

To 2015 το Jack Daniels (Old No7) καλείται να διαχειριστεί τρία μεγάλα ζητήματα: την άγνοια ή και
αμφισβήτηση των αξιών του brand, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες, την αύξηση της ηλικιακής ομάδας
που πρεσβεύει το προϊόν, και τη δημιουργία ενός trend που θέλει τα cocktails να προτιμούνται και τα
ποτά που αναμειγνύονται να είναι περισσότερο θελκτικά. Η πρόκληση ήταν να βρεθεί ένας τρόπος
επικοινωνίας για να περάσουν οι αξίες του προϊόντος στις νεαρές ηλικίες και να αναδειχθεί το mixability
του JD, και όλα αυτά με ένα μέσο που να έχει μεγάλη απήχηση σε αυτό το νέο κοινό. Για τον λόγο
αυτό, και σε συνεργασία με το Netwix του ομίλου Antenna, δημιουργήθηκαν tailor made mini series
με 7 καλεσμένους, που μέσα από την δουλειά/ταλέντο τους αναδεικνύουν και μια διαφορετική αξία
που διέπει και το JD. Το όνομα της εκπομπής «7 Bar Stories» παρέπεμπε στον διακριτικό τίτλο Old No7.
Το concept ήταν ο κάθε καλεσμένος να μιλήσει για μία αξία, σε ένα πραγματικό bar με barman τον
Ιωσήφ Μαρινάκη, ο οποίος αναλάμβανε όχι μόνο να συντονίσει τη συζήτηση, αλλά να δημιουργήσει
Cocktails με βάση το Jack Daniels. Η ενέργεια επικοινωνήθηκε με διαφημιστική καμπάνια σε digital και
παραδοσιακά μέσα, ενώ φιλοξενήθηκε και διαγωνισμός με δώρα.

Mindshare για την Τράπεζα Πειραιώς, Μάνος Σέργιος,
o 24ος παίκτης της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου
Η Mindshare αξιοποίησε πρωτοποριακά και ενορχηστρωμένα τα πιο σημαντικά και αξιόπιστα αθλητικά
sites μέσω native advertising, για να «χτίσει» την Persona του Μάνου Σέργιου και να διαδώσει την
ιστορία του ως τον 24ο παίκτη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο Mundial. O στόχος της
επικοινωνίας ήταν να ζωντανέψει η υπόσχεση της Τράπεζας Πειραιώς ότι «είμαστε όλοι κομμάτι της
ίδιας ομάδας». Τα διαδοχικά δημοσιογραφικά ρεπορτάζ στα homepages των sites σε διάστημα 33
ωρών, που παρουσίαζαν τον ήρωα σαν πραγματικό ποδοσφαιριστή τον οποίο κάλεσε ο Φερνάντο
Σάντος να συμμετέχει στο roaster των διεθνών, δημιούργησαν και «έχτισαν» την ιστορία με τρόπο
αξιόπιστο και αληθοφανή. Η αρχή έγινε στις 19/5, με αφορμή την αναφορά του Φερνάντο Σάντος
στον Μάνο Σέργιο. Η διάδοση της ιστορίας ενισχύθηκε και μέσω video συνέντευξης του Σάντος μέσω
YouTube, ενώ είχε δημιουργηθεί Facebook σελίδα του Μάνου Σέργιου, λογαριασμός Twitter και
ύπαρξη λήμματος «Μάνος Σέργιος» στο Wikipedia. Δύο ώρες πριν την αποκάλυψη του Μάνου Σέργιου
ως ήρωα της διαφημιστικής καμπάνιας της Τράπεζας Πειραιώς, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα real time
ανάρτησης περιεχομένου στα sites. Η αξιοποίηση των homepages των αθλητικών sites με native
advertising, βοήθησε να κορυφωθεί το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι την αποκάλυψη του ήρωα ως
πρωταγωνιστή της καμπάνιας της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο της Χορηγίας της Εθνικής Ομάδας
Ποδοσφαίρου.
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Mindshare, Bayer_ Bepanthol_ Native Advertising_
24 Media
Η καμπάνια για το Bayer Balm Protective αποφασίστηκε να βασιστεί στο native advertising, με
σκοπό να γραφούν μια σειρά από άρθρα, τα οποία να είναι στη λογική του αφιερώματος για τα
τατουάζ. Τα αφιερώματα αυτά θα αποκάλυπταν τα μυστικά των τατουάζ και αλήθειες, μύθους και
συμβουλές γύρω από αυτά. Ως στρατηγικός partner για το native advertising επιλέχθηκε η 24 Media.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ένα ανδρικό lifestyle site το oneman.gr, ένα γυναικείο lifestyle
site το ladylike.gr και το κορυφαίο αθλητικό site sport24.gr. Η όλη ενέργεια έκλεινε με ένα quiz
σε καθένα από τα sites, ζητώντας από τους επισκέπτες να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής σχετικά με τατουάζ, ούτως ώστε να προέκυπτε ως αποτέλεσμα ποιο είναι το τατουάζ που
ταιριάζει στον εκάστοτε συμμετέχοντα. Ο κάθε χρήστης μπορούσε να κάνει share τα αποτελέσματα
του quiz στα προσωπικά του social media accounts. Οι σελίδες εκείνες στις οποίες υπήρχαν τα
αφιερώματα και τα quiz, είχαν όλες 100% full page takeover branded με το προϊόν Bayer Balm
Protective, επιτυγχάνοντας την απόλυτη ταύτιση και σύνδεση του προϊόντος με τα τατουάζ. Συνολικά,
τα άρθρα και τα quiz κατέγραψαν περισσότερα από 2,1 εκατ. impressions, ενώ τα άρθρα και τα
αποτελέσματα του quiz είχαν περισσότερα από 5.000 shares στα προσωπικά social media accounts
των επισκεπτών.

Hangover Media, Όλη μέρα είμαστε #Allou!
Τρεις συντάκτες, ένα απόγευμα, μία κάμερα GoPro και ένα λούνα παρκ συναντιούνται μεταξύ τους
για πρώτη φορά (καλά, οι συντάκτες γνωρίζονταν μεταξύ τους ήδη). Το #Allou αποτελεί ένα από τα
πιο πλήρη native advertising campaigns του neolaia.gr, καθώς συνδυάζει πρωτογενές διαλογικό
storytelling με κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο, όπως καταγράφηκαν το ίδιο βράδυ μετά από
την πρώτη επαφή των τριών συντακτών με το Allou Fun Park και αναρτήθηκαν στο neolaia.gr τις
επόμενες 4 μέρες.

silver

Κατηγορία: Best Content Marketing

DPG Digital Media, «Find My Honda Civic» Campaign
H DPG Digital Media σε συνεργασία με τη Honda δημιούργησαν έναν από τους μεγαλύτερους και
πιο διασκεδαστικούς web διαγωνισμούς που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα, από τις 17 Οκτωβρίου
έως τις 17 Νοεμβρίου 2014. Ο σχεδιασμός του διαγωνισμού ξεκίνησε όταν η Honda εμπιστεύτηκε
την DPG Digital Media για την ανάπτυξη και υλοποίηση μίας εξελιγμένης web εφαρμογής, που να
παρουσιάζει με μοναδικό και άκρως διασκεδαστικό τρόπο όλα τα selling points του Honda Civic.
Η DPG Digital Media σχεδίασε και υλοποίησε την online καμπάνια, που είχε ως πρωταγωνιστή τον
διάσημο διεθνή καλαθοσφαιριστή Αντώνη Φώτση, καθώς και τη μασκότ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός,
Mr Green. Η όλη ενέργεια φιλοξενήθηκε στο www.findmyhondacivic.gr, τη διεύθυνση της online
εφαρμογής η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη ενέργεια. Σύμφωνα με
τον μηχανισμό της καμπάνιας, οι συμμετέχοντες καλούνταν να βοηθήσουν τον Αντώνη Φώτση να
βρει το Honda Civic του, το οποίο «δανείστηκε» για μια βόλτα ο Mr. Green, βρίσκοντας στοιχεία σε
μια σειρά από videos και άρθρα. Σκοπός ήταν ο εντοπισμός της τελικής τοποθεσίας που είχε αφήσει
ο Mr Green το Honda Civic, η οποία αποκαλυπτόταν σταδιακά στους συμμετέχοντες, καθώς εκείνοι
παρακολουθούσαν μέσα από στοιχεία την πορεία του. Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωναν το κυνήγι
πήραν μέρος σε κλήρωση για ένα ολοκαίνουργιο Honda Civic.

gold

Hangover Media, #ProjectChameleon
Το #projectChameleon αποτέλεσε έναν δημιουργικό τρόπο προώθησης ενός νέου cocktail με βάση
το Bacardi, για λογαριασμό του barman Ξαβιέ Μισαηλίδη που κατέβαινε σε έναν διεθνή διαγωνισμό
της Bacardi. Ο Ξαβιέ δημιούργησε ένα κοκτέιλ με το όνομα «Χαμαιλέων», θέλοντας να αποτυπώσει
τις συνεχείς αλλαγές συναισθημάτων που βιώνουν οι σύγχρονοι άνθρωποι. Το εύρημα για την
προώθηση του συγκεκριμένου κοκτέιλ ήταν το ίδιο του το όνομα. Με τη δημιουργία ενός microsite με
το όνομα του project, έγινε μία προσπάθεια για την προβολή των αληθινών ιστοριών από «ανθρώπους
– χαμαιλέοντες», συνεντεύξεις των οποίων ανέβηκαν στο κανάλι που δημιουργήθηκε στο YouTube.
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Contadd & ZenithOptimedia, In-image Καμπάνια
H&M-Beckham

bronze

Η πλατφόρμα Contadd δημιουργήθηκε για να προσφέρει στα brands καινοτόμα
content marketing ad formats, μέσω των οποίων μπορούν να διηγηθούν τις ιστορίες
τους. Η πλατφόρμα στοχεύει τόσο στην αποτελεσματική παροχή πληροφορίας,
όσο και στη διαδραστικότητα των χρηστών με το περιεχόμενο. To πιο premium από
όλα τα formats της είναι το In-Image. Σκοπός του In-Image είναι να συνδέσει το
branded περιεχόμενο με το editorial περιεχόμενο, μέσω μιας ξεχωριστής ενότητας
περιεχομένου ή microsite, το οποίο ορίζεται στο περίγραμμα της φωτογραφίας ενός
άρθρου. Σε συνεργασία με τη ZenithOptimedia, η Contadd επέλεξε το In-Image
format για την καμπάνια της H&M για τη σειρά που υπογράφει ο David Beckham.
Μέσω του συγκεκριμένου format, συνδέθηκε το branded περιεχόμενο της collection
με το editorial περιεχόμενο (αρθρογραφία) για τον David Beckham των websites
που συμμετείχαν σε αυτή την καμπάνια. Δημιουργήθηκε ένα microsite με πλούσιο
ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, videos, καθώς και αναλυτική παρουσίαση της
συλλογής. Και όλα αυτά μέσα στον χώρο μίας φωτογραφίας που συνόδευε τα άρθρα
για τον David Beckham. Η σύνδεση του editorial content για τον David Beckham
με το branded content της collection του για την H&M, έγινε με ένα CTA (call to
action) #UnlockDavid, το οποίο εμφανιζόταν πάνω σε μία μπάρα στο κάτω μέρος της
φωτογραφίας και συνοδευόταν από δύο κουμπιά που οδηγούσαν στο microsite.

ZenithOptimedia, Nescafe
Ο Nescafe δημιούργησε ένα website με ειδικό περιεχόμενο, με σκοπό να βοηθήσει
τον χρήστη να κάνει τα ξεκινήματα που πάντα ήθελε με μια σειρά από ενδιαφέροντα
μαθήματα και με τη βοήθεια των κατάλληλων instructors. Ο χρήστης είχε την επιλογή
να διαλέξει αυτό που του ταιριάζει και να ξεκινήσει τα μαθήματα. Για την επίτευξή του
σκοπού αυτού δημιουργήθηκαν ξεχωριστές ενότητες σε επιλεγμένα websites, όπου
οι editors αντλώντας πληροφορία και έμπνευση από τα μαθήματα, μοιράστηκαν το
προσωπικό τους στίγμα με τους αναγνώστες και τους παρακίνησαν να κάνουν το
δικό τους ξεκίνημα. Τα επιλεγμένα sites ήταν τα queen, lifo, missbloom, propaganda,
queen και jenny. Μπαίνοντας στα συμμετέχοντα websites της καμπάνιας, υπήρχαν
εντυπωσιακά traffic drivers στις homepage, οδηγώντας τον χρήστη στην ειδική
θεματολογία. Η καμπάνια διήρκεσε συνολικά έναν μήνα.
bronze

Κατηγορία: Creative Use of media

ZenithOptimedia, L’Oreal Beauty School
To Cosmopolitan σε cross media επίπεδο και η L’Oreal Paris καλούσαν τους
αναγνώστες του Cosmopolitan μέσω του περιοδικού και του website Cosmopolitan.
gr, να επισκεφθούν το Hondos Center σε συγκεκριμένη ημερομηνία μαζί με την
καλύτερη φίλη τους. Οι συμμετέχοντες δήλωναν υποψηφιότητα στο Cosmopolitan.
gr. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 10 τυχεροί, 5 + 5 φίλοι τους μέσω κλήρωσης,
είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα συγκεκριμένο L’Oreal Paris look, όπως για
παράδειγμα Smokey Eyes, Punky Look κτλ. με τη βοήθεια ενός Expert. Μετά το
τέλος του μαθήματος ομορφιάς κάθε συμμετέχουσα έπαιρνε ένα Cosmo -L’Oreal
δίπλωμα και goody bags με τα προϊόντα του look που επέλεξε, ώστε να το κάνει και
η ίδια μόνη της στο σπίτι. Όλοι οι συμμετέχοντες κερδίσαν δώρα από την L’Oreal και
τα Hondos Center. Η εκδήλωση επικοινωνήθηκε στο site Cosmopolitan, στη σελίδα
Cosmopolitan στο Facebook και στο περιοδικό. Λόγω της επιτυχίας της και της
μεγάλης συμμετοχής, η ενέργεια επαναλαμβάνεται ήδη και το 2015, και σε άλλες
πολεις εκτός απο την Αθήνα.
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UM, Deree - Synchronised Ads (TV and Mobile) silver
Το Ιούλιο του 2014, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως η κατηγορία των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ξεκίνησε η καμπάνια του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος- Deree με
στόχο την ενημέρωση των υποψηφίων φοιτητών και των οικογενειών τους για εξερεύνηση όλων
των προγραμμάτων του DEREΕ, αλλά την έγκαιρη εγγραφή στα φθινοπωρινά μαθήματα. Για την
online επικοινωνία, η UM προχώρησε στον σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης καμπάνιας σε πολλά
Μέσα, με στόχο να δημιουργήσει awareness, να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις και
να επικοινωνήσει έντονα τις αξίες του brand DEREE. Για την επικοινωνία αυτή χρησιμοποιήθηκε
ένα ευρύ φάσμα sites, ενώ για πρώτη φόρα στην καμπάνια του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος,
εντάχθηκε η συνέργεια δυο Μέσων υψηλής διείσδυσης για το κοινό στόχος. Η συνέργεια αφορούσε
τον συγχρονισμό mobile καμπάνιας και τηλεοπτικής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, με μια μορφή
«push notification» διαφήμιση άμεσης ανταπόκρισης, oι χρήστες ενημερώθηκαν για την προβολή
ρεπορτάζ που αφορούσε το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος- DEREE και που θα μεταδίδονταν
στο Κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ και την πρωινή εκπομπή Πρώτη Γραμμή. Εστάλησαν
περισσότερα από 300.000 push notifications στα κινητά του κοινού στόχος, που ήταν ενήλικες
όλων των ηλικιών, με ένα CTR που άγγιξε το 20% και δημιούργησε μεγάλο awareness και για την
τηλεοπτική παρουσία.

silver

Κατηγορία: Creative Use of Innovative Formats

Mindshare, Vodafone_ Christmas_ Selfie_kathimerini
Η ενέργεια περιελάμβανε τη δημιουργία ενός tailor made δημιουργικού οχήματος με τη συνεργασία
του site kathimerini.gr, αλλά και της Phaistos Networks, το οποίο έτρεξε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα. To visual του συγκεκριμένου δημιουργικού ήταν ένα smartphone ή ένα tablet από αυτά
που ήταν στην προσφορά αντίστοιχα. Στο δημιουργικό αυτό εφαρμόστηκε μία τεχνολογία η οποία
μπορούσε να εντοπίσει ποια desktops και laptops είχαν ενσωματωμένη ή εγκατεστημένη web
camera και ποια όχι. Έτσι, στα desktops και laptops με web camera, το μήνυμα του δημιουργικού
ήταν «Take a Selfie» και προέτρεπε τον χρήστη να κάνει click και να βγάλει μία selfie φωτογραφία.
Αυτόματα ενεργοποιούνταν η web camera και ο χρήστης μπορούσε να φωτογραφηθεί εκείνη
τη στιγμή. Έπειτα, δεχόταν την προτροπή να κάνει share τη φωτογραφία του στο Facebook στο
προσωπικό του timeline, το οποίο γινόταν σε Vodafone template και επικοινωνούσε ότι όλοι μπορούν
να βγάλουν την καλύτερη selfie με τα νέα smartphones και tablets από τα Vodafone shops.
Παράλληλα, στα desktops και laptops που δεν είχαν ενσωματωμένη web camera, το λεκτικό Call
To Action ήταν «Upload a photo». Τέλος, στο mobile site του kathimerini.gr, η ίδια τεχνολογία έδινε
τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν εάν θέλουν να βγάλουν selfie από την ενσωματωμένη
κάμερα ή εάν θέλουν να ανεβάσουν φωτογραφίες από τα αρχεία τους.
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Mindshare, Vodafone_CU_Exclusive_Mobile_Rich Media_
Video with Pictella-Adweb
Ήταν στρατηγική επιλογή να πραγματοποιηθεί προβολή στα κορυφαία mobile sites και mobile
apps, αναφορικά με το νεανικό και φοιτητικό κοινό, με τον πιο επιβλητικό και εντυπωσιακό τρόπο.
Η καινοτομία που εφαρμόσθηκε στη συγκεκριμένη καμπάνια αφορούσε στο γεγονός ότι ήταν η
πρώτη φορά στην Ελλάδα που κατασκευάστηκαν custom interstitial – full screen – ads στα οποία
υπήρχε η πρωτοτυπία να μπορούν να κάνουν host τρία διαφορετικά videos, τα οποία μπορούσε
να παρακολουθήσει ο χρήστης πατώντας το εκάστοτε button. Τα videos έπαιζαν στη λογική tap
to play σεβόμενοι τα IAB standards και το User Experience. Το καινοτόμο αυτό creative format
κατασκευάστηκε στην πλατφόρμα της Pictella και ήταν απολύτως συμβατό με μεγάλη ποικιλία από
publishers είτε ήταν mobile sites είτε mobile apps, παρέχοντας στο κοινό μία εντυπωσιακή εμπειρία,
διευρυμένη σε πολλά μέσα. Τέλος, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτών των custom interstitial
multiple video ads ήταν το γεγονός ότι έδιναν τη δυνατότητα στους χρήστες να αλληλεπιδράσουν
για όσο χρόνο επιθυμούσαν με τα πολλαπλά διαθέσιμα videos, προσφέροντάς τους μια πλούσια
και πρωτότυπη εμπειρία, η οποία ήταν βασισμένη στο look and feel των smartphones και tablets.
Η ενέργεια συνδύασε την προβολή αποκλειστικά και μόνο σε mobile devices με έναν καινοτόμο
τρόπο, με αποτέλεσμα την αξιοποίηση του mobile marketing σε ότι αφορά στο engagement του
κοινού με την Vodafone.
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Cosmote Mobile Telecommunications, What’s
Up Beaches

silver

Tο What’s Up Beaches ήταν το καλοκαιρινό activation του What’s Up της
Cosmote που έδινε στους νέους ένα σημαντικό οικονομικό benefit: δωρεάν
ομπρέλα και ξαπλώστρα σε παραλία της Αττικής, καθώς και δωρεάν καφέ
για 2. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο καλοκαιρινό activation
που να εμπλέκει τα social media και το κινητό και να παράγει ένα substantial
και relevant benefit. Η υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 2
παραλίες της Αττικής, και με το brand Nescafe Frappe. Σημαντικό συστατικό
του concept ήταν ο online μηχανισμός συμμετοχής. Ο χρήστης μπαίνει
στο web site του What’s Up, επιλέγει ποια παραλία θέλει και στη συνέχεια
σκανάρει με το smartphone το QR code που βρίσκεται πάνω στις διαθέσιμες
ξαπλώστρες. Μόλις σκανάρει το QR code μπαίνει από το κινητό σε microsite,
κάνει Facebook login και στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού
μια πετσέτα που γράφει πάνω το Facebook όνομά του μαζί με την profile
εικόνα. Η εφαρμογή ζητάει από τον χρήστη να σύρει την πετσέτα από την
οθόνη του κινητού προς την οθόνη του υπολογιστή για να ολοκληρώσει την
κράτηση. Στη συνέχεια, ζητάει στον χρήστη να φτιάξει τον Nescafe Frappe
που θα τον περιμένει στην παραλία. Η καινοτομία του έργου οφείλεται στο
γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται εφαρμογή 2 screens.

ZenithOptimedia, Heineken road to the final
Η ενέργεια αφορά στη διοργάνωση διαγωνισμού / online poll από το
Sport24.gr για τη νοκ άουτ φάση του Champions League, πάνω στο concept
«Road to the Final», στο οποίο ζητούσαν από το αναγνωστικό κοινό του,
καθώς και τους fans του στο Facebook, να προβλέψουν τα σκορ όλων των
αγώνων. Ο παίκτης με τους περισσότερους βαθμούς βάσει των σωστών
προβλέψεων, κέρδιζε το έπαθλο το οποίο ήταν ένα ταξίδι στην Ίμπιζα. Για την
προβολή του χορηγού της ενέργειας χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικό branding
της σελίδας του διαγωνισμού με clickable skin και customized XL Billboard
& banners. Συνολικά, η ενέργεια κατέγραψε 4.539 συμμετοχές, 27.905.844
impressions, 44.487 clicks και CTR 0.16%.
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Warply (Niobium Labs), Wind Stores
Interactive Mobile Campaign
bronze
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Στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας που έτρεξε η Wind στα καταστήματά της
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, προσφέροντας στους καταναλωτές
έκπτωση για αγορά smartphone, η Warply δημιούργησε την mobile καμπάνια
«scratch & win». Βασικός στόχος ήταν η επικοινωνία της προσφοράς και,
παράλληλα, η αύξηση της επισκεψιμότητας στα καταστήματα της Wind, την
περίοδο της προωθητικής προσφοράς. Μέσω της μοναδικής πλατφόρμας
της Warply (Warply Engage 2.0), η καμπάνια εστάλη σε πάνω από 400.000
συνδρομητές smartphone που είχαν τα ακόλουθα apps στο κινητό τους: ΧΕ
(Χρυσή Ευκαιρία), ant1, proto thema, sport24 & skai. Κάθε χρήστης έλαβε
στο κινητό του ένα actionable push notification με το μήνυμα της καμπάνιας
και call2action να το ανοίξει. Mόλις το κλίκαρε, έβλεπε στην οθόνη του
κινητού την καμπάνια που οπτικοποιούνταν σε ένα scratch & win παιχνίδι, με
τη χρήση rich ad format. Ο χρήστης έπρεπε να «ξύσει» σε ένα συγκεκριμένο
σημείο, απλά αγγίζοντας την οθόνη, για να εμφανιστεί ο αριθμός κουπονιού,
με τον οποίο μπορούσε να πάει σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα Wind και να
δει τι κερδίζει. Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, ο χρήστης μπορούσε μέσα από
την καμπάνια να βρει το κοντινότερο κατάστημα Wind σύμφωνα με τη θέση
του, μέσω της λειτουργίας geolocation που είχε προστεθεί στο format της
καμπάνιας.

Κατηγορία: Best Effectiveness Campaign
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Mindshare, Vodafone_CU_Exclusive_ MSN_Relaunched
Η Vodafone ήταν ο πρώτος διαφημιζόμενος που βγήκε live on air στο νέο re-launched MSN με
την καμπάνια CU_Xclusive, με την προβολή της καμπάνιας να βασίζεται σε tailor made Rich
Media formats που περιελάμβαναν πολλαπλά videos. Μερικά από αυτά τα creative formats
χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της Vodafone (όπως για
παράδειγμα το Custom Header), και βρίσκονταν σε premium placement σε όλο το site του
MSN, τόσο στη Homepage όσο και στις εσωτερικές σελίδες. Με τον τρόπο αυτό δινόταν η
δυνατότητα στο κοινό να αλληλεπιδράσει και να παρακολουθήσει τα εντυπωσιακά videos
της καμπάνιας. Σκοπός της χρήσης αυτών των creative formats ήταν ο εντυπωσιασμός των
χρηστών, η μεγιστοποίηση του χρόνου ενασχόλησης και αλληλεπίδρασης (dwell rate και
interaction rate), η μεγιστοποίηση των video views των διαθέσιμων videos, καθώς επίσης και
η επίτευξη του μέγιστου αριθμού clicks στη landing page του Vodafone CU, αφού πρώτα οι
χρήστες είχαν πάρει μία πλούσια εμπειρία. Συνολικά, καταγράφηκαν περισσότερα από 50 εκατ.
impressions, περισσότερα από 2,5 εκατ. video views, περισσότερα από 6,5 εκατ. interactions
με τα Rich Media formats, ενώ το Interaction Rate έφτασε το 13%, τη στιγμή που το benchmark
ειδικά για διαφημιζόμενους της κατηγορίας των τηλεπικοινωνιών είναι 4,13% σύμφωνα με το Ad
Serving Tool Sizmek.
silver

Barilla Hellas Α.Ε., Barilla Ολικής Αλέσεως
Σκοπός της συγκεκριμένης καμπάνιας ήταν η επικοινωνία των νέου visual identity των πακέτων
Ολικής Αλέσεως της Barilla. Για τη συγκεκριμένη καμπάνια, χρησιμοποιήθηκε μία προσέγγιση
360, η οποία περιελάμβανε τη δημιουργία ενός μεγάλου on pack διαγωνισμού, μέσω ενός
dedicated microsite για τα προϊόντα Ολικής Barilla, και την έντονη επικοινωνία μέσω dedicated
web spot και digital υλικών σε μεγάλα websites και portals που οδηγούσαν στο microsite της
Barilla. H καινοτομία αφορούσε ακριβώς το dedicated spot το οποίο δημιουργήθηκε, το οποίο
είχε και μήνυμα με call to action για τους χρήστες, ενημερώνοντας για τον διαγωνισμό. Τα
αποτελέσματα της ενέργειας είχαν πολύ μεγάλο effectiveness για την μάρκα στην κατηγορία
των Ολικής, καθώς οι πωλήσεις του προϊόντος τους επόμενους 2 μήνες αυξήθηκαν κατά 10%,
οι επισκέψεις στο website της Barilla έφθασαν στις 60.000, το unique click rate στη display
campaign έφθασε στο 5,31%, ενώ το view rate στο YouTube στο 25,79%. Επιπλέον, υπήρξε
αντίστοιχη υποστήριξη και σε επίπεδο Google Search και σε επίπεδο Facebook.

Κατηγορία: Best Tablet or Mobile advertising

Warply (Niobium Labs), Adidas Ultra boost
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Στο πλαίσιο του νέου μεγάλου λανσαρίσματος της Adidas για το νέο καινοτόμο μοντέλο
running παπουτσιού Ultra boost, η Warply εμπνεύστηκε, σχεδίασε και δημιούργησε μια mobile
διαφημιστική καμπάνια, που έτρεξε σε 2 χρονικά διαστήματα και με 2 δημιουργικές ιδέες.
Στόχος της καμπάνιας ήταν η επίτευξη awareness για το νέο προϊόν, η επικοινωνία και προβολή
των ιδιαίτερων και καινοτόμων χαρακτηριστικών του και, τέλος, η αύξηση της επισκεψιμότητας
του site του. Αρχικά, επικοινωνήθηκε το νέο Ultra boost παπούτσι δίνοντας έμφαση στο brand
awareness και το design του, ενώ σε δεύτερο χρόνο, προβλήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του παπουτσιού, με έναν πολύ έξυπνο interactive game. Και τα δυο δημιουργικά ήταν interactive
games διαφορετικά όμως μεταξύ τους, ενώ οι μηχανισμοί ήταν οι εξής: Αρχικά, οι χρήστες
έλαβαν ένα actionable push notification στο κινητό τους, που μόλις το κλίκαραν έβλεπαν
αμέσως το δημιουργικό της καμπάνιας και το όνομα του προϊόντος. Το πρώτο εικαστικό έδειχνε
το Ultra boost σε διαφορετικές γωνίες λήψεις και το δεύτερο εστάλη, που εστάλη με διαφορά
2 εβδομάδων από το πρώτο, έδινε έμφαση στα υλικά από τα οποία ήταν κατασκευασμένο το
παπούτσι. Ο χρήστης μπορούσε να τα δει αναλυτικά και να «πλοηγηθεί» στον interactive «χάρτη»
του παπουτσιού, και με ένα κλικ να μεταφερθεί στο site για να δει περισσότερες λεπτομέρειες.
Η καμπάνια έτρεξε συνολικά 4 εβδομάδες.
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5. Ενότητα: Ειδικά Βραβεία
Κατηγορία: Best New Entry / Sports
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Atcom, SportsDNA www.sdna.gr
Το www.sdna.gr είναι ένα νέο ανδρικό portal με πρωτοποριακό περιβάλλον και περιεχόμενο, πλούσιο
αθλητικό και ενημερωτικό υλικό και σύγχρονο σχεδιασμό, με τις τεχνικές του responsive design και
του endless scroll. Το www.sdna.gr δεν είναι ακόμα ένα portal με αθλητικές ειδήσεις. Από την πρώτη
μέρα λειτουργίας του ταρακούνησε τα δημοσιογραφικά δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ με ειδήσεις
και γνώμες που υπηρετούν την αντικειμενικότητα. Στον δύσκολο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας
όπου το κοινό έχει συνηθίσει να διαβάζει «πληρωμένες» ειδήσεις και εκβιασμένες απόψεις, το Sports
DNA έχει στόχο να φέρει νέα δυναμική, για αυτό παρουσιάζει την αλήθεια στα αθλητικά δρώμενα,
προσελκύοντας κοινό από όλες τις ομάδες. Ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα portals διότι πέρα από την
αθλητική ενημέρωση, ανανεώνεται συνεχώς και προσφέρει πληροφορίες για όλες τις κατηγορίες που
μπορεί να ενδιαφέρουν έναν άνδρα, όπως η τεχνολογία, τα αυτοκίνητα και οι μηχανές, η πολιτική και
νέα από όλο τον κόσμο. Η προβολή των ειδήσεων γίνεται μέσω απλών κειμένων, αλλά συχνά γίνεται
και χρήση φωτογραφιών και βίντεο, ενώ στην ενότητα Web TV, η ομάδα του sdna φτιάχνει βίντεο
που σατιρίζουν την επικαιρότητα. Η αυθεντικότητα στις ειδήσεις, η συνεχής ανανέωση σε συνδυασμό
με το μοντέρνο design και το γρήγορο performance, αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες,
καθιστώντας το ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο ελληνικό site.
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Κατηγορία: Best New Entry / News

Wedia, www.topontiki.gr
Το www.topontiki.gr αποτελεί το πολιτικό και σατιρικό news portal της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Το
Ποντίκι», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1979 και έκτοτε έχει αποκτήσει το δικό της κοινό και
μια ανταγωνιστική θέση στον τομέα της έγκυρης πληροφόρησης. Εκτός από τον πολιτικό/ σατιρικό
χαρακτήρα της, η εφημερίδα Το Ποντίκι έχει ξεχωρίσει και για τις ιδιαίτερες γελοιογραφίες που κοσμούν
κάθε της εξώφυλλο. Η Wedia σχεδίασε από την αρχή και υλοποίησε ένα όμορφο οπτικά και λειτουργικό
news portal, βασιζόμενη στις νέες τάσεις του design και του web development, ώστε να προσφέρει
στον χρήστη ένα ευχάριστο περιβάλλον πλοήγησης. Ο επισκέπτης του site μπορεί να επισκέπτεται με
ένα κλικ ειδήσεις και άρθρα που αφορούν την Ελλάδα, την Πολιτική, την Οικονομία, το Περιβάλλον,
τα Media, τον Κόσμο και άλλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος (Βιβλίο, Θέατρο, Μουσική, Σινεμά,
Design, Editorials, Τεχνολογία κλπ.). Επίσης, μπορεί να διαβάσει τις μόνιμες στήλες καταξιωμένων
δημοσιογράφων, να ξεφυλλίσει τα πρωτοσέλιδα άλλων εφημερίδων, έχει πρόσβαση στο Αρχείο
της εφημερίδας, ενώ η ενότητα «Χίλιες Λέξεις» είναι αφιερωμένη στις γελοιογραφίες της. Τέλος, το
concept πίσω από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του news portal, είχε ως στόχο την καλύτερη
ανάδειξη του πλούσιου περιεχομένου του, τη μοντέρνα και ευχάριστη εμπειρία πλοήγησης με τη χρήση
responsive design, αλλά και τη δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας.
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Κατηγορία: Best New Entry / Lifestyle

Koolworks S.A., www.toratora.gr
Η χρυσή εποχή του περιοδικού Tύπου επέστρεψε στο Ίντερνετ. Με το toratora. To καινούργιο «παιδί»
του Πέτρου Κωστόπουλου που αφουγκράζεται την επικαιρότητα, απενοχοποιεί την κακοποίηση
της λέξης «lifestyle», παρακολουθεί και σχολιάζει με καθαρή μάτια την ελληνική και ξένη showbiz.
Φρέσκο αλλά όχι δήθεν, δίνει στο ελληνικό διαδίκτυο την κοσμοπολίτικη ανάσα που του αξίζει, τόσο
στον σχεδιασμό του site όσο και στα κείμενά του, που αναιρούν τον ελληνικό κανόνα του copy paste,
διαθέτουν άποψη και κριτική στάση και τα υπογράφουν μερικοί από τους καλύτερους, παλιάς κοπής,
νέας αντίληψης, δημοσιογράφους του χώρου. Το toratora δεν εστιάζει στο να αποκαλύψει, αλλά στο
να ανακαλύψει και να επανεφεύρει. Είναι αποφασισμένο να αποβάλλει τη μιζέρια από την ενημέρωση,
χωρίς όμως να κρύβει την αλήθεια, με στιλ, γούστο, φαντασία, χιούμορ και αιχμηρή γλώσσα όπου
χρειάζεται. Επιθυμία του είναι, το σερφάρισμα στις σελίδες του να είναι μια ψυχαγωγική και ενημερωτική
εμπειρία χαράς για τους χρήστες, μια νέα πρόταση «ανάγνωσης» της πραγματικότητας. Ούτως ή
άλλως, όλα είναι θέμα οπτικής γωνίας και άποψης. Και το toratora.gr έχει άποψη και διαθέτει τόσο τη
σοβαρότητα όσο και τον σαρκασμό, που το ίδιο το Μέσο αλλά και η πραγματικότητα κουβαλάνε.
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Κατηγορία: Best Thematic Sites

Best Vertical / Thematic Sites - Travel

Atcom, www.Travelkiki.com
Το TravelKiki.com δημιουργήθηκε με σκοπό να κάνει τη διαδικασία εύρεσης του φθηνότερου
αεροπορικού εισιτηρίου, ξενοδοχείου και αυτοκινήτου ευκολότερη. Το site συνεργάζεται με τα
περισσότερο προβεβλημένα και επιτυχημένα online ταξιδιωτικά πρακτορεία και δίνει τη δυνατότητα
στον επισκέπτη να δει με μια ματιά στην ίδια σελίδα, όλες τις διαθέσιμες πτήσεις ομαδοποιημένες ανά
τιμή. Οι επισκέπτες μπορούν να φιλτράρουν τις πτήσεις με βάση τις στάσεις, την ώρα αναχώρησης ή
άφιξης, τη διάρκειας της πτήσης, την αεροπορική εταιρεία, το αεροδρόμιο και άλλες παραμέτρους.
Επιπλέον, το TravelKiki επενδύει πολύ εκτός από την τεχνολογία του και στην ανάπτυξη πλούσιου και
ποιοτικού περιεχομένου. Το blog του site εμπλουτίζεται αρκετές φορές την εβδομάδα με πληθώρα
άρθρων με πρωτότυπο περιεχόμενο ποικίλης θεματολογίας, με ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
Στα άρθρα του TravelKiki.com, οι χρήστες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για πάσης φύσεως
ταξιδιωτικά θέματα και προβληματισμούς, να λύσουν τις απορίες τους, να ενημερωθούν σχετικά με
τεχνικά ζητήματα και λεπτομέρειες που συνοδεύουν ένα ταξίδι, αλλά και να εμπνευστούν για μελλοντικά
ταξίδια. Παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν προορισμούς που δεν περιορίζονται στις κλασικές
τουριστικές επιλογές, ενώ έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για πληθώρα αεροπορικών εταιρειών.
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Κατηγορία: Best Vertical / Thematic Sites - Μoδα - Ομορφιa

Koolworks S.A., www.jenny.gr
Το Jenny.gr είναι ο απόλυτα γυναικείος προορισμός για να ανακαλύψει μία γυναίκα ότι την αφορά.
Με βασικούς άξονες τη μόδα και την ομορφιά, δεν αγνοεί τους υπόλοιπους τομείς που απασχολούν
μία γυναίκα. Διακόσμηση, ευεξία, ψυχολογία αλλά και πολιτισμός, είναι θεματικές κατηγορίες που
ολοκληρώνουν την ταυτότητα του jenny.gr. Η δυναμική του Jenny.gr στη μόδα και την ομορφιά στηρίζεται
στον μεγαλύτερο βαθμό στην υψηλή αισθητική της εικόνας και τη μινιμαλιστική προσέγγισή της. Εύληπτο
περιεχόμενο χωρίς να στερείται ποιότητας, αποτελεί την κύρια προτεραιότητα τόσο στον τομέα της μόδας
όσο και της ομορφιάς. Τα posts καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες κάθε γυναίκας και συστήνουν νέα
trends. Style & beauty guides κατευθείαν από την αγορά στήνονται δημιουργικά και διευκολύνουν τις
ανάγκες των αναγνωστριών. Η διαδραστικότητα με τις αναγνώστριες αποτελεί ακόμα ένα κριτήριο στην
επιλογή των posts που θα δημοσιευθούν. Για παράδειγμα, αν μία αναγνώστρια ζητά βοήθεια για το office
look της θα δημιουργηθούν άμεσα ανάλογα θέματα από τις εξειδικευμένες fashion & beauty editors.
Συγκεκριμένα, βασική τοποθέτηση της κατηγορίας «Στιλ» είναι όχι μόνο η ενημέρωση των αναγνωστριών
όσον αφορά στα new trends αλλά και πώς θα τα προσαρμόσουν στο προσωπικό τους στιλ. Η κατηγορία
«Ομορφιά» φιλοξενεί νέα beauty trends, new in προϊόντα καλλυντικών και εύκολες προτάσεις
περιποίησης, μακιγιάζ και μαλλιών. Έμφαση δίνεται και στη φιλοσοφία DIY.
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Κατηγορία: Best Vertical / Thematic Sites - Entertainment

Boomar, www.finosfilm.com
Για πρώτη φορά στο διαδίκτυο, παρουσιάζεται μια ψηφιακή βιβλιοθήκη που ξεδιπλώνει την «χρυσή
εποχή» του ελληνικού κινηματογράφου. Η ιστορία της Φίνος Φιλμ αποτυπώνεται μέσα από εμπνευσμένα
κείμενα, σπάνια ντοκουμέντα, βιογραφίες και φωτογραφίες που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της
δημοσιότητας. Μέσα από έξυπνα εργαλεία αναζήτησης και διαδραστική πλοήγηση, το κοινό ταξιδεύει
στις 187 ταινίες της εταιρείας, οι οποίες ξεδιπλώνονται μέσα από αναλυτικά στοιχεία, περιλήψεις,
κριτικές της εποχής, παραλειπόμενα, αλλά και σπάνιες φωτογραφίες. Η πλοήγηση στις ταινίες γίνεται
από πολλαπλά σημεία, διευκολύνοντας το κοινό να βρει εύκολα και γρήγορα τόσο την ταινία όσο και τον
συντελεστή που αναζητά. Εκτός από τις απλές φόρμες αναζήτησης, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν
μια ταινία μέσα από χρονολογικά και αλφαβητικά «carousel», αλλά και πίνακες κατάταξης με βάση τις
εισπράξεις εισιτηρίων και της δημοτικότητας των ταινιών από τις βαθμολογίες των μελών της ιστοσελίδας.
Επιπλέον, συντάχθηκαν αυθεντικά κείμενα για περισσότερους από 300 συντελεστές της εταιρείας, τα
οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά, ενώ το σύνολο των 1.500 καλλιτεχνών που συνεργάστηκαν με τη
Φίνος Φιλμ, έχουν τη δική τους θέση και σελίδα στον ιστότοπο, με αναφορά στις ταινίες που συμμετείχαν.
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από την ομάδα της Boomar.
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Κατηγορία: Best Vertical / Thematic Sites – health

gold

White Space, www.kontasou.com
To kontasou.com είναι η πρώτη ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας, εστιασμένη σε
μια σημαντική κοινότητα ανθρώπων που τους αγγίζει το θέμα της κατάθλιψης. Η κοινωνία έχει ανάγκη
από ένα κάθετο (vertical) θεματικό site το οποίο μπορεί και εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας μεγάλης
κοινότητας ανθρώπων που τους αγγίζει το θέμα της καλύτερης ψυχικής υγείας. Η White Space
δημιούργησε το kontasou.com, ύστερα από την εμφανή έλλειψη στην αγορά μιας τέτοιας πλατφόρμας,
η οποία πιστοποιήθηκε βιωματικά κατά την πρώτη περιοδεία κοινωνικής ευαισθητοποίησης του Σταμάτη
Μαλέλη για την κατάθλιψη. Επίσης, λόγω του στίγματος οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν σε επαφή με
ειδικούς – ψυχιάτρους, άλλα όχι από την περιοχή τους, και να ακούσουν τις ιστορίες άλλων ανθρώπων
που έχουν περάσει από το πρόβλημα. Το kontasou.com σχεδιάστηκε με βασικότερο στόχο να γίνει η
πλατφόρμα άμεσης επικοινωνίας, ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της κοινότητας των ειδικών και αυτών
που τους έχουν ανάγκη. Δημιουργήθηκαν, έτσι, 5 βασικοί τρόποι επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, chat,
Facebook, Twitter), και 10 κατηγορίες, 32 υποκατηγορίες και σχεδόν 1.000 άρθρα με θεματολογία
για κάθε ηλικία και κάθε στάδιο ζωής του ανθρώπου. Μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκε το πρώτο
ολοκληρωμένο δίκτυο ειδικών γιατρών όπου η κοινότητα θα μπορεί εύκολα και χωρίς κόστος να έρθει
σε επαφή με ειδικούς από όλη την Ελλάδα, ενώ γίνονται και δωρεάν συνεδρίες μέσω live streaming.

Κατηγορία: Best Vertical / Thematic Sites - Family

www.Singleparent.gr

gold

To Singleparent.gr είναι το πρώτο, και μέχρι στιγμής, το μοναδικό site στην Ελλάδα, για τη μονογονεϊκή
οικογένεια και τις «διαφορετικές» μορφές οικογένειας. 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 να γνωρίζει ανθρώπους με κοινά
βιώματα και εμπειρίες, να λαμβάνει δωρεάν νομικές και ψυχολογικές συμβουλές, γραπτώς ή live,
να επισκέπτεται τους ειδικούς συνεργάτες του site εντελώς δωρεάν, να ανατρέχει για βοήθεια σε
περισσότερους από 300 φορείς που περιλαμβάνονται στους καταλόγους βοήθειας, να ενημερώνεται
ανά πάσα στιγμή για τα δικαιώματά του, μέσα από μια πλήρη και διαρκώς ενήμερη λίστα κρατικών
επιδομάτων και παροχών, όπως επίσης μπορεί να απευθύνει την έκκλησή του σε περίπτωση που
χρειάζεται εργασία, περίθαλψη ή είδη πρώτης ανάγκης. Σημαντικό project του Singleparent.gr που
ολοκληρώθηκε πρόσφατα, είναι και το Social.singleparent.gr, το οποίο είναι βασισμένο σε πλατφόρμα
BuddyPress και αποτελεί το πρώτο κοινωνικό δίκτυο όπου μονογονείς συνομιλούν και έρχονται σε
επαφή με μονογονείς. Στόχος του Singleparent.gr είναι η κοινωνική ευαισθητοποίηση, η απενεχοποίηση
της μονογονεϊκής οικογένειας και η διεκδίκηση της θέσης που της αξίζει στην ελληνική κοινωνία.

Κατηγορία: Best Vertical / Thematic Sites - Economy

Η Ναυτεμπορική, www.Naftemporiki.gr
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Η ενότητα περιλαμβάνει πλούσια ειδησεογραφία που καλύπτει όλο το φάσμα της Οικονομίας.
Οι κατηγορίες που καλύπτονται είναι: Οικονομία, Φορολογία, Αγορές, Επιχειρήσεις, Διεθνή και
Ναυτιλία. Πέρα από το ειδησεογραφικό κομμάτι, η ενότητα περιλαμβάνει το πλουσιότερο section
χρηματιστηριακών δεδομένων της ελληνικής αγοράς, τόσο από πλευράς πλούτου δεδομένων όσο και
λειτουργικότητας. Μεταξύ άλλων, η κάλυψη περιλαμβάνει την παρακολούθηση αξιών Χρηματιστηρίου
Αθηνών τόσο σε πραγματικό χρόνο με μορφή Ticker όσο και σε καθυστερηση, παρακολούθηση
παραγώγων Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρακολούθηση Χρηματιστηρίου Κύπρου, παρακολούθηση του
συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά, περισσότερους από
450 ξένους χρηματιστηριακούς δείκτες, Real Time ισοτιμίες νομισμάτων για περισσότερα από 350
ζεύγη ισοτιμιών, ισοτιμίες fixing ΕΚΤ καθώς και επιτόκια Euribor, καθώς και Real Time τιμές πολύτιμων
μετάλλων, delayed futures, τιμές fixing Λονδινου και τιμές χρυσών νομισμάτων. Για όλα τα παραπάνω
παρέχονται αναλυτικές καρτέλες δεδομένων με αυτόματη ανανέωση τιμών, 6 διαφορετικοί τυποι
ημερήσιων και ιστορικών γραφημάτων, interactive γραφηματα τεχνικής ανάλυσης και δυνατότητα
προβολής και κατεβάσματος σε Excel ημερήσιων και ιστορικών στοιχείων.

Κατηγορία: Best Vertical / Thematic Sites - ΚλαδικοΙ ΦορεΙς

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ελλάδας – ΣΕΠΕ, www.sepe.gr
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο
του 1995 και είναι ο εκπρόσωπος της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας, με στόχο την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το ανανεωμένο portal του ΣΕΠΕ, www.sepe.gr, βρίσκεται στον
«αέρα» με νέα μορφή, αναβαθμισμένο περιβάλλον και περιεχόμενο, πλούσιο ενημερωτικό υλικό και
σύγχρονο σχεδιασμό. Το νέο www.sepe.gr έχει στόχο να φέρει νέα πνοή και δυναμική και να συνεχίσει
να αποτελεί έγκυρη, έγκαιρη και αξιόπιστη πηγή online πληροφόρησης. Βασικοί άξονες ενημέρωσης του
portal παραμένουν η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, τα ψηφιακά προϊόντα, το διαδίκτυο, η οικονομία,
οι επιχειρήσεις και η πολιτική, ταυτόχρονα όμως άρθρα και συνεντεύξεις, μελέτες και έρευνες καθώς
και εξελίξεις από τον κόσμο του Χρηματιστηρίου, από όλο τον κόσμο, αποτελούν πόλο έλξης για τους
επισκέπτες. Ακόμα, το νέο portal συνεχίζει να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη ζήτηση και προσφορά
προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών από και προς τις επιχειρήσεις του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας και όχι
μόνο. Επιπλέον, εγκαινιάζεται μία νέα ενότητα με τον τίτλο Viewpoint, στην οποία φιλοξενούνται απόψεις
εκπροσώπων και στελεχών επιχειρήσεων, οργανισμών, θεσμικών φορέων κ.λπ., για σημαντικά θέματα της
αγοράς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επιπλέον, το ανανεωμένο sepe.gr αποτελεί
χώρο συνάθροισης επιχειρήσεων, με στόχο την online παροχή ενημέρωσης για εταιρείες του κλάδου και την
παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών εταιρειών- μελών.
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Κατηγορία: Best Vertical / Thematic Sites - Directory

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου
(ΟΣΔΕΛ), www.osdelnet.gr

gold

Μέχρι στιγμής, στον κλάδο του βιβλίου υπάρχουν παγκοσμίως αποσπασματικά διάφορες πλατφόρμες και
υπηρεσίες, κάνοντας περισσότερο από προφανή την ανάγκη μιας πλατφόρμας ικανής να συνδέσει την
παραγωγή, διάθεση, αποθήκες, διαφήμιση, aggregators και όλες τις παραμέτρους γύρω από το βιβλίο,
έντυπο ή μη. Η πλατφόρμα αυτή ωστόσο, θα πρέπει να «μιλάει» (επικοινωνεί) με όλες τις υπάρχουσες
πλατφόρμες, υπηρεσίες και εφαρμογές. Η απάντηση σε αυτές τις ανάγκες ακούει στο όνομα οσδελnet.
gr. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) στηριζόμενος στο πρωτόκολλο
επικοινωνίας του κλάδου «ONIX 3.1 for Books» δημιούργησε την πλατφόρμα οσδελnet.gr, η οποία καλύπτει
όλες τις ανάγκες που προαναφέρθηκαν και αρχίζει να αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στον κλάδο.
Μετά την περίοδο πιλοτικής εφαρμογής της, είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους και καλύπτει
αποτελεσματικά τόσο τους χρήστες του διαδικτύου όσο και τους επαγγελματίες του βιβλίου. Με σχεδιασμό
responsive εξυπηρετεί προβολή σε PC, laptop, smartphones, tablet.

Κατηγορία: Best Vertical / Thematic Sites - Trade Publication

www.eCommerceNews.gr
Από το φθινόπωρο του 2014, ο τομέας της ηλεκτρονικής ενημέρωσης απέκτησε ένα καινούριο
εξειδικευμένο μέλος, το ecommmercenews.gr, το οποίο έχει στόχο την άμεση και έγκυρη ενημέρωση για
την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου και όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτή, ώστε να συμβάλει
με τον τρόπο του στην ανάπτυξη του κατεξοχήν επιχειρηματικού κλάδου που συνδυάζει την τεχνολογία
με την επιχειρηματικότητα. Πώς το πετυχαίνει; Επενδύοντας σταθερά σε μια έμπειρη δημοσιογραφική
ομάδα που παράγει σε ένα μεγάλο βαθμό πρωτογενές περιεχόμενο, αναδεικνύοντας στην ειδησεογραφία
του τα οφέλη ή όχι των εκάστοτε εξελίξεων και φιλοξενώντας σε τακτικά χρονικά διαστήματα τις απόψεις
ενός μεγάλου αριθμού σημαντικών συνεργατών – opinion leaders από όλο το φάσμα των υπηρεσιών που
αποτελούν την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ως αποτέλεσμα, το eCommerceNews.gr θεωρείται
ήδη ένα από τα πλέον έγκυρα εξειδικευμένα online μέσα για τον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν και το
περιεχόμενό του αναπαράγεται τακτικά από φορείς και άλλα δημοσιογραφικά Μέσα, ενώ συνδυάζει πολλές
φορές την ειδησεογραφία του με αποκλειστικότητες. Επιπλέον, είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει
άμεση και εύκολη πρόσβαση από όλες τις συσκευές (mobie phones, tablets, desktop, laptop), ενώ στο
πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης προσφέρει τη δυνατότητα εγγραφής στο εβδομαδιαίο newsletter του.
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Κατηγορία: Best Vertical / Thematic Sites – Business

Infinitas ΙΚΕ, www.epixeiro.gr

gold

Tο epixeiro.gr είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική πύλη για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Επιδίωξη του
δεν είναι να προσφέρει απλή ενημέρωση για επιχειρήσεις, αλλά να γίνει το μέσο μιας άμεσης, συνεχούς
και διαδραστικής επικοινωνίας της επιχειρηματικής κοινότητας, που ενθαρρύνει και υποστηρίζει ενεργά
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Στόχος του επίσης, είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα πληροφόρησης
για το επιχειρείν, έναν χώρο όπου νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, 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 3 χρόνια παρουσίας από
την αρχή της λειτουργίας του, το epixeiro.gr «επιχείρησε» και κατάφερε να πετύχει ιδιαίτερα υψηλή
επισκεψιμότητα, ενώ πάνω από 200 αρθρογράφοι έγραψαν για αυτό και τους επισκέπτες του, και ο
αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται σε μια προσπάθεια να καλυφθούν όλο και περισσότερες περιοχές
επιστημονικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, το Facebook και το Twitter αποτελούν
τα κύρια social media κανάλια τροφοδότησης και επικοινωνίας του περιεχομένου του epixeiro.gr, με
συνεχή ροή ειδήσεων, αρθρογραφίας, συνεντεύξεων, εκδηλώσεων και διαγωνισμών και ιδιαίτερα
υψηλό engagement από τους χρήστες. Το epixeiro.gr προσφέρει ιδιαίτερα μεγάλη θεματική ποικιλία
στους αναγνώστες του, πιστό στην αρχική του επιδίωξη του για κάλυψη του νευραλγικού τομέα της
επιχειρηματικότητας. Τα θεματικά κανάλια που καλύπτει το epixeiro.gr είναι 7, ενώ σε κάθε κανάλι
υπάρχουν επιμέρους ενότητες.

Κατηγορία: Non - Publisher Media Site

Wedia-Cyta, www.beonlineliveoffline.gr
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Tο www.beonlineliveoffline.gr είναι μια πρωτοβουλία της Cyta και του «Χαμόγελου του Παιδιού», που
απευθύνεται σε γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς και έχει ως σκοπό την καλλιέργεια της υπεύθυνης
σχέσης των παιδιών με το Internet. Είναι η μοναδική πλατφόρμα που ασχολείται αποκλειστικά με το
ζήτημα της ασφαλούς περιήγησης των ανηλίκων στο διαδίκτυο, αλλά και τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση
των γονιών και των εκπαιδευτικών πάνω σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της ψηφιακής εποχής.
Πρόκειται για ένα διασκεδαστικό site με εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό περιεχόμενο, ώστε
ακόμα και οι πιο μικροί σε ηλικία επισκέπτες να μπορούν να καταλάβουν εύκολα τις λειτουργίες της
πλατφόρμας και να πλοηγηθούν σε αυτή. Το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες του website χωρίζονται
σε ηλικιακές ομάδες, οι οποίες αποτελούν και τα ονόματα των τμημάτων του site στο Μενού Πλοήγησης.
Το περιεχόμενο χωρίζεται σε χρήσιμες υποκατηγορίες (‘Αρθρα, Συχνές Ερωτήσεις, Συμβουλές,
Παιχνίδι), ενώ τα παιδιά ηλικίας 7-12 και 13-18 μπορούν να συμβουλευτούν και ένα online λεξικό με
τους διαδικτυακούς όρους που πρέπει να γνωρίζουν. Τα παιδιά, μέσα από χρήσιμες συμβουλές, άρθρα
και έξυπνα παιχνίδια, μαθαίνουν να πλοηγούνται με ασφάλεια, να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν
τους κίνδυνους του διαδικτύου. Οι γονείς μαθαίνουν πώς να καθοδηγήσουν σωστά τα παιδιά τους στον
κυβερνοχώρο και οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε χρήσιμο υλικό.

Tribe / Wedia / Out of the Box, www.as-milisoume.gr | Εurolife
To www.as-milisoume.gr είναι ένας διαδικτυακός τόπος που υποστηρίζεται από την Eurolife ERB
Ασφαλιστική, και έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση του ελληνικού κοινού για ζητήματα προνοητικότητας
και προγραμματισμού μέσω της δημιουργίας πρωτότυπου περιεχομένου. Για τον σχεδιασμό του «Aς
μιλήσουμε» επιλέχθηκε μια απλή και καθαρή προσέγγιση, με σκοπό να επικεντρώνεται η προσοχή και
να αναδεικνύεται άμεσα το περιεχόμενό του. Το περιεχόμενο χωρίζεται σε 6 θεματικές κατηγορίες, με
πρωτότυπους τίτλους, που αποτελούν και το menu του site: Εξυπνότεροι στα καθημερινά, Όταν δεν
ξέρουμε, ρωτάμε, Δείτε το από άλλη γωνία, Κάντε λίστες, είναι μεταδοτικό, Διαδίδουμε τα καλά νέα και
Αναζητάμε την έμπνευση. Κάνοντας κλικ στην κατηγορία της επιλογής του, ο επισκέπτης βρίσκει εύκολα
όλα τα σχετικά άρθρα, ενώ στο τέλος του κάθε άρθρου ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να πάρει μέρος
στη συζήτηση και να μοιραστεί την άποψή του με τους υπόλοιπους επισκέπτες. Επιπρόσθετα, μπορεί να
μοιραστεί άμεσα το άρθρο της επιλογής του στα προσωπικά του social media profiles, κάνοντας κλικ στα
Social Sharing Buttons που είναι τοποθετημένα στο τέλος κάθε άρθρου. Το «Ας Μιλήσουμε» βασίστηκε
σε concept της Tribe, η οποία δημιούργησε και το λογότυπο, και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Wedia,
η οποία σχεδίασε και υλοποίησε το site, και την Out of the Box που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του
περιεχομένου.
silver
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DPG Digital Media, Queen.gr
Το 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, που το έχει αναδείξει ως τον premium προορισμό ενημέρωσης για τη σύγχρονη
γυναίκα, καθώς σημειώνει σταθερά νούμερα επισκεψιμότητας άνω του ενός εκατομμυρίου unique
browsers το μήνα. Με φρέσκια ματιά, πλούσιο περιεχόμενο που ανανεώνεται καθημερινά, με χρήσιμες
συμβουλές και πληροφορίες γύρω από τη μόδα, την ομορφιά, τη διατροφή, το fitness, το lifestyle, τη
showbiz, την οικογένεια, τον γάμο και την αστρολογία, το Queen.gr είναι η ιδανική πρόταση που θα
κάνει τη ζωή της μοντέρνας γυναίκας πιο όμορφη και δημιουργική. Σε αυτό το πλαίσιο θεματολογίας
και πλούσιου, ενδιαφέροντος περιεχομένου εντάσσεται και η ενότητα των blogs που φιλοξενεί, με πολύ
γνωστές στο κοινό bloggers, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ θεματικό φάσμα. Όλα τα blogs αξιοποιούν
στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν τα διαφορετικά είδη content συμπεριλαμβάνοντας πλούσιο
φωτογραφικό υλικό και video. Παράλληλα, συνάδουν απόλυτα με το ύφος του site και συμπληρώνουν
ιδανικά την ύλη που αυτό προσφέρει.

Liquid Media, www.gazzetta.gr - Panoutsos Daily
Τον Ιανουάριο του 2015, το gazzetta.gr λάνσαρε την Panoutsos Daily, μια καθημερινή ψηφιακή
βιωματική εφημερίδα, της οποίας την ευθύνη έκδοσης έχει ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος.
Η Panoutsos Daily ανανεώνει την ύλη της καθημερινά με περιεχόμενο που δημιουργεί ο γνωστός
δημοσιογράφος μέσα από όσα βλέπει, διαβάζει, ακούει, γεύεται, ζει καθημερινά. Πρόκειται για ένα
microsite, με διαφορετικό εικαστικό από τα templates του gazzetta.gr, το οποίο δημιουργεί την αίσθηση
εφημερίδας, με την υπογραφή του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος δεν γράφει/μιλά μόνο για αθλητισμό,
αλλά πραγματεύεται κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, ψυχαγωγικά, εικαστικά, τεχνολογικά ζητήματα.
Η Panoutsos Daily παρουσιάζει και περιεχόμενο που δημιουργούν οι φίλοι του Αντώνη Πανούτσου,
ανάμεσα στους οποίους είναι ο γνωστός δημοσιογράφος Χρήστος Μιχαηλίδης. Μέσα από την Panoutsos
Daily, το gazzetta.gr δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον Αντώνη Πανούτσο
και την ευκαιρία να επηρεάζουν έως και να ορίζουν ή να διαμορφώνουν συχνά το περιεχόμενο της
ψηφιακής εφημερίδας του. Με τη χρήση των τεχνολογιών, ο Αντώνης Πανούτσος δημιουργεί multimedia
περιεχόμενο, για να προσθέσει εικόνα και ήχο και να προσφέρει στον χρήστη περισσότερες διαστάσεις
από τις εμπειρίες που αποτελούν τα ερεθίσματα για τις αναρτήσεις του. Κοινωνία, Βιβλίο, Σινεμά,
Τηλεόραση, Έξοδος, Μουσική, Διαδίκτυο είναι, πλην αυτής του αθλητισμού, οι θεματικές ενότητες του
περιεχομένου που συντάσσεται από τέσσερις, μέχρι σήμερα, συντάκτες του.
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Κατηγορία: Best Thematic Blogs / Non Publisher

Public (Retail World), www.blog.public.gr

gold

Το 2014, το Public blog έκανε αισθητή την παρουσία του στο διαδίκτυο και κατάφερε να ξεχωρίσει από
τα υπόλοιπα εταιρικά ιστολόγια χάρη στο πλούσιο και μοναδικό περιεχόμενο του. Το blog.public.gr, με
τη φρέσκια και μοντέρνα εμφάνιση συνάδει με τα aesthetics του public.gr, δίνοντας την αίσθηση ενός
μοντέρνου ιστολόγιου. H διαφοροποίηση του Public blog έγκειται 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 από tablet. Το
πλούσιο 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 με περιζήτητα
προϊόντα. Επιπλέον, στην κατηγορία videos και podcasts, ο επισκέπτης μπορεί να δει αποκλειστικά
videos από εκδηλώσεις και ενέργειες των Public και να ακούσει αποσπάσματα από τις εκδηλώσεις. Στο
Public blog φιλοξενούνται και αποκλειστικές εκ βαθέων εξομολογήσεις από συγγραφείς, καλλιτέχνες,
μουσικούς που μοιράζονται με το κοινό του blog ανέκδοτα αποσπάσματα του έργου τους και προσωπικές
στιγμές δημιουργικότητας. Παράλληλα, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για τις εκδηλώσεις του
Public, να αναζητήσει εκδήλωση ανά εβδομάδα, μήνα ή ανά ημέρα καθώς επίσης ανά κατηγορία και ανά
κατάστημα.
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Wedia, www.vardasblog.gr

silver

Το www.vardasblog.gr αποτελεί έναν χώρο έμπνευσης, μόδας και lifestyle όπου οι λάτρεις
της μόδας και του brand Vardas ενημερώνονται για τις τάσεις της μόδας, τις νέες κολεξιόν,
αλλά και tips & tricks για να βελτιώσουν την εμφάνισή τους. Για την ενίσχυση της ικανοποίησης
των πελατών των καταστημάτων Vardas, η Wedia σχεδίασε ένα μοντέρνο και λειτουργικό
fashion blog, το οποίο απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες που τους αρέσει να προσέχουν
την εμφάνισή τους και να ενημερώνονται σχετικά με τις νέες τάσεις. Κατά την είσοδό του στο
blog, ο επισκέπτης συναντά πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το οποίο πλαισιώνει τις ενότητες
και τα σχετικά άρθρα. Το ευδιάκριτο menu δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να περιηγηθεί
σε άρθρα που αφορούν τη γυναίκα, τον άνδρα ή άλλες υποκατηγορίες και να ξεφυλλίσει το
πλούσιο και ενδιαφέρον περιεχόμενό του. Ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί, μεταξύ άλλων,
για τα τελευταία trends, για θέματα που αφορούν τον χώρο της μόδας, για νέα σχετικά με τα
καταστήματα Vardas και για αποκλειστικές προσφορές του Προγράμματος Επιβράβευσης
Vardas Club. Επίσης, μέσω της ενότητας «Ask us», ο χρήστης μπορεί να ζητήσει προσωπικές
ενδυματολογικές συμβουλές. Επιπλέον, η στρατηγική τοποθέτηση των social media και email
buttons σε διάφορα σημεία μέσα στο blog, επιτρέπουν στον χρήστη να μοιράζεται αυτόματα
το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει με τους φίλους του.

Κατηγορία: Best Local News Site / Ανά Περιφέρεια

Περιφέρεια: Βόρεια Ελλάδα
Digitad PC, www.Thestival.gr
gold

Το Thestival.gr είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης στη Βόρεια
Ελλάδα. Δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2012 και ιδιοκτήτριά του είναι η εταιρεία Thestival
Διαφημιστική. Τα τελευταία τρία χρόνια, το thestival.gr βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
των ενημερωτικών ιστοσελίδων της Βόρειας Ελλάδας και το επισκέπτονται καθημερινά
περίπου 20.000 μοναδικοί αναγνώστες. Η μαζική ανταπόκριση του κόσμου από τους
πρώτους μήνες λειτουργίας του καθόρισε το περιεχόμενο των ειδήσεων που δημοσιεύονται
σε αυτό. Πρόκειται για πρωτογενείς ειδήσεις ή αναδημοσιεύσεις ειδήσεων που αφορούν τη
Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Η συντακτική ομάδα του thestival.gr αποτελείται
από επαγγελματίες δημοσιογράφους που καταγράφουν την επικαιρότητα σε 24ωρη βάση.
Το thestival.gr μέχρι σήμερα έχει μεταδώσει εκατοντάδες αποκλειστικές ειδήσεις που
αναπαράχθηκαν από το σύνολο των ηλεκτρονικών και των έντυπων Μέσων ενημέρωσης της
επικράτειας. Το Thestival.gr δημιουργήθηκε με σκοπό να συνεισφέρει στην ενημέρωση του
κοινού. Στόχος της δημοσιογραφικής ομάδας του είναι η παρουσίαση των γεγονότων της
επικαιρότητας με ταχύτητα και υπευθυνότητα. Απώτερος στόχος της είναι η αναβάθμιση της
δημοσιογραφίας του διαδικτύου, με πίστη στις αρχές της ανεξαρτησίας και της αλήθειας.

Digitad PC, www.Epiruspost.gr
silver
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Το Epiruspost.gr αποτελεί την πιο έγκυρη και αξιόπιστη ενημερωτική πύλη της Ηπείρου.
Ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου 2008 και παρέχει συνεχή ενημέρωση από την Άρτα, τη
Θεσπρωτία, τα Ιωάννινα και την Πρέβεζα. Η βασική του θεματολογία αφορά στην περιοχή της
Ηπείρου. Έτσι οι συνεργάτες, που αποτελούν τη δημοσιογραφική του ομάδα, δίνουν άμεσα
και αξιόπιστα όλη την ειδησεογραφία της περιοχής, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει καθιερωθεί
ως το βασικό ενημερωτικό portal της περιοχής. Το αναγνωστικό κοινό, σε μία περιοχή που
άργησε να εξοικειωθεί με το διαδίκτυο, αυξάνεται συνεχώς. Σήμερα, πάνω από δέκα χιλιάδες
επισκέπτες καθημερινά επιλέγουν το Epiruspost.gr για την ενημέρωσή τους, ενώ συνάμα
έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για ειδικά θέματα, ιατρικά, τεχνολογία και άλλα,
όπως επίσης να γνωρίσουν κι άγνωστες γωνιές της Ηπείρου μέσα από τα οδοιπορικά που
παρουσιάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνεχής ροή ειδήσεων για ό,τι συμβαίνει
στην Ήπειρο, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα, είναι στοιχεία που το ακολουθούν και αποτελούν
τα δυνατά του σημεία. Το Epiruspost.gr έχει παρουσία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με
περισσότερους από 14.000 φίλους στην επίσημη σελίδα του στο Facebook και περισσότερους
από 1.000 ακόλουθους στο Twitter.

Digitad PC, www.Prevezatoday.gr
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα σχετικά με την Π.Ε. Πρέβεζας. Με
ρεπορτάζ, δημοσιογραφικό λόγο και αξιόλογες συνεργασίες παρουσιάζει όσα συμβαίνουν στην
περιοχή με στόχο την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Με σεβασμό στα πρόσωπα, αποκλειστικά
ρεπορτάζ, άποψη και τη δημοσιογραφική υποστήριξη του ενημερωτικού ραδιοφωνικού σταθμού της
ΒΔ Ελλάδας Prisma 95,1, μέσα από τις σελίδες του, το PrevezaToday.gr παρέχει ολοκληρωμένη
ενημέρωση σε όλους τους κατοίκους της περιοχής. Η δημοσιογραφική του ομάδα αποτελείται
από επαγγελματίες δημοσιογράφους που καθημερινά καλύπτουν την επικαιρότητα, παράγουν
πρωτογενές υλικό ενώ συχνά σημαντικές προσωπικότητες της κοινωνικής και πολιτικής ζωής
της περιοχής σχολιάζουν αρθρογραφώντας και παρεμβαίνουν στα τοπικά δρώμενα μέσα από το
PrevezaToday.gr. Aποτελεί σημαντική πηγή ενημέρωσης για τους χρήστες της περιοχής, κάτι που
φαίνεται από τους 40.000 επισκέπτες που σύμφωνα με το google analytics το επιλέγουν κάθε μήνα
για την ενημέρωσή τους, τη συζήτηση που γίνεται στα social media για τις δημοσιεύσεις του, αλλά
και την απήχηση που έχουν οι ειδήσεις που αναρτά στην τοπική κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα.
Άρθρα, φωτογραφίες και βίντεο του PrevezaToday.gr έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές και
αναδημοσιευθεί από ειδησεογραφικά site πανελλαδικής εμβέλειας. Επιπλέον, σημαντική είναι και η
παρουσία του PrevezaToday.gr στα social media.
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Admine, www.metrosport.gr
Το metrosport.gr, ως ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς ομίλους της Βορείου Ελλάδος έχει
ισχυρό στο DNA του το κυνήγι των ειδήσεων λεπτό προς λεπτό. Για να μπορέσει να το αποτυπώσει
αποτελεσματικά, η Admine επανασχεδίασε τον διαδικτυακό τόπο metrosport.gr, με σκοπό να
ενώσει όλες τις πηγές του ομίλου (εφημερίδα, περιοδικά, ραδιόφωνο, web tv) κάτω από μια
ομπρέλα. Η πρόκληση ήταν μεγάλη μιας και τα τμήματα μέχρι εκείνη την στιγμή αδυνατούσαν να
συνεργαστούν μεταξύ τους, ενώ δεν υπήρχε ενιαία επικοινωνιακή πλατφόρμα προκειμένου να
μπορέσουν να αποτυπώσουν το περιεχόμενό τους. Γεννήθηκε λοιπόν, η ιδέα ενός συνεχόμενου
«ποταμιού ειδήσεων». Το κάθε νέο ανεβαίνει σε ένα διαρκώς εναλλασσόμενο stream ειδήσεων, το
οποίο χωρίζεται σε πολλαπλά αναγνωριστικά tags δημιουργώντας, ανεξάρτητα από το παραδοσιακό
κατηγοριοποιημένο μενού, μια ιστοσελίδα, η οποία μεταμορφώνεται βάσει των γεγονότων και όχι
βάσει των κατηγοριών. Επιπλέον, προστέθηκε ένας navigator, ο οποίος εμφανίζεται σε κάθε σελίδα
τραβώντας σχετικά άρθρα, τα οποία έχουν σχέση είτε με την κατηγορία, είτε με το θέμα είτε με το tag
κατ’ επιλογή του συντάκτη. Τέλος, δόθηκε η δυνατότητα στους συντάκτες να δημιουργούν ξεχωριστά
homepages, τα οποία ονομάζονται covers και τους δίνουν την δυνατότητα να αποτυπώνουν το
γεγονός στην πραγματική του διάσταση πέρα από τα στενά πλαίσια ενός δομημένου design. Το
content, επίσης, είναι adaptive.
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Περιφέρεια: Κεντρική Ελλάδα
Digitad PC, www.Piraeuspress.gr
O Σαράντος Ευσταθόπουλος ιδρύει τον Δεκέμβριο του 2008 την ατομική του επιχείρηση, με
επιδότηση προγράμματος ανέργων του ΟΑΕΔ. Στις 9 Μαρτίου του 2009 η πρώτη έκδοση του
Piraeuspress.gr είναι στον «αέρα». Με έμφαση στις αποκαλύψεις που αφορούσαν κυρίως στον
Δήμο Πειραιά και τα αποκλειστικά φωτορεπορτάζ που ανέδειξαν σημαντικά προβλήματα της πόλης,
το Piraeuspress.gr απέκτησε φανατικούς φίλους αλλά και εχθρούς. Μετά από μια περίοδο παύσης,
το Piraeuspress.gr «ξαναγεννιέται» το 2013 και αποκτά τη σημερινή του μορφή, καταγράφοντας
δυο χρόνια ανοδικής πορείας σε όλα τα επίπεδα. To νέο site λειτουργεί στην πλατφόρμα Joomla
k2! και είναι responsive τόσο σε κινητές συσκευές, όσο και συσκευές tablet. Καλύπτει όλο το
φάσμα των τοπικών ειδήσεων που αφορούν στην περιοχή του ευρύτερου Πειραιά και των νησιών
του Αργοσαρωνικού, με πλήθος αποκλειστικών θεμάτων, με συνεχή ροή ειδήσεων, με πλούσια
φωτορεπορτάζ, δημοσκοπήσεις, συνεντεύξεις και ημερολόγιο εκδηλώσεων. Καλύπτει, επίσης, το
σύνολο της επικαιρότητας με ειδήσεις από ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο, τη Ναυτιλία που είναι
άμεσα συνυφασμένη με τον Πειραιά, αλλά και πολλές ειδικές θεματικές στήλες. Παράλληλα, στηρίζει
την τοπική αγορά με τις δυο στήλες εμπορικού ενδιαφέροντος «Διασκεδάζω στον Πειραιά» και
«Ψωνίζω στον Πειραιά», ενώ ξεχωριστό κομμάτι κατέχει ο αθλητισμός, με έμφαση στον Ολυμπιακό.
Επιπλέον, διαθέτει ισχυρότατη παρουσία στο Facebook και σημαντική παρουσία στο YouTube.
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Digitad PC, www.Lamiareport.gr
Το LamiaReport ξεκίνησε τη διαδρομή του τον Ιούνιο του 2010, με στόχο να πάει
τη Λαμία, τη Φθιώτιδα και τη Στερεά Ελλάδα ένα κλικ μπροστά. Πρόκειται για μια
ιστοσελίδα με έμφαση στην απλότητα και τη λειτουργικότητα. Οι αναγνώστες
το αγκάλιασαν και τα ρεκόρ επισκεψιμότητας διαδέχονταν το ένα το άλλο.
Χαρακτηριστικά, έχει καταγράψει 196.733 μοναδικούς επισκέπτες, 734.390
επισκέψεις, 2.387.265 προβολές σελίδας, μέσο όρο παραμονής στα 03:29,
26.228 επισκέψεις κατά μέσο όρο την ημέρα, και 85.259 προβολές κατά μέσο
όρο την ημέρα.

Digitad PC, www.Trikalanews.gr
silver
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Το Trikalanews.gr αποτελεί το μεγαλύτερο ενημερωτικό site της Θεσσαλίας.
Η ενημέρωση ξεκινά από τα Τρίκαλα και καλύπτει όλο τον νομό Τρικάλων και
την Περιφέρεια Θεσσαλίας με ειδήσεις για την Καρδίτσα, τη Λάρισα και τη
Μαγνησία. Αποτελεί μέλος της Π.Ε.ΔΙ.Μ.Μ.Ε, της πρώτης Περιφερειακής
Ένωσης Διαδικτυακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας μεταξύ
άλλων, και με αυτόν τον τρόπο τη σημαντικότητα της δημοσιογραφικής δουλειάς
και του άρτειου και πρωτογενούς τοπικού περιεχομένου που παράγεται σε
καθημερινή βάση από το Trikalanews.gr. Μέσω των κατηγοριών Τα νέα της
πόλης, Νομαρχιακά Νέα, Συνεντεύξεις, Αρθρα & Απόψεις, Υπόλοιποι Δήμοι,
Βουλευτική Εκπροσώπηση, Events & Εκδηλώσεις, το Trikalanews.gr έρχεται
να καλύψει την ανάγκη των κατοίκων του Νομού για έγκαιρη και έγκυρη
ενημέρωση, προκειμένου να γνωρίζουν όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη
περιοχή. Η αναγνώριση της προσπάθειας αυτής, από το τοπικό κοινό, παρά
τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες είναι παραπάνω από ενθαρρυντική, καθώς
το Trikalanews.gr, έχει καταγράψει σημαντικά νούμερα επισκεψιμότητας στη
μέχρι τώρα πορεία του. Ενδεικτικά, έχει ξεπεράσει τους 450.000 επισκέπτες
άνα μήνα, και τις 1.300.000 προβολές σελίδας. Αισθητή είναι και η δυναμική του
στα social media, με παρουσία σε Facebook, YouTube και Twitter. Με αυτόν
τον τρόπο αν και τοπικό μέσο, ακολουθεί τις τάσεις της εποχής ενισχύοντας την
αλληλεπίδραση και τον διάλογο μέσω των social media με τους χρήστες του.

Περιφέρεια: Νότια Ελλάδα
Digitad PC, www.Argonafplia.gr
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Ήταν καλοκαίρι του 2008 όταν πάρθηκε η απόφαση να δημιουργηθεί το
Argonafplia.gr. Ένα portal που θα μπορούσε να εστιάσει σε ειδησεογραφία από
την περιοχή της Αργολίδας. Το Άργος και το Ναύπλιο, οι μεγάλες πόλεις της
περιοχής, θα ήταν στο επίκεντρο οπότε το όνομα κρίθηκε ότι θα αντιπροσώπευε
το περιεχόμενο. Το Argonafplia.gr έχει αγκαλιαστεί από τους κατοίκους της
περιοχής και συνέπεια αυτού είναι ότι βρίσκεται για σχεδόν ολόκληρο το
χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα στην πρώτη θέση των αργολικών site του
Alexa.com, αλλά και στις πρώτες αυτών της Πελοποννήσου. Επιπλέον, το
Argonafplia.gr, από τον δεύτερο χρόνο της λειτουργίας του, συνοδεύεται από
το Sport.Argonafplia.gr, που είναι το αποκλειστικά αθλητικό του τμήμα και που
καλύπτει όχι μόνο το τοπικό πρωτάθλημα, αλλά και δεύτερη και τρίτη εθνική
στο ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα handball, και αθλήματα όπως το μπάσκετ
και το βόλεϊ. Αποτέλεσμα της επιτυχούς πορείας του Argonafplia.gr είναι ότι
έχει ξεφύγει από τα όρια της Αργολίδας και καλύπτει πλέον ειδησεογραφικά
ολόκληρη την Πελοπόννησο, και τα κυριότερα θέματα από εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, έχει συνάψει συμφωνία με το European Parliament
web TV και λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα του VD Media Group και
παράλληλα με τα Eurozoi.gr, TravelPeloponnisos.gr και το τελευταίο VD Media
Webtv στη διεύθυνση VDmedia.eu.

Digitad PC, www.Patrisnews.com
Απολαμβάνοντας για περίπου 6 μήνες την κορυφή στο Top-20 των sites των περιφερειακών
εφημερίδων, το patrisnews.com ολοκληρώνει τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του καταλαμβάνοντας
περίοπτη θέση στις προτιμήσεις των επισκεπτών της Ηλείας, της Πελοποννήσου και της Δυτικής
Ελλάδας. Το patrisnews.com «γεννήθηκε» τον Φεβρουάριο του 2011 και μέσα σε τρία χρόνια
κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών που αναζητούν ταχύτητα και εγκυρότητα
στην ενημέρωσή τους, οι οποίοι το αντάμειψαν με την πρωτιά στην πανελλαδική κατάταξη των sites
περιφερειακών εφημερίδων. Καλύπτει ευρύ φάσμα ειδησεογραφίας, τόσο σε γεωγραφικό όσο και
σε θεματικό επίπεδο, και κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας πληροφορείται όσα διαδραματίζονται στον
πολιτικό, κοινωνικό, αθλητικό και οικονομικό βίο της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Με
αναλυτικά ρεπορτάζ για το περιβάλλον, τις μεταφορές και τις υποδομές της περιοχής, καταγράφει
τα προβλήματα των πολιτών της περιφέρειας και μετατρέπεται σε δυναμικό μέσο έκφρασης και
διεκδίκησης. Παράλληλα, αναδεικνύει τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα και συμβάλει στην
αναβάθμιση του πνευματικού υπόβαθρου των επισκεπτών του με αφιερώματα στα αρχαιολογικά
μνημεία και τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, καλύπτει τα σπουδαιότερα συμβάντα εντός
του λεκανοπεδίου, φιλοξενεί αρθρογράφους που καυτηριάζουν το πολιτικό, κοινωνικό γίγνεσθαι,
καθώς και πλήθος videos με ρεπορτάζ, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους
αναγνώστες κάτω από κάθε άρθρο.
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Digitad PC, www.Eleftheriaonline.gr
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To eleftheriaonline.gr αποτελεί την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Ελευθερία», η οποία
εκδίδεται από το 1979 στη Μεσσηνία. Η διαδικτυακή παρουσία της Ελευθερίας ξεκίνησε στα τέλη της
δεκαετίας του ‘90 με ένα στατικό τότε site, το οποίο σταδιακά εξελισσόταν. Από τα τέλη του 2010, η
ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας μετατράπηκε σε portal, το οποίο ξεκίνησε σιγά σιγά να καλύπτει
την τοπική ειδησεογραφία και με τον καιρό έχει φθάσει σήμερα να καλύπτει τοπικά, πανελλαδικά,
αλλά και διεθνή θέματα και έτσι συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία περιφερειακά site στη χώρα.
Έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube,
Google+, Pinterest), με τη σελίδα του στο Facebook να αγγίζει τους 57.000 φίλους, αριθμό ιδιαίτερα
σημαντικό για τα περιφερειακά δεδομένα. Εκτός από τη συνεχή ροή ειδήσεων, οι χρήστες του
eleftheriaonline.gr μπορούν να εγγραφούν συνδρομητές και να διαβάζουν από το πρωί ηλεκτρονικά
την έντυπη έκδοση της εφημερίδας (σε μορφή pdf), ενώ διαθέσιμη είναι και η δωρεάν εφαρμογή iOS
και Android σε Appstore και Playstore αντίστοιχα. Ήδη η ομάδα του eleftheriaonline.gr σχεδιάζει και
άλλες υπηρεσίες για τους επισκέπτες της, που με τη διαχρονική εμπιστοσύνη τους του έχουν δώσει μία
σημαντική θέση ανάμεσα στα περιφερειακά διαδικτυακά Μέσα της Ελλάδας.

Περιφέρεια: Νησιά
Digitad PC, www.Cretalive.gr
Το Cretalive.gr αποτελεί το πρώτο σε επισκεψιμότητα ειδησεογραφικό portal της Κρήτης και ένα
απο τα πρώτα σε ολόκληρη την περιφέρεια, παρέχοντας 24ωρη συνεχή ενημέρωση. Με έμφαση
σε θέματα που αφορούν στην επικαιρότητα της Κρήτης, πλαισιώνεται παράλληλα με θέματα για την
Ελλάδα και τον κόσμο. Το cretalive.gr δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010, με όραμα να προσφέρει
στους Κρητικούς σε όλο τον κόσμο καθημερινά άμεση, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για την
επικαιρότητα στο νησί, στην Ελλάδα καθώς και για τις δραστηριότητες των Κρητικών σε όλο τον
κόσμο. Συμπληρώνοντας φέτος 5 χρόνια λειτουργίας, έχει αναδειχθεί ως η πρώτη και σταθερή
επιλογή στην ενημέρωση των πολιτών της Κρήτης, όπως αποδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία. Διαθέτει
πλούσια θεματολογία η οποία χωρίζεται σε 23 θεματικές ενότητες, η ανάπτυξη των οποίων έχει
βασιστεί σε έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών. Ο κεντρικός θεματικός άξονας είναι η επικαιρότητα
στην Κρήτη, ωστόσο το site προσαρμόζεται ανάλογα με την ατζέντα των ειδήσεων, ενημερώνοντας
τους αναγνώστες κατά μέσο όρο με 150 άρθρα την ημέρα, τα οποία αναρτώνται από ομάδα
έμπειρων δημοσιογράφων. Παράλληλα, πλήθος θεμάτων συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό,
και ιδιαίτερη βάση δίνεται στην ανανέωση των θεμάτων προκειμένου οι αναγνώστες να μένουν
ενημερωμένοι για τις εξελίξεις. Το cretalive έχει δώσει βαρύτητα στην εύκολη πλοήγηση, ενώ διαθέτει
δυναμική παρουσία στα social media.
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Digitad PC, www.Cyclades24.gr
Το Cyclades24.gr ξεκίνησε πριν από περίπου 3 χρόνια από τον
Γιώργο Σολάρη και τον Μάριο Βουτσίνο, με το 24 στην ονομασία του
να παραπέμπει στα 24 νησιά των Κυκλάδων, καθώς και στην 24ωρη
ενημέρωση. Με μόλις 3 χρόνια λειτουργίας ,το Cyclades24.gr έχει
καταφέρει να κερδίσει την αναγνώριση του αναγνωστικού κοινού
μέσα από μεγάλα θέματα και αποκλειστικότητες. Αποτελεί την πηγή
ενημέρωσης των μεγάλων ΜΜΕ της χώρας για τις Κυκλάδες, έχοντας
αποκλειστική συνεργασία με μερικά από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά
sites της χώρας. Παράλληλα, το Cyclades24 μπαίνει δυναμικά και σε
άλλα πεδία δραστηριοτήτων (επιχειρηματικός κατάλογος, αγγελίες, Live
Streaming κ.α.). Έχοντας πάνω από 6.000 καθημερινούς μοναδικούς
επισκέπτες και περισσότερες από 18.000 προβολές σελίδας, που
το φέρνουν με διαφορά στην πρώτη θέση των ειδησεογραφικών
site των Κυκλάδων, το Cyclades24.gr ανήκει πλέον στην οικογένεια
της Π.Ε.ΔΙ.Μ.Μ.Ε. (Περιφερειακή Ένωση Διαδικτυακών Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης). Πλέον, απασχολεί 4 άτομα προσωπικό, (2
δημοσιογράφους, 1 τεχνικό και 1 designer), με τη θεματολογία του
να περιλαμβάνει επικαιρότητα, ρεπορτάζ, αστυνομικά, αυτοδιοίκηση,
αθλητικά, ψυχαγωγία, αφιερώματα, συνεντεύξεις, απόψεις, WEBTV,
διοργάνωση εκδηλώσεων, ενώ προσφέρει και διαφημιστικές υπηρεσίες.

Digitad PC, www.Rodiaki.gr
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Η Ροδιακή είναι η αρχαιότερη εφημερίδα της Δωδεκανήσου και η 8η
παλαιότερη σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες
επαρχιακές εφημερίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Από το 1999 ξεκίνησε
την online ενημέρωση του Δωδεκανησιακού λαού μέσα από την
ιστοσελίδα της rodiaki.gr. Το 2014 ήταν σταθμός για την online έκδοση
της εφημερίδας, η οποία επανασχεδιάστηκε αναλύοντας τα διαθέσιμα
εργαλεία που επιτρέπουν πλέον την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για
όλες τις εξελίξεις και δημιουργώντας ένα καλύτερο τρόπο επικοινωνίας
με τον μέσο αναγνώστη. Η Ροδιακή θέλοντας να καλύψει όλες τις
ανάγκες που έχει μια ημερήσια εφημερίδα, δημιούργησε μια custom
πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου πάνω στις δικές της ανάγκες.
Δεν εγκατέστησε πλατφόρμες ανοικτού κώδικα, καθώς θεωρεί ότι η
εξειδίκευση της online πλατφόρμας φέρνει μεγαλύτερα και καλύτερα
ποσοστά επιτυχίας και αυτό φάνηκε από την ανταπόκριση του κοινού.
Από το 2014, η Ροδιακή είχε 300% αύξηση στους αναγνώστες της
ψηφιακής έκδοσης, καταγράφοντας περισσότερες από 19.000.000
προβολές και περισσότερους από 1.600.000 μοναδικούς επισκέπτες,
κατά το διάστημα 1/1/2014-21/3/2015. Το site σχεδιάστηκε με
responsive design, εξασφαλίζοντας τη συνδυαστική προβολή/
παρουσίαση περιεχομένου σε διαφορετικές ψηφιακές πλατφόρμες και
την μεγαλύτερη διάδραση με τους χρήστες. Παράλληλα, η Ροδιακή
διατηρεί κανάλια σε Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube.
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