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Έντυπη και ραδιοφωνική καμπάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο 

ΚΟΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ MEDIA SPEC 
Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για τη διενέργεια του διαγωνισμού 
με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών media planning and buying για την υλο-
ποίηση διαφημιστικής καμπάνιας στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανακοίνωσε ο Κυπρι-
ακός Οργανισμός Τουρισμού. Έτσι, αντί για τις 8 Σεπτεμβρίου, που είχε αρχικά 
ανακοινωθεί, η υποβολή των προσφορών παρατείνεται μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. 
Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 495.000 
ευρώ και αποτελείται από δύο μέρη: την έντυπη διαφημιστική καμπάνια (395.000 
ευρώ) και τη ραδιοφωνική διαφημιστική καμπάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο (100.000 
ευρώ). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για έναν ή και για 
τους δύο τομείς του έργου.

Υπηρεσίες επικοινωνίας

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ WEBER SHANDWICK
Η Weber Shandwick ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την Πλαί-
σιο Computers ΑΕΒΕ, τη μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων πώλησης υπο-
λογιστών, ειδών τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, καθώς και ειδών γραφείου στην 
Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Weber Shandwick θα υποστηρίξει στρατηγικά την Πλαί-
σιο με υπηρεσίες Corporate Communications, Brand Communications, Press 
Office, Media Relations, CSR Communications, Internal Communications και 
Event Management.

Ανάθεση παραγωγής και έκδοσης ηλεκτρονικού περιοδικού

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΟΤ ΜΕ WALKonWATER 
Τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού τουριστικού περιοδικού με τίτλο «Greece on Air» 
ενέκρινε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, την παραγωγή και έκδοση του οποίου ανέ-
θεσε στη διαφημιστική εταιρεία WALKonWATER. Το «Greece on Air» (interactive 
preflight magazine) θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: flipping magazine 40 
σελίδων, περιεχόμενο συνοπτικό, άμεσο, διαδραστικό, με την αφήγηση λεζάντας, αι-
σθητικά πλούσιο φωτογραφικό υλικό, παρουσίαση ελκυστικών τοποθεσιών και μονα-
δικών περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας και δημιουργία επιθυμίας στο 
χρήστη/αναγνώστη/δυνητικό επισκέπτη να βιώσει την ταξιδιωτική εμπειρία διαμονής 
στην Ελλάδα με ένα κλικ. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης και 
εφαρμογής σε κινητή τηλεφωνική συσκευή. Το target group στο οποίο στοχεύει ο ΕΟΤ 
με το εν λόγω περιοδικό είναι το ηλικιακό κοινό 25 έως 65 ετών, υψηλού εισοδήματος 
και ανώτερης εκπαίδευσης. 

Άδειες…
Οι εμπορικές συμφωνίες με τα κανάλια 
που λειτουργούν αλλά δεν πήραν άδεια, 
πώς θα ολοκληρωθούν; 

 ...κογιοτ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχε-
διασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού, στο πλαί-
σιο της συµµετοχής της στην 81η Διε-
θνή  Έκθεση Θεσσαλονίκης, απεύθυνε 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την υλοποίηση του έργου µε θέµα: 
«Κατασκευή, διαµόρφωση και εξοπλισµός 
χώρου στο περίπτερο του Υπουργείου Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού για τη 
συµµετοχή του στην 81η ∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης µε θέµα την προβολή του 
ΕΣΠΑ και των συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων και δράσεων».  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΗ 
ΜΕ ΔΕΘ-HELEXPO 
Σε στρατηγικής σηµασίας «συµµαχία» 
προχώρησαν η Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) και η ΔΕΘ-
Helexpo, σηµατοδοτώντας έτσι το 
άνοιγµα σε συνέργειες προς όφελος της 
εθνικής οικονοµίας.  Όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση της ∆ΕΘ-Helexpo, 
στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ∆ΕΗ θα 
αποτελεί τον επίσηµο και αποκλειστικό 
πάροχο ενέργειας του εθνικού εκθεσι-
ακού φορέα, ενώ θα έχει παρουσία στις 
εκθέσεις και στις εκδηλώσεις, που δι-
οργανώνει η ∆ΕΘ-Helexpo. Η ∆ΕΗ θα 
συµµετάσχει στην 81η ∆ΕΘ, υποστηρίζο-
ντας για µια ακόµη χρονιά την Οργάνωση 
«Γιατροί του Κόσµου», η οποία θα παρέχει 
δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις διαφό-
ρων ειδικοτήτων. 
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https://www.eventora.com/el/Events/humarketing
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Στα 246 εκατ. ευρώ τα έσοδα του Δημοσίου

ΤΟ ΝΕΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ  
Μετά από μια σκληρή διαδικασία, που διήρκεσε κοντά στις 70 ώρες, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευτέρης Κρέτσος, ανακοίνωσε τους νικητές 
των δημοπρασιών για τις 4 τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας, οι οποίοι είναι οι 
εξής: ΣΚΑΪ Α.Ε., ΑΝΤ1, Ιωάννης Βλ. Καλογρίτσας και Alter Ego (Β. Μαρινάκης). 
Συνολικά, τα έσοδα του Δημοσίου από τη διαδικασία θα ανέλθουν στα 246 εκατ. ευρώ, 
ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις, που έκαναν λόγο για 45 με 50 εκατ. 
ευρώ. Αναλυτικότερα, οι 4 υπερθεματιστές θα καταβάλουν τα παρακάτω ποσά για τις 
άδειες: ΣΚΑΪ 43,6 εκατ. ευρώ, Ιωάννης Βλ. Καλογρίτσας 52,6 εκατ. ευρώ, ΑΝΤ1 
75,9 εκατ. ευρώ και Alter Ego (Β. Μαρινάκης) 73,9 εκατ. ευρώ. Πρώτος επιλαχών 
είναι η Dimera του Ιβάν Σαββίδη, που έχει κάνει προσφορά 61,5 εκατ. ευρώ, ενώ 
ακολουθούν ο ALPHA με 61 εκατ. ευρώ, ο ITV CP με 18 εκατ. ευρώ και το STAR με 
13 εκατ. ευρώ. Εντός των επόμενων ημερών, θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των πόθεν 
έσχες των «προσωρινών υπερθεματιστών», θα εκδικαστούν οι ενστάσεις, θα κατατεθεί 
στο επόμενο 15ημερο το 1/3 του τιμήματος και μετά θα θεωρούνται πλέον οι νέοι 
ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών αδειών. Επίσης, στις 16 Σεπτεμβρίου θα συζητηθούν στο 
ΣτΕ τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει οι σταθμοί για τη διαδικασία.

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΑΠ
Την τοποθέτηση τριών νέων διευθυντικών στελεχών ανακοίνωσε η ΟΠΑΠ Α.Ε. Σύµφωνα µε 
την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Michele Fusella τίθεται επικεφαλής Τεχνολο-
γίας, ο Ian Catchick Επικεφαλής Προϊόντων και ο Βάιος Καραντίνος Επικεφαλής ∆ικτύου 
Gaming Halls, µε ηµεροµηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων τους την 1/9/2016.

20 ΧΡΟΝΙΑ  
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»:
Το «Μαζί για το Παιδί» γιορτάζει τα 
20 χρόνια του στο Ηρώδειο, στις 26 Σε-
πτεµβρίου στις 21:00. Οι οικοδεσπότες 
της βραδιάς,  Άλκηστη Πρωτοψάλτη και 
Στέφανος Κορκολής,  θα ταξιδέψουν το 
κοινό «Με τα φτερά της ποίησης» στις 
γειτονιές των µεγάλων ποιητών µας.  Όλα 
τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για 
τους σκοπούς της  Ένωσης.

Position: Account Manager 
Χcubed is a Brand Activation & Sports Marketing 
Agency and a Strategic Partner of PRISM Public 
Relations & International Sports Marketing, mem-
ber of the WPP Group. We work with great clients 
on a series of exciting projects, from a wide array of 
industries, such as FMGCs, Automotive, Pharma-
ceuticals etc. As part of our continuous growth, we 
are seeking to recruit an experienced Account Man-
ager, a self-starter with an interest in brand commu-
nications, fashion, beauty, lifestyle & events. 

Key Responsibilities 
•  Build and grow client relationships
•  Develop communication strategies and supervise 

program implementation
•  Oversee all aspects of major client events
•  Develop strategic communication materials and 

collaterals on behalf of clients 
•  Handle and cultivate relationships with key target-

audiences and stakeholders 

•  Recommend and implement initiatives that im-
prove the public’s perception of the Client

Skills & Qualifications 
•  Required experience: 4-6 years
•  BA or BSc in Communications, Advertising, 

Public Relations, Marketing – Postgraduate stud-
ies will be considered a plus 

•  Excellent communication, presentation and inter-
personal skills 

•  Exceptional command of the Greek and English 
language, as well as oral, editing and writing skills 

•  Multitasking with ability to work under pressure 
•  A proven track-record in managing demanding 

projects, generating campaign ideas and thinking 
creatively 

•  Proficient in computer use (MS Office Suite and 
social media is a must)

If you want to become a member of an award-winning creative team,  
please send us your CV at info@xcubed.gr

http://www.novamedia.gr/


05.09.16_BUSINESSTODAY_#4400

»4
DIRECTION BUSINESS NETWORK: Μ. ΑΣΙΑΣ 43, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ | Τ. 210 77.12.400 | F. 210 77.13.343 (INFO@DIRECTION.GR)

 | EΚΔΟΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ | ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (TSOUKALAS@DIRECTION.GR)
|ΥΠΕΥΘΥΝH ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΓΑΘΗ ΖΟΡΜΠΑ (ΖΟRΒΑ@DIRECTION.GR)

 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΥ (ΤSONOU@DIRECTION.GR) | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΝΝΑ ΜΗΛΙΑΔΗ (MILIADI@DIRECTION.GR)
EΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 450€

http://www.effiehellas.gr/


05.09.16_BUSINESSTODAY_#4400

»5
DIRECTION BUSINESS NETWORK: Μ. ΑΣΙΑΣ 43, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ | Τ. 210 77.12.400 | F. 210 77.13.343 (INFO@DIRECTION.GR)

 | EΚΔΟΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ | ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (TSOUKALAS@DIRECTION.GR)
|ΥΠΕΥΘΥΝH ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΓΑΘΗ ΖΟΡΜΠΑ (ΖΟRΒΑ@DIRECTION.GR)

 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΥ (ΤSONOU@DIRECTION.GR) | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΝΝΑ ΜΗΛΙΑΔΗ (MILIADI@DIRECTION.GR)
EΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 450€

Τηλεοπτική καμπάνια και digital εφαρμογές

ΣΧΟΛΕΣ ΣΒΙΕ & MULLENLOWE  
ΔΙΝΟΥΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Οι Σχολές ΣΒΙΕ, αυτόν τον Σεπτέμβριο, καλούν τους νέους σε μια ρεαλιστική κατεύθυν-
ση ζωής, που πάει ακόμα πιο πέρα από την επαγγελματική αποκατάσταση. Η καμπάνια, 
που υπογράφει η MullenLowe και αποτελείται από tv spots παραγωγής της Norro 
Group και digital εφαρμογές, βάζει σε πρώτο πλάνο τους ίδιους τους νέους και τις αξίες 
τους.  Ένας νεαρός βοηθός εργοθεραπείας και μια κοπέλα βοηθός μαιευτικής φωτίζουν 
με  άμεσο τρόπο την ικανοποίηση που αντλούν μέσα από την προσφορά και τη φροντίδα 
για τον άνθρωπο, λέγοντας με ειλικρίνεια στο φακό τη δική τους αλήθεια: «Δεν είναι 
απλά η δουλειά μου, είναι σκοπός ζωής». Συναίσθημα, ρεαλισμός και χειροπιαστά πρό-
τυπα, σε μια καμπάνια που θέλει να δώσει αληθινή έμπνευση στους νέους ανθρώπους. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ‘‘TOUR NATUR’’
H Περιφέρεια Θεσσαλίας συµµετείχε µε δικό της περίπτερο στη διεθνή έκθεση εναλλακτικού 
τουρισµού της Γερµανίας “Tour Natur 2016”, που πραγµατοποιήθηκε από 2 έως 4 Σε-
πτεµβρίου στο Ντίσελντορφ. Η έκθεση προσελκύει περισσότερους από 40.000 επισκέπτες, οι 
οποίοι ενδιαφέρονται να συνδυάσουν τις διακοπές τους µε την πεζοπορία (hiking & trekking) 
και µε αθλητικές δραστηριότητες στη φύση. Ο Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός, µιλώντας για 
τις δράσεις τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας, ανέφερε ότι «βασικός στρατηγικός στόχος 
για την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η ανάπτυξη και προώθηση των εναλλακτικών µορφών 
tουρισµού, οι οποίες παρουσιάζουν διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση στη γερµανική αγορά και 
προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόµαστε µεθοδικά, ώστε να κάνουµε γνωστές στις τουρι-
στικές αγορές της Ευρώπης όλες τις εναλλακτικές-ειδικές µορφές τουρισµού που υπάρχουν 
στη Θεσσαλία».

ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΘΕΛΕΙ… PUBLIC
Τα καταστήµατα Public και το www.
public.gr διαθέτουν µια µεγάλη ποικιλία 
σε σχολικά είδη και σε προσιτές τιµές. Πιο 
συγκεκριµένα, στα Public υπάρχουν ξε-
χωριστά πακέτα που περιλαµβάνουν όλα 
τα σχολικά βιβλία, για κάθε τάξη ∆ηµο-
τικού, Γυµνασίου και Λυκείου, τα οποία 
µάλιστα είναι ντυµένα µε προστατευτικό 
κάλυµµα. Οι επισκέπτες του θα βρουν, 
επίσης, µια µεγάλη γκάµα σε είδη γραφι-
κής ύλης, καθώς και µια ποικιλία από σχο-
λικά σακίδια, ενώ διαθέτει αποκλειστικά 
τα νέα σχέδια της Eastpak 
για µικρούς και µεγάλους, 
καθώς και τα σακίδια της 
Lego. Επίσης, σχολικά βο-
ηθήµατα για όλες τις τάξεις, 
µεγάλη γκάµα σε βιβλία εκ-
µάθησης ξένων γλωσσών 
και εξειδικευµένα βιβλία για 
business schools (GMAT, 
GRE, SAT κ.λπ.) και για το πρόγραµµα I.B. 
καθώς και επιλογές σε προϊόντα τεχνο-
λογίας. Τέλος, τα Public προσκαλούν το 
κοινό να στηρίξει µαζί τους το σωµατείο 
«Ελίζα» µε την αγορά της ανθολογίας 
παραµυθιών µε τίτλο «∆ιώξε το φόβο 
σου µε ένα παραµύθι». Το παραµύθι δι-
ατίθεται στην τιµή των 3,99 ευρώ και τα 
έσοδα από την αγορά του θα διατεθούν 
στο σωµατείο «Eλίζα» (Εταιρεία κατά της 
Κακοποίησης του Παιδιού).

Position: Junior Account Executive 
Χcubed is a Brand Activation & Sports Marketing 
Agency and a Strategic Partner of PRISM Public 
Relations & International Sports Marketing, mem-
ber of the WPP Group. We work with great clients 
on a series of exciting projects, from a wide array 
of industries, such as FMGCs, Automotive, Phar-
maceuticals etc. As part of our continuous growth, 
we are seeking to recruit two passionate and creative 
Junior Account Executives to be part of our award-
winning and developing team 

Key Responsibilities 
•  Actively support top-level client servicing
•  Responsible for developing basic communication 

materials and collaterals 
•  Assist with administrative tasks, such as handling 

audience inquiries, drafting reports, developing 
databases etc. 

•  Develop relationships with external audiences 
(media, third party constituencies, etc.) to convey 
the Client’s message

•  Active participation in event organization and on-
site management 

•  Represent Client at events or trade shows.

Key requirements
•  Required experience: 1-3 years 
•  BA or BSc in Communications, Marketing or 

related field 
•  Must be creative and a great communicator both 

orally and in writing 
•  Be multitasking, with the ability to prioritize and 

deliver calmly under pressure, with high attention 
to detail 

•  Must have a proactive and positive, “can-do” at-
titude

•  Must have good interpersonal skills and the ability 
to work as member of a team 

•  Excellent PC use skills (MS Office Suite) 

If you want to become a member of an award-winning creative team,  
please send us your CV at info@xcubed.gr

based on a true story

we are looking 

for the coolest

Receptionist
Secretary

Please send your cv to:   

info@filmiki.gr
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http://www.ioc.gr
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Προσφέρει σε 40 τυχερούς αγορές αξίας 1.000 ευρώ

40.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ   
ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣΟΥΤΗΣ

Οι μεγάλες προσφορές προς τους πελάτες, με αφορμή τα 40 χρόνια Μασούτης, 
συνεχίζονται, και μετά τα 40 τυχερά καρότσια, ακολουθούν 40 δωροεπιταγές, συ-
νολικής αξίας 40.000 ευρώ. Με σλόγκαν «Γιορτάζουμε και κερδίζετε τα ψώνια σας 
έως το τέλος του χρόνου» από 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η νέα μεγάλη εορταστική 
κλήρωση, η οποία και θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα. Με κάθε αγορά από 
τα σούπερ μάρκετ Μασούτης με τη mas card οι πελάτες συμμετέχουν αυτόματα 

στην κλήρωση. Kάθε τυχερός θα κερδίσει δωροεπιταγές συνολικής αξίας 1.000 ευρώ, που θα 
μπορεί να τις εξαργυρώσει στα καταστήματα λιανικής Μασούτη τους τρεις τελευταίους μήνες 
του χρόνου. Και ακόμα πολλές απίθανες ευκαιρίες αγορών με μείωση τιμής μέχρι και 50%, 
1+1 δώρο, και πολλά δώρα με τις αγορές μέσα από κληρώσεις με τη mas card. Περισσότερες 
πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα (www.masoutis.gr) και στη σελίδα 
Μασούτης στο facebook.

Το YouTube νούμερο #1 υπηρεσία στις διακοπές 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 4G ΤΗΣ WIND
Εντυπωσιακή αύξηση σημείωσε φέτος σε σχέση με πέρυσι η κίνηση δεδομένων στο νέο 
Δίκτυο 4G της WIND το διάστημα των αυγουστιάτικων διακοπών. Σύμφωνα με ανακοί-
νωση της εταιρείας, τo διάστημα 1-30 Αυγούστου η κίνηση του Δικτύου 4G της WIND στην 
Περιφέρεια σημείωσε κατακόρυφη άνοδο της τάξεως του 1.258%. Τον φετινό Αύγουστο οι 
Κυκλάδες αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες στη χρήση κινητού, με τον όγκο δεδομένων (Mobile 
Internet) στο δίκτυο της WIND να εκτοξεύεται κατά 147%. Επίσης, στα νησιά του Β. Αιγαίου, 
ο όγκος δεδομένων που έστειλαν οι επισκέπτες τους μέσω κινητού WIND αυξήθηκε κατά 
125%. Δωδεκάνησα και  Ήπειρος παρουσίασαν 108% αύξηση στη χρήση Mobile Internet 
αυτό το καλοκαίρι, ενώ ακολούθησαν η Κρήτη με 100% και το Ιόνιο με 73%. Απόλυτος κυ-
ρίαρχος στη χρήση Mobile Data με ποσοστό 34% ήταν το YouTube. Ακολούθησε η πλοήγηση 
στο διαδίκτυο (Μobile Browsing) με χρήση της τάξεως του 28% και φυσικά το Facebook 
μέσω κινητού με ποσοστό πρόσβασης 22%. Το Instagram ήρθε στην 4η θέση, ενώ λιγότερη 
κίνηση είχαν Twitter και Snapchat. Οι  Άγγλοι και φέτος το καλοκαίρι αναδείχθηκαν πρώτοι 
σε επισκεψιμότητα στο Δίκτυο WIND, ακολουθούμενοι από τους Ιταλούς και τους Ρώσους.

ΤΟ ‘‘WHISKY BARREL 
HUNT’’ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
To Jack Daniel’s γιορτάζει 150 χρόνια 
από τη δηµιουργία του αποστακτηρίου 
Jack Daniel’s και το γιορτάζει µε τον πα-
γκόσµιο διαγωνισµό ‘‘Jack Daniel’s Barrel 
Hunt’’, ένα «κυνήγι θησαυρού» που ενώνει 
τους φίλους του Jack σε όλο τον κόσµο, 
χαρίζοντας συλλεκτικά δώρα.  Έχοντας ήδη 
επισκεφθεί περισσότερες από 50 χώρες 
σε όλο τον κόσµο, το Jack Daniel’s Barrel 
Hunt ξεκινά τον Σεπτέµβριο και στην Ελ-
λάδα, προσκαλώντας το κοινό να συµµε-
τάσχει στο πιο διασκεδαστικό «κυνήγι» 
κρυµµένων βαρελιών, για να κερδίσει 
µοναδικά χειροποίητα δώρα. Στο πλαίσιο 
του διαγωνισµού, τρία 
βαρέλια Jack Daniel’s 
θα «κρυφτούν» αντί-
στοιχα σε τρία ιστορι-
κά κεντρικά σηµεία σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
για τρεις συνεχόµενες Παρασκευές, από 
τις 16/9 έως και τις 30/9. Στην επίσηµη 
σελίδα του Jack Daniel’s στο Facebook, 
θα δίνονται κάθε Παρασκευή τα στοιχεία 
για να βρουν οι συµµετέχοντες τη µυστική 
τοποθεσία και µε τον κωδικό να διεκδική-
σουν το αυθεντικό βαρέλι Jack Daniel’s και 
το περιεχόµενό του. Νικητές θα είναι αυτοί 
που θα ανακαλύψουν πρώτοι τα βαρέλια 
στα κρυµµένα σηµεία, θα τα αγγίξουν και 
θα δώσουν τον σωστό κωδικό για να τα 
ανοίξουν. Εκτός από το βαρέλι, τους νικη-
τές περιµένουν και άλλα µοναδικά, συλλε-
κτικά δώρα µεγάλης αξίας.

Η LENOVO ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ  
ΤΟ YOGA BOOK 
H Lenovo παρουσίασε το Yoga Book, το 
λεπτότερο και ελαφρύτερο 2-σε-1 tablet 
στον κόσµο. Ειδικά σχεδιασµένο για χρήση 
εν κινήσει, το Yoga Book επανεξετάζει την 
αισθητική που πρέπει να έχει ένα tablet 
και τον τρόπο λειτουργίας του, παρου-
σιάζοντας νέα χαρακτηριστικά, όπως το 
Instant Halo πληκτρολόγιο και το dual-use 
stylus πενάκι, που σηµειώνει και σε χαρτί 
και σε οθόνη. 
Το Yoga Book 
βασίζεται στα 
δοµικά στοιχεία 
που κάνουν ένα tablet µοναδικό, όπως η 
φορητότητα, η µπαταρία µακράς διάρκειας 
και η διευρυµένη σειρά εφαρµογών και 
τα ενοποιεί σε ένα σκέλος, που συνδυά-
ζει δηµιουργικότητα και παραγωγικότητα, 
µέσα από ισχυρά hardware και software 
χαρακτηριστικά.

PROTERGIA: ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΗΜΙΜΑΡΩΘΩΝΙΟΥ
Η Protergia και ο Διεθνής Νυχτερινός 
Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης ενώνουν 
την ενέργειά τους στο µεγαλύτερο νυχτερι-
νό αθλητικό γεγονός της χώρας. Η Protergia 
στέκεται στο πλευρό της αθλητικής διοργά-
νωσης ως ονοµαστικός χορηγός, η οποία υπό 
το όνοµα πλέον «Protergia - 5ος ∆ιεθνής 
Νυχτερινός Ηµιµαραθώνιος Θεσσαλονίκης», 
θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στη 
Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για µια διοργάνωση 
σηµαντικής κοινωνικής προσφοράς, δεδο-
µένου ότι µέρος των εσόδων συµµετοχής 
προσφέρονται για την οικονοµική ενίσχυση 
50 σχεδόν κοινωνικών φορέων, ιδρυµάτων 
και οργανώσεων, που επιτελούν κοινωνικό 
και φιλανθρωπικό έργο.

Η COCA-COLA ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ 
ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ
Η The Coca-Cola Company και οι συνεργαζό-
µενοι εµφιαλωτές της παγκοσµίως (το σύστηµα 
της Coca-Cola) πέτυχαν το στόχο για επιστροφή 
στη φύση και στις τοπικές κοινότητες ποσότητας 
νερού ίσης µε αυτή που χρησιµοποιούν στην 
παραγωγή και στα προϊόντα τους.  Ειδικότερα, 
το Σύστηµα της Coca-Cola επέστρεψε περίπου 
191,9 δισ. λίτρα νερού στη φύση και στις τοπι-
κές κοινότητες το 2015 µέσω προγραµµάτων 
διαχείρισης νερού, ποσότητα που ισοδυναµεί µε 
το 115% του νερού που χρησιµοποιήθηκε στα 
προϊόντα της Coca-Cola το 2015. Ο στόχος του 
συστήµατος της Coca-Cola επιτεύχθηκε µέσα 
από 248 συνεργατικά προγράµµατα, που υλο-
ποιούνται σε τοπικές κοινότητες σε 71 χώρες, 
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας.
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http://www.epsilontv.gr
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Φρένο στη συνεργασία mobile εταιρειών με developers

E.E: ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ AD BLOCKING
Η Ευρωπαϊκή  Ένωση δημοσίευσε έναν νέο κανονισμό που αποτρέπει τις εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας από το μπλοκάρισμα διαφημίσεων στα δίκτυά τους. Οι mobile εταιρείες έχουν 
συνεργαστεί με software developers για το μπλοκάρισμα διαφημίσεων σε επίπεδο δικτύου στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία, ωστόσο οι τελευταίες ενέργειες της  Ένωσης φέρονται να 
βάζουν πάγο σε αυτές τις προσπάθειες. Σύμφωνα με όσα δημοσίευσαν πρώτοι οι Financial 
Times, οι οδηγίες ουδετερότητας του δικτύου που δημοσιεύτηκαν από το Σώμα των Ευ-
ρωπαίων Νομοθετών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, υποδεικνύουν πως οι μάρκες 
τηλεπικοινωνίας δεν μπορούν να «μπλοκάρουν, επιβραδύνουν, διαφοροποιήσουν, περιορίσουν, 
συρρικνώσουν ή αλλοιώσουν τη διαφήμιση», όταν παρέχουν μια υπηρεσία πρόσβασης στο 
Internet. Πλέον, η «Paragraph 78» της οδηγίας θα σταλεί στους εθνικούς νομοθέτες για 
ενσωμάτωση. Πάντως, ο Roi Carthy, chief marketing officer της ShineTechnologies, που 
αναπτύσσει ad blocking λογισμικό, σημείωσε πως η συγκεκριμένη οδηγία θα αποτύχει. «Συ-
γκρούεται με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών να υπερασπιστούν τις ιδιωτικές 
επικοινωνίες τους από παράνομες ενέργειες παρακολούθησης», πρόσθεσε ο Carthy.
 

DENTSU AEGIS: ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ PROGRAMMATIC SHOP
Στη διαρκή προσπάθειά του να καταστεί µια «100% digital economy επιχείρηση µέχρι το 2020», 
ο όµιλος Dentsu Aegis προχωρά στην εξαγορά του programmatic shop Accordant Media, ενώ 
έχουν προηγηθεί άλλες data-focused εξαγορές µέσα στην τρέχουσα χρονιά. Συγκεκριµένα, τον 
Μάρτιο το δίκτυο απέκτησε το data και analytics shop Cardinal Path και τον Αύγουστο το πλειοψη-
φικό µετοχικό πακέτο της performance marketing εταιρείας Merkle. Η Accordant αναπτύσσει τη 
σχετική τεχνολογία Accordant ATS, που περιλαµβάνει µια data-management πλατφόρµα, custom 
data µοντέλα και εργαλεία analytics. Συνολικά, απασχολεί 70 programmatic specialists, που θα 
γίνουν µέρος της programmatic buying προσφοράς της Amnet, που αποτελεί το σχετικό παράρτηµα 
του Dentsu Aegis.

Tηλ.: 210-6899758 
Κατερίνα Κωμιώτη

>>> ALLSTAR BASKET

>>> ΜΑΣΟΥΤΗΣ SUPER MARKET

>>> GARNIER ΝΕΡΟ MICELLAIRE

>>> KNORR

>>> GREE

Sample of TV SPOTS (31/08/2016)

>>> LENOR

Get informed.. get adbank

http://www.adbank.gr
http://www.adreport.com
http://www.adreport.com
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