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The New Normal

Short & Long-term Effects
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#1

60%

Από το 

2002

40

Ανεξάρτητο Media Agency
στην Ελλάδα

Ισχυρή ανάπτυξη
τα τελευταία 4 χρόνια

Διεθνές Δίκτυο
με παρουσία σε 40 χώρες

Αποκλειστική Μεθοδολογία 
Response Optimization

Με εξειδικευμένη 
Τεχνογνωσία & ΑΙ Τεχνολογία 

προσφέρουμε:

 Μέτρηση ROI
 Πρόβλεψη ROI 
 Μεγιστοποίηση ROI



Κορωνοϊός -
Ο αντίκτυπος στις
συνήθειες των καταναλωτών





Ο κορωνοϊός συνεχίζει να επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες
Αύξηση των επισκέψεων στα φυσικά σημεία πώλησης τροφίμων & των online αγορών 

Πηγή: ΙΕΛΚΑ, έρευνα με δείγμα 750 ατόμων, 29-31 Αυγούστου 2020 με θέμα τις καταναλωτικές συνήθειες λόγω της εμφάνισης του ιού COVID-19 στην Ελλάδα.

Αλλαγή καταναλωτικών 
συνηθειών σε σχέση με πέρσι

31% μαγειρεύει σπιτικό φαγητό, 25% πίνει
καφέ στο σπίτι, 15% φτιάχνει σπιτικά γλυκά,
13% φτιάχνουν σπιτικό «γρήγορο φαγητό»
και 9% φτιάχνει σπιτικό ψωμί. Αντίθετα
μείωση καταγράφεται στην επίσκεψη σε
εστιατόριο/ταβέρνα με -38%

Αύξηση των επισκέψεων 
για αγορά τροφίμων

35% αύξηση στις εβδομαδιαίες
επισκέψεις σε όλα τα σημεία πώλησης
τροφίμων τον Αύγουστο 2020 μετά την
άρση της καραντίνας (Απρ. 2020)

Συστηματικές οι 
online αγορές τροφίμων

Ένα 5% των καταναλωτών επιλέγει
συστηματικά τις αγορές από απόσταση
και κυρίως μέσω διαδικτύου, κάτι που
επηρεάζει και την επισκεψιμότητα των
καταστημάτων.

Το κόστος σημαντικότερος 
παράγοντας επιλογής τροφίμων
28% δηλώνει πως τα χρήματα είναι ο πρώτος
παράγοντας επιλογής τροφίμων με την
ποιότητα να ακολουθεί με 25% (Αυγ. 2020) κάτι
που ανατρέπει την εικόνα της καραντίνας όπου
υπερτερούσαν η Υγειινή & η Ασφάλεια με 31%
και ο Χρόνος & η Άνεση με 23%.



Υπερδιπλασιάστηκαν οι online αγορές σε σχέση με πέρσι 
Μερίδιο στην αύξηση του online έχουν το food delivery και τα φαρμακεία

Πηγές: 1ΙΕΛΚΑ, έρευνα καταναλωτών, με δείγμα 750 ατόμων την περίοδο 29-31/8 με θέμα τις καταναλωτικές συνήθειες λόγω της εμφάνισης του ιού COVID-19 στην Ελλάδα
2Convert Group,  Εξαμηνιαίο report για την αγορά των φαρμακείων σε 70 online φαρμακεία τα οποία δημιουργούν το 50,4% του τζίρου της αγοράς
3ΙΟΒΕ, «Η Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2019»

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο οι συστηματικές
αγορές από e-shop έφτασαν το 50% τον
Αύγουστο 2020 σε σύγκριση με το 21% το
τελευταίο δεκαήμερο του 2019.

Αύξηση 16,9% στις online αγορές φαρμακείου
το πρώτο εξάμηνο του 2020 vs. με το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2019.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία παράδοσης
έτοιμου φαγητού παρουσιάζει νέα
αύξηση στο 38%, με σημαντική αύξηση να
καταγράφεται την περίοδο μετά την
παύση της καραντίνας και τη χαλάρωση
των μέτρων.

Online 
αγορές1

Online delivery
έτοιμου 

φαγητού1

Online 
φαρμακεία2



Τα μίνι μάρκετ οι κερδισμένοι ενώ τα περίπτερα οι χαμένοι της κρίσης
Ευκαιρία για στροφή στα Retail Media για τα brands της μικρής λιανικής

Πηγή: Mini Market και μικρή λιανική, Κορωνοϊός-πως επηρέασε σούπερ μάρκετ και μικρή λιανική, ημερομηνία έκδοσης 16/6/2020

Κάποια καταστήματα μικρής λιανικής
προχώρησαν και στη δημιουργία
delivery ώστε να κρατήσουν τους
πελάτες τους και την ελπίδα να
δημιουργήσουν μία συνήθεια που θα
συνεχιστεί και στο μέλλον.

Ο τζίρος στα καταστήματα μικρής
λιανικής (κυρίως μίνι μάρκετ) την
περίοδο της καραντίνας ανέβηκε στο
30%.

Χαμένοι του παιχνιδιού τα περίπτερα
(αγορές τσιγάρων, εφημερίδων) αφού
το 25% αυτών οδηγήθηκε σε λουκέτο
ενώ άλλο ένα 25% αντιμετωπίζει
μεγάλες δυσκολίες.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι τις επτά πρώτες
εβδομάδες από την έναρξη του
κορωνοϊού ήταν τα σούπερ μάρκετ με
αύξηση 30,7% (σε 340 κατηγορίες
FMCG προϊόντων).

MINI
MARKET



Κορωνοϊός -
Ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής
στην Ελλάδα και παγκόσμια



Ο κορωνοϊός δίνει μεγάλη ώθηση στο Ηomebound Εconomy
Οι πολίτες παγκοσμίως γυρίζουν στις τοπικές κοινότητες

Πηγή: Accenture, «Μελέτη Accenture: Η πανδημία πιθανά θα φέρει την «Δεκαετία του… Μένουμε Σπίτι», σε 20 χώρες, ημερομηνία δημοσίευσης 1/9/2020

69% των ερωτηθέντων προτιμά να ψυχαγωγείται είτε εντός οικίας, είτε σε σπίτια 
φίλων, είτε διαδικτυακά, ενώ το 53% των εργαζομένων που δεν είχε εργαστεί 
ποτέ από το σπίτι, τώρα σχεδιάζει να εργάζεται συχνότερα σε αυτό. 

56% των καταναλωτών ανέφερε πως προτιμά τα κοντινά καταστήματα 
λόγω του κορωνοϊού, ενώ το 79% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 
σκοπεύει να συνεχίσει να ψωνίζει από αυτά. 

56% των καταναλωτών αγοράζει περισσότερα ντόπια προϊόντα 
και το 84% θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον.

54% των καταναλωτών δήλωσε ότι δίνει σημασία στην τιμή ενώ από την 
αρχή της πανδημίας έχει αυξήσει τις αγορές μεσαίων και οικονομικών 
brands και έχει μειώσει τις αγορές premium brands

50% των ερωτηθέντων ανέφερε πως μία από τις τρεις βασικές 
ανησυχίες για το επόμενο διάστημα είναι η οικονομική ασφάλεια.



Η τηλεργασία ενισχύει την αποκέντρωση και επηρεάζει το real estate
Οι επιπτώσεις στα ακίνητα, τη ρύπανση, τα ΜΜΜ και την καθημερινότητα

Πηγή: Καθημερινή, «Οι πόλεις στη μ.C. (μετά Covid) εποχή», ημερομηνία δημοσίευσης 15-16/8/2020

Εταιρείες επίπλων προσαρμόζονται 
για να διαθέσουν home-office

εξοπλισμό στους εργαζόμενους από το 
σπίτι καθώς πολλές επιχειρήσεις 
παγκοσμίως σχεδιάζουν να 

συνεχίσουν την τηλεργασία εφόσον 
είναι εξίσου παραγωγική.

Μείωση στα τετραγωνικά των 
γραφείων τους για τις εταιρείες, 
μειώνοντας αντίστοιχα τα 

έξοδα ενοικίασης, 
συντήρησης και λειτουργίας 

των χώρων αυτών.

Μείωση του συνωστισμού στα 
ΜΜΜ και ελάφρυνση της 

κυκλοφορίας και της ρύπανσης 
αφού λιγότεροι εργαζόμενοι 

πηγαίνουν στο γραφείο.

Απαιτείται νέα εργασιακή κουλτούρα από
εργοδότες και εργαζόμενους καθώς θεωρείται
πως ένας από τους λόγους που δεν
εξαπλώθηκε μαζικά η τηλεργασία πριν
από τον κορωνοϊό, ήταν η έλλειψη
εμπιστοσύνης από την πλευρά των μάνατζερ.

Η δυνατότητα εργασίας από απόσταση 
ενισχύει την εναλλακτική της 

αποκέντρωσης με τη δυνατότητα 
δραστηριοποίησης επαγγελματικά εκτός 
των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά 

και στο εξωτερικό 



2 στους 3 Έλληνες θέλει να συνεχίσει την τηλεργασία
Μέχρι το 2019 η Ελλάδα ήταν στην 20η θέση με λίγο παραπάνω από 5% σε τηλεργασία

Πηγή: cnn.gr, «Κορωνοϊός - KPMG: 2 στους 3 Έλληνες θέλουν να συνεχίσουν την τηλεργασία», ημερομηνία δημοσίευσης 26/5/2020

ενώ σε ορισμένους κλάδους, (π.χ. ψηφιακές τεχνολογίες) 
φθάνει και στο 80%,  ενώ στη βιομηχανία το 56%.

66% θετικοί στην τηλεργασία

Το 92% των εργαζομένων σε πολυεθνικές 
εταιρείες συνεχίζει να εργάζεται από το 
σπίτι έναντι 75% που είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό για τις ελληνικές εταιρείες.

Οι ελληνικές εταιρείες πρωτοστατούν 
στην επιστροφή στα γραφεία

Άλλο ένα 40% εκτιμά ότι θα ενσωματωθεί 
στη στρατηγική των επιχειρήσεων ως παροχή 

(π.χ. μία φορά την εβδομάδα), ενώ ένα 7% 
εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή

40% πιστεύει πως θα ενσωματωθεί 
ως μόνιμη μορφή εργασίας

26% για τους άνω των 60 ετών έως 58% για 
τους κάτω των 30 ετών, δείχνοντας μια 
προοδευτική αύξηση της θετικής επίδρασης 
όσο μικραίνουν οι ηλικιακές ομάδες

Τηλεργασία ανά 
ηλικιακή ομάδα

40% των γυναικών εκτιμά ότι η εξ 
αποστάσεως εργασία έχει επιδράσει θετικά 

στην παραγωγικότητά τους, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό των αντρών βρίσκεται στο 33%. 

Τηλεργασία μεταξύ 
των δύο φύλων



Τηλεκπαίδευση στην Ελλάδα του κορωνοϊού
Με την εφαρμογή του μέτρου οι μαθητές/φοιτητές παραμένουν περισσότερο χρόνο σπίτι

Πηγές: 1fortunegreece.com, «Η τηλεκπαίδευση σε σχολεία και πανεπιστήμια…by the numbers», ημερομηνία δημοσίευσης 13/4/2020
2Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Πανεπιστημίου Αθηνών, ανάλυση επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων, 19-23/4/2020

02

95% μαθημάτων
που γίνονται δια ζώσης στα 
δημόσια ΙΕΚ είναι ήδη 
ενταγμένα στην ασύγχρονη 
τηλεκπαίδευση

04

96,35% μαθημάτων
σε ΑΕΙ παραδίδονται μέσω
σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης σε
προπτυχιακούς φοιτητές

05

Αύξηση 87%
της επισκεψιμότητας των
ιστοσελίδων των ΑΕΙ και του
χρόνου παραμονής σε αυτές2

03

35+% τηλεθέαση
της εκπαιδευτικής
τηλεόρασης της ΕΡΤ2
(μεσοσταθμικό ποσοστό
με περισσότερους από
85.000 τηλεθεατές)

01

54% αύξηση
της συμμετοχής των 
μαθητών στην σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση κάθε 
μέρα



Tηλεϊατρική – ένα σημαντικό όπλο στη μάχη με τον κορωνοϊό
Οι καταναλωτές είναι δεκτικοί στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με νέους τρόπους

Πηγές: 1GlobalWebIndex, «Is coronavirus revolutionizing virtual health?», ημερομηνία δημοσίευσης 24/4/2020
2Ινστιτούτο Έρευνας Υγείας της PwC σε 2.533 Αμερικανούς την περίοδο 2-8/4/2020
3Αθηναϊκό Πρακτορείο, «Ώθηση στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής λόγω κορωνοϊού»,  ημερομηνία δημοσίευσης 29/4/2020

53% του κοινού σε ΗΠΑ & Ην.
Βασίλειο είναι θετικοί στο να
δοκιμάσουν την τηλεϊατρική για
τον κορωνοϊό ενώ μόνο το 35%
θεωρεί πως η διάγνωση θα είναι
σωστή.

Το 66% εκείνων που την έχουν
χρησιμοποιήσει στο παρελθόν θα
χρησιμοποιούσαν ξανά σε ΗΠΑ &
ΗΒ μια παρόμοια υπηρεσία για
συμπτώματα κορωνοϊού.

Οι μεγαλύτερες ηλικίες (45-64) σε
ΗΠΑ & ΗΒ είναι πιο διστακτικές
στο να την δοκιμάσουν.

60% των ανδρών πρόκειται να
δοκιμάσουν την υπηρεσία σε
σύγκριση με το 46% των γυναικών
σε ΗΠΑ & ΗΒ.

Σε έρευνα στις ΗΠΑ, 5% δήλωσε
πως είτε οι ίδιοι είτε μέλος της
οικογένειάς τους χρησιμοποίησε
υπηρεσίες τηλεϊατικής για πρώτη
φορά μέσα στην πανδημία2.



5 κατηγορίες καταναλωτών στη μετα-κορωνοϊό εποχή
Σημαντική η ανάλυση και η ψυχογραφική στόχευση του κοινού

Πηγή: Ernst & Young, Future Consumer Index, έρευνα καταναλωτικής διάθεσης και συμπεριφορών σε 18 χώρες κα δείγμα 14.074 ατόμων την εβδομάδα 8/6/2020

PLANET FIRST
Προτιμούν βιώσιμα προϊόντα υψηλής
ποιότητας και είναι διατεθειμένοι να
πληρώσουν παραπάνω. Επιθυμούν να μειώσουν
το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα έτσι
επιλέγουν τοπικά προϊόντα και καταστήματα.
Εύκολα αλλάζουν brands ανάλογα με τα
πιστεύω τους.

HEALTH FIRST
Οι επιλογές τους κατευθύνονται από την
προστασία της υγεία της δικής τους και της
οικογένειάς τους. Προτιμούν brands που
γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Είναι πιθανότερο
να ζουν με τις οικογένειές τους.

AFFORDABILITY FIRST
Η πιο απαισιόδοξη κατηγορία που δίνει μεγάλη
έμφαση στις τιμές και προσπαθεί να
καταναλώνει μέσα στα οικονομικά της
περιθώρια. Μάλλον είναι μεγαλύτερης ηλικίας
που ζουν μόνοι. Δεν ενδιαφέρονται για το brand
αρκεί να προσφέρει αυτό που χρειάζονται οπότε
και εύκολα αλλάζουν μάρκες.

SOCIETY FIRST
Πιστεύουν πως όλοι πρέπει να ενωθούμε για το
γενικότερο καλό. Επιλέγουν brands που
στοχεύουν στο κοινωνικό καλό, έχουν
συγκεκριμένο στόχο και διέπονται από
ειλικρίνεια και διαφάνεια.

EXPERIENCE FIRST
Ζουν για τη στιγμή. Κυρίως Millennials και
Generation Z. Δοκιμάζουν νέα προϊόντα,
υπηρεσίες και μάρκες ιδιαίτερα αυτές που
θεωρούν πως απευθύνονται σε αυτούς
προσωπικά. Δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την
υγεία και τις επιπτώσεις της πανδημίας στη χώρα.

30%

26% 17%

16%

11%



Κορωνοϊός 
Η επόμενη μέρα για τα media & τα brands



Ακόμα και ως μέσο διαφήμισης/ενημέρωσης πρωτοστατεί το διαδίκτυο
Το internet έχει μπει δυναμικά στη ζωή των Ελλήνων καταναλωτών

Πηγή: ΙΕΛΚΑ, έρευνα καταναλωτών με θέμα τις καταναλωτικές συνήθειες των καταναλωτών λόγω της εμφάνισης του ιού COVID-19 στην Ελλάδα, σε 1.050 άτομα τον Μάιο 2020

Mobile apps
H χρήση των mobile
εφαρμογών αυξήθηκε από
13% (τον Δεκ. 2019) στο
15% .

Φυλλάδια 
Τα φυλλάδια ως μέσο
ενημέρωσης των
προσφορών μειώθηκαν στο
68% (από 72% τον Δεκ.
2019). Παρόλα αυτά το
ποσοστό συνεχίζει να είναι
αρκετά υψηλό.

Word of mouth
Στο 14% (από 24% τον Δεκ.
2019) και η ενημέρωση από
φίλους και γνωστούς,
επηρεασμένη από το social
distancing.

Τηλεόραση
Σε σταθερά επίπεδα
η κατανάλωση της
τηλεόρασης

Έντονη διείσδυση 
του internet

52% του κοινού
ενημερώνεται από το
internet (vs. 25% το Δεκ.
2019) για τις προσφορές
καθώς, λόγω της καραντίνας,
αυξήθηκε κατακόρυφα η
χρήση του μέσου.



Επιτακτική ανάγκη για προσαρμογή στα νέα δεδομένα
Πώς θα κερδίσουν οι επιχειρήσεις το παιχνίδι

Πηγή: World Federation of Advertisers, «10 observations on the business impact of COVID-19», ημερομηνία δημοσίευσης 25/5/2020

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η ενίσχυση των first-party data (τα data που παράγει η ίδια η
επιχείρηση) έναντι των third-party data, δίνει τεράστια δύναμη και
γνώση στα brands. Έτσι, ο έλεγχος των δεδομένων και του content
από τις επιχειρήσεις γίνεται in-house για την καλύτερη ανάπτυξη και
απόδοση των στρατηγικών marketing.

Το νέο τοπίο απαιτεί από τις επιχειρήσεις να είναι πιο ευέλικτες και
ταχύτερα προσαρμόσιμες στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την
αναβάθμιση των online touchpoints τους. Ακόμα κι αν αυτή η
αλλαγή φέρει αρχική αναστάτωση, τα οφέλη είναι σημαντικά καθώς
οι συνήθειες των καταναλωτών έχουν αλλάξει.

Καθώς οι καταναλωτές επικοινωνούν, αγοράζουν και ενημερώνονται
πολύ περισσότερο online, η ενίσχυση της digital επικοινωνίας
ενισχύει και την απόδοσή της. Οι καταναλωτές δημιουργούν
περισσότερα δεδομένα στο online περιβάλλον και δίνουν
περισσότερα και ποιοτικότερα insights για καλύτερη στόχευση.

Έλεγχος των δεδομένων

Επένδυση στην digital προβολή



Τα brands αρωγός στη νέα πραγματικότητα των καταναλωτών
Αναζητούν το αίσθημα ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα του customer journey οι καταναλωτές

Πηγή: Ernst & Young, «Future Consumer Index: How to serve the 'Anxious Consumer' after COVID-19», ημερομηνία δημοσίευσης 28/5/2020

ΑΝΕΠΑΦΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ήδη, παγκοσμίως, 59% πληρώνει ανέπαφα, 54% πληρώνει μέσω smartphone και το 42%

χρησιμοποιεί πιο συχνά πιστωτική κάρτα. Φωνητικές εντολές, αναγνώριση
προσώπου, καταστήματα χωρίς ταμείο γίνονται πιο ελκυστικά.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Τα μέτρα των επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα. Καθώς οι
εταιρείες θέλουν να καθησυχάσουν τους καταναλωτές όσον αφορά στη φυσική επαφή και
παρουσία, η επένδυση σε ψηφιακές δυνατότητες είναι κρίσιμη ενώ δημιουργούνται νέες
ευκαιρίες καθώς οι καταναλωτές είναι περισσότερο διατεθειμένοι να μοιράζονται τα
προσωπικά και βιομετρικά τους δεδομένα.

NEO BRAND 
EXPERIENCE

Οι καταναλωτές παραμένουν εξαιρετικά προσεκτικοί για την επιστροφή στις
δραστηριότητες τους. Παρακολουθούν τον τρόπο που τα καταστήματα προσαρμόζουν

την εμπειρία αγορών. H τεχνολογία επιτρέπει να «αισθάνονται» τα προϊόντα
χωρίς φυσική επαφή όπως π.χ στην κατηγορία της ένδυσης.



ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ E-COMMERCE
Παρουσιάζει ραγδαία αύξηση, καθώς οι καταναλωτές έχοντας γνωρίσει τα οφέλη του, το εμπιστεύονται
αναθεωρώντας νοοτροπίες του παρελθόντος (όπως π.χ. έλλειψη εμπιστοσύνης σε online πληρωμές κ.τλ.)

ONLINE ΚΑΙ OFFLINE PERFORMANCE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Με τη στροφή των περισσότερων brands στο digital, το μέσο γίνεται ακόμη πιο μαζικό και ορίζει τους κανόνες
της διαφήμισης ενσωματώνοντας δείκτες Performance ακόμα και στα παραδοσιακά μέσα, όπως η TV.

ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο καταναλωτής βάζει ενεργά στη ζωή του προϊόντα που διευκολύνουν τη νέα καθημερινότητα. Αναζητά ένα
μοντέρνο brand experience μέσω του digital & των social media, ενώ οι προηγμένες τεχνολογίες και οι
δυνατότητες εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης αποκτούν ουσιαστικό ρόλο στην επικοινωνία

ΕΝΤΟΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Μέσα από την εμπειρία της κρίσης του κορωνοϊού, το κοινό ζητά πιο επιτακτικά κι επισταμένα πρόσβαση σε
δομές και προϊόντα που το βοηθούν στην καλύτερη προστασία και φροντίδα του οργανισμού του.
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Η ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Digital transformation και μετρήσιμη αποτελεσματικότητα μετά τον κορωνοϊό



Η τεχνολογία ΑΙ παίζει σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα
H χρήση της στην κρίση, σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία

Πηγή: McKinsey, «Accelerating analytics to navigate COVID-19 and the next normal», ημερομηνία δημοσίευσης 21/5/2020

Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων

Η κρίση του κορωνοϊού από την πρώτη στιγμή, ακόμα κι όταν τα δεδομένα ήταν ελλιπή, έφερε την
εκτεταμένη χρήση τους για τη δημιουργία μοντέλων και προβλέψεων, δίνοντας πολύτιμα
συμπεράσματα στους ερευνητές. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει και εξοικειώνονται με τη
διαδικασία και όλο και περισσότερες την εφαρμόζουν στο brand για την εξαγωγή χρήσιμων insights.

Το ΑΙ ως στρατηγικός πυλώνας για τις επιχειρήσεις

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ΑΙ είναι 4 φορές πιθανότερο να ενσωματώσουν τα insights
από τα δεδομένα και τα analytics που παίρνουν από τις πλατφόρμες στην κύρια στρατηγική
της επιχείρησης (data-driven strategy). Αυτές οι εταιρείες είναι έτοιμες και μπορούν άμεσα
να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής.

Τα εργαλεία ΑΙ ως end-to-end λύσεις αυξάνουν την παραγωγικότητα

Είναι καίριο για τις επιχειρήσεις η χρήση των εργαλείων ΑΙ τόσο στην παραγωγή, τον ανεφοδιασμό
αλλά και το marketing. Οι επιχειρήσεις που έχουν εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη στο σύνολο των
διαδικασιών και ενεργειών τους, ανέφεραν πως είχαν σημαντική αύξηση των εσόδων τους και 44%
μείωση των εξόδων.



Προηγμένη ΑΙ Πλατφόρμα που δίνει λύσεις στη Νέα Κανονικότητα
Νέα εργαλεία για μετρήσιμη απόδοση των ενεργειών marketing
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Μέτρηση απόδοσης
σε digital καμπάνιες

Digital Attribution: Σύγκριση και
παρακολούθηση του impact όλων των digital
καμπανιών και των online conversions εύκολα
και γρήγορα σε μία οθόνη με διαδραστικά
dashboards.

Σύνδεση τηλεοπτικής διαφήμισης 
με online πωλήσεις

TV Attribution: Μετράει την ανταπόκριση του κοινού
που αποδίδεται αποκλειστικά στην τηλεοπτική
διαφήμιση και προβλέπει το βέλτιστο μείγμα
τηλεοπτικών καναλιών, ζωνών ή προγραμμάτων που
φέρνει περισσότερο traffic και πωλήσεις.

Αγορά τηλεοπτικού χρόνου με 
ψυχογραφικά κριτήρια

TV Scanner: Το κοινό της τηλεόρασης
στοχεύεται και με συναισθηματικά κριτήρια
για πιο ποιοτική διείσδυση και άνοδο του
engagement (συναισθηματική σύνδεση).

Συγχρονισμός τηλεοπτικής 
καμπάνιας με digital

BidUp: Την ώρα που παίζει το τηλεοπτικό σποτ
του δικού μας brand ή του ανταγωνισμού
ανεβαίνει real-time το bidding στην Google για
να εμφανίζεται το brand ψηλά στα
αποτελέσματα αναζήτησης.

Unified Data Management: Συγκεντρωμένα και
οπτικοποιημένα τα δεδομένα από διαφορετικές πηγές
που βοηθούν στη συστηματική παρακολούθηση του
καταναλωτή και τη δημιουργία προφίλ με βάση τη
διαδρομή του στα online και offline touchpoints του
brand κατά την αγοραστική διαδικασία.

Ενοποιημένα δεδομένα



TOTAL BRAND / UNIFIED DATA MANAGEMENT

Mobile & 
Web Data

Transactional & 
Ecommerce 

Data

CRM Data

Normalize & 
Enrich the Data

Create Analytics 
Reports

Media 
Buying

Email 
Marketing

Create A Single 
Customer View 

(SCV)

Social Media 
Advertising

On-site 
Personalization

Search 
Advertising

Create Profiles, 
Audiences & 

Segments

Activate the 
Audiences

Data From CSV 
Files & API 

Integrations



TV ATTRIBUTION OVERVIEW



TV ATTRIBUTION ANALYSIS



TV SCANNER

We buy GRP’s based on the 
EMOTIONAL profile of our 

target audience
and not just age & S/E class

in order to calculate 
ENGAGEMENT SCORE

The Forerunner of Programmatic TV Buying



TV SCANNER

Demographics are not enough to describe the needs of a person

72 years 72 years

male male

Income 
above 1 mio €

Income 
above 1 mio €



TV SCANNER



BID UP

Maximise TV engaged audience (high-quality leads) and 
optimize in real time the online impact of TV spots

Search Campaign Optimization based on Machine Learning Algorithms

Visits

Visits with BidUp

BRAND
Gain leads thanks to Google Searches 

generated by our TV spots

COMPETITOR
Gain leads thanks to Google Searches 

generated by competitors TV spots even 
if our brand is off air



Brand Performance Optimization



Προηγμένες Υπηρεσίες που δίνουν λύσεις στη Νέα Κανονικότητα
Νέα εργαλεία για μετρήσιμη απόδοση των ενεργειών marketing
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Βελτιστοποίηση του Brand Engagement 
με βάση τη Νευροεπιστήμη

Brandsync: Γνωρίζουμε τί νιώθει το κοινό για τη
μάρκα και τον ανταγωνισμό της και το στοχεύουμε με
το κατάλληλο content.

Μεθοδολογία για την ολιστική 
εξέταση της υγείας της μάρκας

Brand Funnel Analysis: Προσφέρει αξιολόγηση
όλων των βασικών Brand KPIs που επηρεάζουν την
αγοραστική διαδικασία, ενώ παρακολουθεί τις
αλλαγές των δεικτών με στόχο τη βελτίωση της
απόδοσης των δραστηριοτήτων marketing.

Βελτιστοποίηση του Brand Awareness 
με καινοτόμο εργαλείο

Brand Distinctiveness: Προσδιορίζονται ποια είναι τα
assets της μάρκας που κερδίζουν σε επίπεδο φήμης
και μοναδικότητας στο μυαλό του καταναλωτή και
πρωτοστατούν στη διείσδυση της μάρκας στο κοινό.



BRAND DISTINCTIVENESS

Logo Tagline Product Shape Packaging

SymbolAmbassador Color CodingMusic

BRAND DISTINCTIVE ASSETS

We assess the strength of potential non-brand name triggers that identify a brand 
as recognizable and mentally powerful in a buying situation

Optimize Brand Awareness



Γιατί τελικά πρέπει να επενδύσω στο Brand μου?



Tel.: +30 215 215 0700  Adr.: 340 Kifissias Avenue, 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece  www.ira.media

#menoumeasfaleis και πάντα δίπλα σας

Ευχαριστώ πολύ

Σαμωνάς Αντώνης
samonas@imcg.gr


