
CSR εκστρατεία με Επιχειρηματικό Twist  

Henkel Hellas – My Market 



  
“KAΘΕ ΜΕΡΑ ΑΞΙΞΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΟΜΟΡΦΗ” 

 ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ  HENKEL HELLAS ΚΑΙ MY MARKET  

 
 .                        

 

Η Henkel Hellas και My Market πρόσφεραν για 2 εβδομάδες σε εθνικό επίπεδο μέσω 4 μη κερδοσκοπικών ενώσεων, 100 σετ 
προσωπικής φροντίδας για κάθε μέρα της δράσης, σε γυναίκες που έχουν ανάγκη. 
 

Σκοπός της ενέργειας ήταν να προωθηθεί το κοινωνικό προφίλ της Henkel και My Μarket, να τραβήξει την προσοχή του κοινού και 
να αντανακλούσε στη δημόσια συνείδηση το κοινωνικό προφίλ των δύο εταιρειών. Ταυτόχρονα, μια επιχειρηματική πράξη που 
ενδυνάμωνε το δεσμό της Henkel με τον Retailer (My Market), πουλώντας προϊόντα Henkel & Schwarzkopf σε ειδική τιμή.   
 

Το μήνυμα στόχευε τις γυναίκες, ενθαρρύνοντάς τις να ξεπεράσουν το άγχος, τις δύσκολες προκλήσεις της τότε περιόδου περνώντας 
ένα μήνυμα αισιοδοξίας ώστε οι γυναίκες να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να αναζητούν ομορφιά. 
 

Το έργο περιλάμβανε προτάσεις, σχέδιο εφαρμογής, μηχανισμό αξιολόγησης, προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα. 
 

Η efrata εκτέλεσε το σχέδιο δράσης με την χρήση παραδοσιακών εντύπων διαφημίσεων, στην προώθηση καταστημάτων, στις σχέσεις 
ψηφιακών και παραδοσιακών μέσων και την επικοινωνία μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
 

Τέλος, η efrata διαχειρίστηκε με επιτυχία όλες τις πτυχές της εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένου της στρατηγικής επικοινωνίας, το 

δημιουργικό, την υλοποίηση, την παραγωγή, τη σύνταξη του δελτίου τύπου, δημιουργία press kit μέσων μαζικής ενημέρωσης, την 

αλληλογραφία με τοπικά μέσα ενημέρωσης και την παρακολούθηση με δημοσιογράφους. 

 

Η καμπάνια κέρδισε δωρεάν κάλυψη από τα ΜΜΕ στην κορυφαία εκτύπωση στόχου, ραδιόφωνο και διαδικτυακά Μέσα και το βασικό 

μήνυμα παραδόθηκε πάνω από το 80% με αξιολογημένα κερδισμένα μέσα ενημέρωσης ύψους σχεδόν € 250.000.  

 

 

 



ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙς 



ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙς (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ) 



ON LINE –ΠΡΟΏΘΗΣΗ 

Τα κοινωνικά μέσα έπαιξαν κρίσιμο ρόλο, 

καθώς μέσω της εφαρμογής «Κάθε μέρα 
αξίζει να είσαι όμορφη» οι γυναίκες είχαν 

την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις τους 

και να υποβάλουν την ψήφο τους για έναν 

καλό σκοπό. 

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία 

να κερδίσουν τα προϊόντα ομορφιάς της 

Henkel. Η εφαρμογή / διαγωνισμός 

δημιούργησε μια τεράστια αλληλεπίδραση και 

ήταν θετική για την καμπάνια.  



ΣΕΤ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

 50 Press Kits διανεμήθηκαν για να ανακοινώσουν την κυκλοφορία της 
καμπάνιας σε κορυφαία στοχευμένα μέσα (έντυπα, ψηφιακά μέσα & 
ραδιόφωνο). 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) 
κάλυψη μέσων εκτύπωσης σε κορυφαία στοχευμένα έντυπα, ραδιόφωνο και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και το βασικό μήνυμα παραδόθηκε πάνω από το 
80% με κερδισμένα μέσα αξιολόγησης σχεδόν 250.000 €. 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΣΥΝ.) 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΣΥΝ.) 




