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Mobile Marketing είναι το Μάρκετινγκ ςε χριςτεσ κινθτϊν ςυςκευϊν ι άλλων
κινθτϊν ςυςκευϊν. Oι τεχνολιγικζσ εξελίξεισ ςτον κλάδο τθσ πλθροφορικισ και των
τθλεπικοινωνιϊν ζχουν δθμιουργιςει νζα δεδομζνα ςτον τρόπο που οι άνκρωποι
επικοινωνοφν μεταξφ τουσ. Ζτςι τα τελευταία χρόνια ζχει εξελιχκεί ιδιαίτερα , χάρθ
ςτα νζα γριγορα πρωτόκολλα μεταφοράσ δεδομζνων ( 3G , GPRS ) που
μετατρζπουν το κινθτό τθλζφωνο ςε πραγματικό ςτακμό πολλαπλϊν λειτουργιϊν.
Ήδθ , θ κινθτι ςυςκευι ζχει επιπλζον χριςεισ πζρα από τισ βαςικζσ ( όπωσ μουςικι
, φωτογραφία ) και με τθν πρόςβαςθ ςτο Internet αποκτά ακόμα περιςςότερεσ (
mobile portals online games , social media connectivity κλπ ) που προκαλοφν τον
χριςτθ του να το χρθςιμοποιεί όλο και περιςςότερο. Σο πιο βαςικό ςτοιχείο, όμωσ,
είναι ότι θ κινθτι ςυςκευι γίνεται πλζον μια πολφ προςωπικι ςυςκευι από τθν
οποία ο χριςτθσ τθσ «εξαρτάται» όλο και περιςςότερο από τισ λειτουργίεσ τθσ,
προςκζτοντασ ςυνεχϊσ καινοφργιεσ με αποτζλεςμα να «φυλάςςει» ζνα μεγάλο
μζροσ από πλθροφορίεσ τθσ προςωπικότθτασ του μζςα ςε αυτι. Σο Mobile
Marketing ςυμβάλλει ςτθν αναβάκμιςθ τθσ εταιρίασ υιοκετόντασ ςφγχρονεσ και
αποδοτικζσ μεκόδουσ marketing. Ανάλογα με το κανάλι επικοινωνίασ το Mobile
Marketing διακζτει και το κατάλλθλο όχθμα : 1.Display Advertising : Banners ςτα
mobile portals , mobile applications , 2.Mail : SMS , MMS , notifications , 3.Search :
Content search , ςε μεγάλεσ αγορζσ που ζχουν αναπτυχκεί πολλά off-deck portals.
τθν ςυνζχεια παρουςιάηονται εν ςυντομία οι παραπάνω μζκοδοι. Κάκε πάροχοσ
κινθτισ τθλεφωνίασ ζχει και το αντίςτοιχο mobile portal (ςτθν Ελλάδα: Cosmote
MyView,Wind Plus) μζςα από το οποίο παρζχει πλθροφόρθςθ και υπθρεςίεσ
αποκλειςτικά ςτουσ ςυνδρομθτζσ του. Αυτό το περιεχόμενο χαρακτθρίηεται ωσ “ondeck”. Παράλλθλα, αναπτφςςονται off-deck portals από άλλουσ παρόχουσ
περιεχομζνου με άλλου είδουσ ενθμζρωςθ και πλθροφορίεσ που απευκφνονται ςε
όλουσ τουσ χριςτεσ κινθτισ τθλεφωνίασ, ανεξαιρζτωσ, αρκεί να ζχουν πρόςβαςθ ςε
mobile internet.
ε όλα αυτά τα mobile portals, υπάρχουν ςαφι διαφθμιςτικά οχιματα περίπου
όπωσ και ςτα αντίςτοιχα websites: banners, χορθγίεσ περιεχομζνου, links που
πρζπει να οδθγοφν ςτο αντίςτοιχο mobile portal του διαφθμιηομζνου. Αυτά ιςχφουν
όςον αφορά τθν μζκοδο Display Advertising. Σο mail κανάλι ςτθν κινθτι ςυςκευι
υλοποιείται με τθν αποςτολι και λιψθ είτε μικρϊν μθνυμάτων κειμζνου (SMS) είτε
με εικονομθνφματα (MMS). Ωςτόςο, θ Διεκνισ Νομοκεςία προβλζπει ότι μπορεί να
ςτείλει κάποιοσ μινυμα ςε ςυνδρομθτι μόνον εφόςον εκείνοσ (ο ςυνδρομθτισ)
ζχει αποδεχτεί να λαμβάνει μθνφματα από το ςυγκεκριμζνο αποςτολζα και για το
ςυγκεκριμζνο ςκοπό. υνικωσ, θ ςυγκατάκεςθ του χριςτθ λαμβάνεται κατά τθν
εγγραφι του ςε μια υπθρεςία ι μια λίςτα με μια ξεκάκαρθ διαδικαςία (opt in) όπου
του αναφζρονται και οι αντίςτοιχεσ χρεϊςεισ που πικανά να προκφψουν. Κάκε
τζτοια διαδικαςία πρζπει να ςυνοδεφεται και με τθν αντίςτοιχθ αντίκετθ τθσ όπου ο
χριςτθσ διαγράφεται (opt out) άμεςα, οποτεδιποτε κελιςει. Σο SMS επιτρζπει τθν
αποςτολι ενόσ διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κοινό-ςτόχοσ που
μπορεί πολλζσ φορζσ και να απαντά, ειδικότερα όταν πρόκειται για διαγωνιςμό.
Επιπλζον, μποροφν να διανζμονται, για παράδειγμα, ειςιτιρια για διάφορα
πολιτιςτικά γεγονότα (ςυναυλίεσ, εκκζςεισ) με τθ μορφι θλεκτρονικϊν κουπονιϊν
μζςω SMS (m-couponing). ε ςυνδυαςμό με τα άλλα κανάλια διαδραςτικισ
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επικοινωνίασ και τα παραδοςιακά μζςα, τα SMS προςφζρουν πολυάρικμεσ
δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ. Σα SMS επιτρζπουν επίςθσ τθν παροχι υπθρεςιϊν
επί πλθρωμι, οι οποίεσ αποτελοφν πθγι ςθμαντικϊν εςόδων για τουσ εκδότεσ. Η
επιτυχία των υπθρεςιϊν ιχων (ring-tones) ι και των εκςτρατειϊν DRTV (Direct
Response TV) είναι ςθμαντικά παραδείγματα. Σο MMS είναι ζνα μινυμα SMS,
βελτιωμζνο με εικόνα και ιχο. Με τθν εμφάνιςθ των δικτφων επικοινωνίασ τρίτθσ
γενιάσ, κυκλοφοροφν όλο και περιςςότερεσ εφαρμογζσ MMS. Πολλζσ διαδραςτικζσ
καμπάνιεσ χρθςιμοποιοφν το MMS ςε ςυνδυαςμό με άλλα μζςα. Επιπλζον,
οριςμζνοι εκδότεσ διακζτουν περιεχόμενο μζςω download MMS. τθν ςυνζχεια
παρουςιάηεται θ διαδικαςία για τθν μζκοδο Search.
Σο πρωτόκολλο WAP (Wireless Application Protocol – Πρωτόκολλο εφαρμογϊν
αςφρματου δικτφου) είναι μια τεχνολογία που επιτρζπει ςτα κινθτά τθλζφωνα να
ςυνδζονται ςτο Internet. Αυτι θ τεχνολογία επζτρεψε τθν ανάπτυξθ των WAP
portals, που είναι προςπελάςιμεσ από κινθτό τθλζφωνο. Κάκε πάροχοσ υπθρεςιϊν
ζχει αναπτφξει τθ δικι του πφλθ και απευκφνεται ςτουσ δικοφσ του πελάτεσ
προτείνοντάσ τουσ μια μεγάλθ ςειρά από υπθρεςίεσ, παρόμοιεσ με εκείνεσ που
διακζτουν οι μεγάλεσ διαδικτυακζσ πφλεσ. Είναι πρόγονοσ του mobile Internet αλλά
ζχει ακόμα τθ μεγαλφτερθ διάδοςθ. Η αναηιτθςθ περιεχομζνου ςε μια ςυςκευι
κινθτοφ υπάρχει πλζον ςτισ περιςςότερεσ νζεσ ςυςκευζσ αλλά αφορά ςτο
περιεχόμενο που βρίςκεται ςτατικά αποκθκευμζνο μζςα ςτθ ςυςκευι. Ωςτόςο,
από τθ ςτιγμι που τα κινθτά ζχουν πρόςβαςθ ςτο Internet, αναπτφςςονται
υπθρεςίεσ αναηιτθςθσ και ςτο αντίςτοιχο περιεχόμενο on-deck και off-deck. Η
διαφορά με τουσ υπολογιςτζσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι θ χρονοχρζωςθ ςτο κινθτό
είναι ςθμαντικι αλλά και ότι θ πλθροφορία που πρζπει να «κατεβεί» ςτθ ςυςκευι
ζχει ςθμαντικό «όγκο». Ζτςι, θ λειτουργία επαναςχεδιάηεται με βάςθ τισ νζεσ
απαιτιςεισ και πικανόν να οδθγιςει ςε ςθμαντικζσ εξελίξεισ και το ςυμβατικό
Search. Επιπλζον , με μια ςχετικά νζα μζκοδο ο χριςτθσ μπορεί να λαμβάνει και
εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν μιά τοποκεςία: ο χριςτθσ δθλαδι
λαμβάνει διάφορεσ πλθροφορίεσ ανάλογα με τθ γεωγραφικι του κζςθ (φαρμακεία,
πρατιρια καυςίμων, εςτιατόρια, μουςεία…). Η υπθρεςία LBS (Location Based
Service – Τπθρεςία με Βάςθ τθν Σοποκεςία) παρζχει ςτον πελάτθ τισ πλθροφορίεσ
που επικυμεί, ανάλογα με τθ κζςθ του ςτο δίκτυο GSM και κατ επζκταςθ ανάλογα
με το τόπο που βρίςκεται. Αυτι θ τεχνικι επιτρζπει ςε ζναν διαφθμιςτι να
προςαρμόηει προςωπικά τθν επικοινωνία του, ανάλογα με το προφίλ του κοινοφ και
τθ ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι του κζςθ. Αυτι τθ ςτιγμι, θ υπθρεςία LBS
χρθςιμοποιείται για διάφορουσ τφπουσ εφαρμογϊν.

ΜΕΛΕΣΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ

Πριν ςυνεχίςουμε αξίηει να ςθμειωκεί ότι υπάρχουν εταιρίεσ που παρζχουν
αποκλειςτικά υπθρεςίεσ Mobile Marketing αλλά και επιχειριςεισ που το
χρθςιμοποιοφν ςε διάφορεσ καμπάνιεσ τουσ. Οι πρϊτεσ προτείνουν λφςεισ και
ιδζεσ οι οποίεσ μποροφν να βροφν εφαρμογι ςε πάρα πολλοφσ κλάδουσ όπωσ
ςε εμπορικά καταςτιματα , τουριςτικζσ επιχειριςεισ , εκπαιδευτικοφσ
οργανιςμοφσ , χϊρουσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ , υπθρεςίεσ υγείασ και
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κζντρα αιςκθτικισ. Οι υπθρεςίεσ mobile marketing ζχουν εφαρμογι ςε κάκε
μικρι ι μεγάλθ επιχείρθςθ που επικυμεί να προβλθκεί άμεςα , μετριςιμα και
αποτελεςματικά ςτα κοινά ςτόχουσ.

Σο πρϊτο case study αφορά Σθν μπφρα Bud Light που διοργάνωςε το
μεγαλφτερο pool party ςτον κόςμο που διιρκθςε 5 μζρεσ. Ήκελε να
δθμιουργιςει μια πρωτοποριακι καμπάνια για να επικοινωνιςει με τουσ
παρευριςκόμενουσ και να επιβραβεφςει τουσ πιςτοφσ τθσ πελάτεσ. τόχοσ τθσ
εταιρίασ ιταν θ προϊκθςθ τθσ μάρκασ με τθν χριςθ διαςκεδαςτικισ και
πρωτοποριακισ τεχνολογίασ αλλά και θ αποτελεςματικι μζτρθςθ τθσ
πιςτότθτασ των παρευριςκομζνων κατά τθν διάρκεια του event.
Δθμιουργικθκαν λοιπόν μοναδικά RFID tags τα οποία ςτόχευαν ςτθν ενίςχυςθ
τθσ ςυμμετοχισ των ατόμων ςτισ δραςτθριότθτεσ και τθσ μζτρθςθσ τθσ
πιςτότθτασ τουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ που ενεργοποίθςαν τον κωδικό τουσ μζςω
SMS μποροφςαν αμζςωσ να κερδίςουν δϊρα ςτο pool party ενϊ τθν 1θ μζρα , οι
ςυμμετζχοντεσ κζρδιηαν κζρματα ανάλογα με το πόςα bars κατάφερναν να
επιςκεφτοφν. το τζλοσ τθσ πρϊτθσ νφχτασ ςυγκεντρϊκθκαν όλοι οι
ςυμμετζχοντεσ για να αποφαςιςτεί ποιοσ κα πάρει ζνα δϊρο από το Hard Rock
Hotel and Casino. Σισ επόμενεσ μζρεσ χρθςιμοποιικθκε το πρόγραμμα για να
διαπιςτωκεί μζςω των κινθτϊν θ πιςτότθτα και οι δραςτθριότθτεσ που
πραγματοποίθςαν οι ςυμμετζχοντεσ. Σα μθνφματα ενθμζρωναν για τισ
τοποκεςίεσ των events,τουσ νικθτζσ των δϊρων και αποκλειςτικζσ προςφορζσ
τθσ Bud. Σα αποτελζςματα ιταν κεαματικά. Κατά τθν διάρκεια του event
παρατθρικθκε μεγάλθ ανταπόκριςθ κακϊσ πάνω από 57% των
παρευριςκομζνων ανταποκρίκθκαν ςτο πρόγραμμα και δεςμεφκθκαν με τθν
μάρκα ενϊ πάνω από 7000 μθνφματα διανεμικθκαν κατά τθν διάρκεια του
event.

Σο επόμενο case study αφοροφςε τθν καμπάνια που πραγματοποίθςε θ Nike με
το μθχάνθμα chalkbot. Αποτελεί ζνα καλό παράδειγμα ςτο πωσ οι φίρμεσ
μποροφν να χρθςιμοποιοφν το mobile για να ςυμπεριλάβουν τουσ καταναλωτζσ
ςτισ καμπάνιεσ. Η καμπάνια αυτι αφοροφςε τθν τφπωςθ μθνυμάτων ςε
δρόμουσ. Σο chalkbot ιταν αυτόματα προγραμματιςμζνο να γράφει ςτουσ
δρόμουσ με κίτρινθ κιμωλία μθνφματα που είχαν ςταλκεί από τον κόςμο ωσ
μζροσ τθσ καμπάνιασ Lance Armstrong Livestrong. Ο ςτόχοσ ιταν να γραφτοφν
μθνφματα ελπίδασ ,υποςτιριξθσ και επιμονισ ςτουσ ποδθλάτεσ που πιραν
μζροσ για να τουσ εμψυχϊςουν. Ζνασ ακόμα ςτόχοσ ιταν θ ςυγκζντρωςθ
χρθμάτων για τθν ςτιριξθ ενόσ φιλανκρωπικοφ ςκοποφ. Αφοφ το chalkbot
ζγραφε το μινυμα το τραβοφςε φωτογραφία και τθν ζςτελνε ςτον χριςτθ του.
Μετά τθν καμπάνια οι πωλιςεισ εκτοξεφκθκαν ( κατά 46% ) και
ςυγκεντρϊκθκαν 4 εκατομμφρια για το φιλανκρωπικό ίδρυμα.
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τθν ςυνζχεια αναφζρουμε τθν περίπτωςθ τθσ BMW. Σο 2008 πραγματοποίθςε
μια καμπάνια για να πουλιςει λάςτιχα για χιόνι ςτουσ καταναλωτζσ τθσ.
Έτοντας τα στοιτεία των πρόσυατων καταναλωτών της μπορούσε να βρει ποιο
μοντέλο λάστιτοσ έμπαινε σε κάθε αστοκίνητο. Χρθςιμοποιϊντασ τα δεδομζνα
τθσ ζψαξε να βρει ποιοι καταναλωτζσ αγόραςαν το αυτοκίνθτό τουσ ςε λιγότερο
από ζναν χρόνο (που δθλαδι δεν είχαν προλάβει να πάρουν χειμερινά λάςτιχα)
και εςτίαςε ςε αυτοφσ. Η καμπάνια των ΜΜS προςωποποιοφςε κάκε μινυμα
δείχνοντασ το αυτοκίνθτο που είχε αγοραςτεί από τον κάκε πελάτθ. τθν
ςυνζχεια τοποκετοφςαν εικονικά τα λάςτιχα που κα χρειαηόταν ο πελάτθσ και
περίμεναν μζχρι τθν πρϊτθ μζρα που κα χιόνιηε ςτθν Γερμανία. Σο MMS επίςθσ
περιείχε το link ενόσ site όπου κα μποροφςαν οι καταναλωτζσ να
πειραματιςτοφν με τουσ τφπουσ λάςτιχων πριν αγοράςουν. Η καμπάνια ιταν
επιτυχθμζνθ χάρθ ςτθν ικανότθτα τθσ BMW να αναγνωρίηει τισ ευκαιρίεσ ςτο
ςυγκεκριμζνο είδοσ καναλιοφ. Σα αποτελζςματα ιταν κεαματικά κακϊσ θ
εταιρία κζρδιςε 45 εκατομμφρια.

Επόμενο παράδειγμα είναι θ Diesel που ζφερε ςε ζνα νζο επίπεδο το shopping.
Χρθςιμοποιϊντασ κωδικοφσ QR οι καταναλωτζσ μποροφςαν να μπαίνουν ςτο
facebook και να κάνουν like ςτα ροφχα τθσ εταιρίασ. Με αυτό τον τρόπο ,
κζρδιηαν ζκπτωςθ ςτισ αγορζσ τουσ από τθν Diesel. Ζτςι μζνουν και οι δφο
πλευρζσ ικανοποιθμζνεσ , αφοφ οι καταναλωτζσ πλθρϊνουν λιγότερο κάνοντασ
ζνα απλό like και θ Diesel διαφθμίηεται κάκε φορά που ςε κάποιον «αρζςει».

Σζλοσ , αξίηουν να αναφερκοφν και τα Starbucks , τα οποία ειςιγαγαν μια νζα
μζκοδο πλθρωμισ μζςω τθν κινθτϊν τθλεφϊνων των καταναλωτϊν. Με αυτό
τον τρόπο τα Starbucks ζγιναν πρωτοπόροι ςτον τομζα του mobile payment.
Mζςα ςε ζνα τρίμθνο θ εταιρία είχε μετριςει πάνω από 3 εκατομμφρια χριςτεσ
που είχαν πλθρϊςει μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ. Ήταν επίςθσ
ξεκάκαρο γιατί οι καταναλωτζσ χρθςιμοποίθςαν τόςο τθν νζα τεχνολογία-γιατί
μποροφςαν να πλθρϊςουν γρθγορότερα.

τθν ςυνζχεια παρακζτουμε πλθροφορίεσ για τισ εταιρίεσ που παρζχουν
υπθρεςίεσ Mobile Marketing. Η εταιρία UPSTREAM θγείται ςε πολλζσ χϊρεσ
παγκοςμίωσ. Η τεχνολογικι τθσ πλατφόρμα MINT βελτιϊνει δραςτικά τθν
ςυμμετοχι και τθν ανταπόκριςθ ςτο MOBILE MARKETING. Σο ΜΙΝΣ τθσ
UPSTREAM είναι μία πλιρωσ ολοκλθρωμζνθ λφςθ μζςω τθσ οποίασ φορείσ
εκμετάλλευςθσ κινθτϊν δικτφων εκφράηουν όλεσ τισ κινθτζσ επικοινωνίεσ
marketing. Σο software αυτό επεξεργάηεται μεγάλθ ποςότθτα δεδομζνων ,
παρζχει αναλφςεισ ςε πραγματικό χρόνο και πραγματοποιεί αλγόρικμουσ για να
βελτιϊςει τα ποςοςτά αγοράσ των καταναλωτϊν κατά 100% κατά μζςο όρο.
Δθμιουργεί τα πιο πειςτικά μθνφματα για πωλιςεισ ςτουσ καταναλωτζσ. Σα
5
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ζςοδά τθσ είναι πάνω από 500 εκατομμφρια δολλάρια κακϊσ τθ χρθςιμοποιοφν
πάνω από 500 εκατομμφρια καταναλωτζσ ςε περίπου 40 χϊρεσ ςε 23 γλϊςςεσ.
Παραδείγματα εταιριϊν που χρθςιμοποίθςαν τισ εφαρμογζσ τθσ upstream ςτθν
Ελλάδα είναι θ COSMOTE και θ VODAFONE. Αρχικά θ COSMOTE χρθςιμοποίθςε
τθν upstream για να ‘γιορτάςει τα 7 τθσ χρονιά. Η ςυνεργαςία τουσ ξεκίνθςε το
2005 και χαρακτθρίηεται από μεγάλθ επιτυχία. Σο διαφθμιςτικό spot που
χρθςιμοποιικθκε προβλικθκε και μζςω κινθτοφ και τθλεόραςθσ ςε 4.464. 000
άτομα-ςτόχουσ. Η φόρμα που χρθςιμοποιικθκε ιταν θ BLANK SMS και οι
ςυμμετζχοντεσ που προςλιφκθκαν μζςω κινθτοφ ιταν το 70% και θ αφξθςθ του
ARPU (μζςο μθνιαίο ζςοδο ανά πελάτθ ) ιταν 21.19% .Σο spot είναι το :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ccprpjBpGJ8
και δείχνει ζναν κτθνοτρόφο να αγοράηει ςτθν αγελάδα ακριβά κοςμιματα κακϊσ
ζχει ςτείλει μινυμα ςτον διαγωνιςμό τθσ Cosmote. τθ ςυνζχεια θ VODAFONE ζχει
μία μακρά ςυνεργαςία με τθν UPSTREAM και τθσ παρζδωςε ζνα από τα πιο
φιλόδοξα ζργα τθσ ελλθνικισ αγοράσ. Προϊκθςθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ με
ζπακλο 90 αυτοκίνθτα Mercedes Benz c class. Αυτι θ καμπάνια δεν ιταν μόνο
ςυναρπαςτικι και ενδιαφζρουςα αλλά είχε κετικά αποτελζςματα τόςο για το
ARPU( μζςο μθνιαίο ζςοδο ανά πελάτθ) κακϊσ ςθμείωςε αιξθςθ 30.82% Η φόρμα
που χρθςιμοποιικθκε ιταν θ TRIVIA ςε 4.000.000 άτομα μζςω κινθτϊν
τθλεοράςεων και υπολογιςτϊν. Σο spot είναι το
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fKAnyMvUEY0
όπου δείχνει ότι μπορείσ να κερδίςεισ ζνα αυτοκίνθτο κάκε μζρα ςτζλνοντασ ζνα
μινυμα.

H εταιρία VELTI ζχει ιδρυκεί πάνω από 13 χρόνια για να αναπτφξει και να εκτελζςει
εξαιρετικά διαδραςτικζσ καμπάνιεσ με τουσ ςυνδρομθτζσ κινθτισ τθλεφωνίασ. Πολφ
πριν το κινθτό γίνει μία τόςο μεγάλθ δφναμθ θ εταιρία είχε ζνα ςθμαντικό όραμα
για τθν ανάπτυξθ τθσ διαφιμιςθσ ςε όλα τα κινθτά κανάλια. Η παρουςία τθσ
επεκτείνεται ςε πάνω από 15 χϊρεσ και ςυνεργάηεται με πάνω από 500 εταιρίεσ .
Διαμορφϊνει το μζλλον τθσ κινθτισ εμπλοκισ κακϊσ παραδίδει τθν τεχνολογία και
τισ υπθρεςίεσ ςτισ εταιρείεσ που ςυνεργάηεται και αυτζσ φτάνουν ςτουσ
καταναλωτζσ
μζςω καινοτόμων mobile marketing και διαφθμιςτικϊν
προςπακειϊν. υνεργάηεται με πάνω από 1900 μάρκεσ προςφζροντασ λφςεισ
marketing κάποιεσ από τισ οποίεσ είναι οι NATIONAL GEOGRAFIC, BATH AND BODY
WORKS, JOHN FARMER & WORLD FOOTBALL CALENDAR. H BATH AND BODY WORKS
ηιτθςε τθ βοικεια τθσ Velti με ςκοπό να οδθγιςει το καταναλωτικό κοινό ςτα
καταςτιματα και να αυξιςει τισ πωλιςεισ τθσ. Για να δθμιουργθκεί μεγαλφτερθ
κίνθςθ ςτα καταςτιματα θ Velti βοικθςε τθ bbw να δθμιουργιςει μία κινθτι
κοινωνία, να αυξιςει το ενδιαφζρον για τισ μάρκεσ και να κακοδθγιςει τισ
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προτιμιςεισ των καταναλωτϊν μζςω προςφορϊν και κουπονιϊν. Ζτςι θ Velti για να
προβάλει τθ νζα κινθτι κοινότθτα φρόντιςε να επιςτρατεφςει τα υπάρχοντα
παραδοςιακά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ bbw και να ενεργοποιιςει πολλαπλά
κανάλια επιλογϊν. Επίςθσ δθμιοφργθςε μία ςειρά από κϊδικεσ για να διευκολφνει
τισ επιλογζσ – προτιμιςεισ των καταναλωτϊν. Ωσ αποτζλεςμα είχε ότι το ποςοςτό
ολοκλθρωμζνων εγγραφϊν ανιλκε ςε 45% κατά μζςο όρο και το ποςοςτό αυτϊν
που επζλεξαν να λάβουν ενθμερωτικό μινυμα των νζων προιόντων και υπθρεςιϊν
αυξικθκε ςτο 35%. ε ότι αφορά τθν NATIONAL GEOGRAFIC όταν ξεκίνθςε θ ταινία
ϋthe last lions’ ηθτικθκε βοικεια από τθ Velti ϊςτε να αυξθκοφν οι πωλιςεισ των
ειςθτθρίων, οι ειςροζσ και να χρθςιμοποιθκοφν τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ για να
ευαιςκθτοποιθκεί θ κοινωνία ςτο κζμα που κιγόταν ςτθν ταινία. Σο αποτζλεςμα
αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ ιταν να διαφοροποιθκεί θ κατακόρυφθ πτϊςθ του
πλθκυςμοφ των ελουροειδϊν. Η Velti παρζδωςε ειδικι τεχνολογία και υπθρεςίεσ
ϊςτε με καινοτομίεσ mobile marketing και διαφθμιςτικζσ προςπάκειεσ να φτάςει το
μινυμα ςτουσ καταναλωτζσ. Μία ενζργεια ιταν θ καταςκευι ενόσ site όπου κάκε
άτομο κα μποροφςε να δει το trailer , να κατεβάςει το περιεχόμενο ςτο κινθτό του ι
και να το ςχολιάςει μζςω των κοινωνικϊvν δικτφων. Μία δεφτερθ ενζργεια είναι θ
δθμιουργία μίασ κινθτισ κοινότθτασ όπου μζςω κλθρϊςεων οι fans κα μποροφςαν
να κeρδίςουν ειςθτιρια ι και να δουν υπενκυμίςεισ τθσ ταινιασ. Αλλθ μία ενζργεια
ιταν θ δθμιουργία ενόσ application το οποίο ονομάςτθκε ‘URBAN SAFARI’ . Σα
αποτελζςματα ιταν εμφανι κακϊσ υπιρξε 19% αφξθςθ ςε επιλογζσ που
αφοροφςαν κλθρϊςεισ και διπλαςιάςτθκε το ποςοςτό των βιομθχανιϊν που
επιςκζπτονται τα site. Με τθ ςειρά τθσ θ FARMER JOHN αποφάςιςε να κάνει το hot
dog τθσ το πιο δθμοφιλζσ ςτο L.A.Ζτςι ηιτθςε τθ βοικεια τθσ Velti ϊςτε να κάνει μια
κινθτι καμπάνια για να ψθφιςτεί το hot dog ωσ το καλφτερο. Η καμπάνια αυτι
περιλάμβανε διαφθμιςτικά φυλλάδια και διαφθμίςεισ ςτθν τθλεόραςθ και ςτο
ραδιόφωνο, checks-ins μζςω foursquare και μία κινθτι ςτρατθγικι για
κοινοποιιςεισ των fun του hot dog ςε facebook και twitter. Η καμπάνια αυτι είχε
πολφ μεγάλθ επιτυχία κακϊσ ευαιςκθτοποιιςε το κοινό ωσ προσ το διαγωνιςμό
ωκόντασ το να ψθφίςει μζςω των social media και αφξθςε τισ πωλιςεισ.
Αναλυτικότερα οι πωλιςεισ αυξικθκαν 50%, , τα check-ins ςε κάκε event
αυξικθκαν 100%, 4% αυτϊν που χρθςιμοποιοφν το facebook κοινοποίθςαν τθν
καμπάνια , 2.160 ζγιναν μζλθ ςτο farmer-john club και το 8% των τελικϊν ψιφων
προιλκε από τα κινθτά.
ΤΝΟΨΗ
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ MOBILE MARKETING
Σο 95% του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ διακζτει τουλάχιςτον μία ςυςκευι κινθτισ
τθλεφωνίασ , οπότε είναι εφκολο να ςτοχεφςεισ τμιματα τθσ αγοράσ. Σα μθνφματα
διαβάηονται πάντα από τον παραλιπτθ-καταναλωτι. Η χρονικι ακρίβεια αποςτολισ
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μθνυμάτων μεγιςτοποιεί τθν απιχθςθ τθσ εκάςτοτε καμπάνιασ , για αυτό και θ
απόδοςθ του είναι υψθλότερθ ςε ςφγκριςθ με τα ςυνθκιςμζνα μζςα. τθν ςυνζχεια
, το mobile marketing ζχει αποδειχτεί ωσ ςαφϊσ πιο οικονομικι οδόσ για τισ
διαφθμιςτικζσ εκςτρατείεσ ςε ςφγκριςθ με τα κλαςικά μζςα διαφιμιςθσ (T.V,
RADIO, PRINT). Ενϊ , τζλοσ , οι διαφθμιςτικζσ εκςτρατείεσ μζςω του Mobile
Marketing μποροφν να ζχουν τθν μορφι απλϊν εξερχομζνων ενθμερωτικϊν
μθνυμάτων αλλά μποροφν να εξελιχκοφν μζχρι και τθν πιο προθγμζνθ αμφίδρομθ
επικοινωνία με τον καταναλωτι κακιςτϊντασ τθν επικοινωνία με τουσ καταναλωτζσ
πιο άμεςθ και φιλικι.
ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ MOBILE MARKETING
Κυριότερο μειονζκτθμα του mobile marketing είναι θ χαμθλι διείςδυςθ του
Internet ςτθν Ελλάδα (20,08% ςε ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ ςτθν Ευρϊπθ). Κακϊσ
ζνα πολφ μικρό ποςοςτό του πλθκυςμοφ το χρθςιμοποιεί , κα είναι δφςκολο για
ζναν marketer να προςεγγίςει αγορζσ-ςτόχουσ που δεν το χρθςιμοποιοφν. Επίςθσ ,
επειδι είναι ςε αρχικό ςτάδιο μπορεί κάποιεσ φορζσ να γίνει ενοχλθτικό (πχ με τθν
εμφάνιςθ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων ςε διάφορεσ εφαρμογζσ). Ζτςι , θ χριςθ του
κα πρζπει να γίνεται προςεκτικά.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Nike chalkbot campaign

8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Diesel QR code campaign –Facebook

Starbucks Mobile Payment
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