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ΤΝΟΨΗ 

Η παροφςα εργαςία ζγινε από μια αμάδα φοιτθτϊν του τμιματοσ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ 

του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. κοπόσ τθσ εργαςίασ ιταν ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθ-

ςθ μιασ  καμπάνιασ για τθν προβολι και τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν ςε υπάρχουςα ςελίδα ςτα 

social media κάποιασ επιχείρθςεσ. Εμείσ επιλζξαμε να εργαςτοφμε για τθν εταιρεία PLAYMOBIL.  

υναντθκικαμε με ζνα ςτζλεχοσ τθσ εταιρείασ, τθν κυρία Ευφραιμίδθ Ειρινθ, θ οποία είναι θ 

Marketing Director και υπεφκυνθ για τθν παρουςία τθσ εταιρείασ ςτα social media. Αφοφ μασ μί-

λθςε για τθν εταιρεία και μασ ενθμζρωςε για το τι κα ικελε από τθν καμπάνια, τθσ δϊςαμε τισ 

προτάςεισ μασ και με τθν κακοδιγθςι τθσ ξεκινιςαμε τθν καμπάνια. Όλθ θ καμπάνια περιγράφε-

ται αναλυτικά μζςα ςτθν εργαςία: οι ςτόχοι που κζλαμε να πετφχουμε, τα βιματα που ακολουκι-

ςαμε, οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίςαμε αλλά και τι καταφζραμε τελικά.  

Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε κερμά τθν κυρία Ευφραιμίδθ για τθν  βοικεια που μασ παρείχε 

κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ καμπάνιασ αλλά κυρίωσ για τθν ευκαιρία που μασ ζδωςε να εργαςτοφμε 

ςε μια πραγματικι καμπάνια και να αποκτιςουμε μια αλθκινι εργαςιακι εμπειρία.  

 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ PLAYMOBIL  

Η εταιρεία  

τισ αρχζσ του 1971 ο ιδιοκτιτθσ τθσ εταιρείασ «geobra Brandstätter», Horst Brandstätter, ηιτθ-

ςε από τον Hans Beck, επιπλοποιό και μοντελιςτι αεροπλάνων να αναπτφξει ζνα νζο παιχνίδι για 

παιδιά. Ο ςκοπόσ του ιταν ζνα ςφςτθμα παιχνιδιοφ που να εξελίςςεται ςυνζχεια και λόγω του μι-

κροφ μεγζκουσ του προϊόντοσ να πετφχει χαμθλζσ τιμζσ. Ο Beck δοφλεψε για 3 χρόνια και το 1974 

ςτθν διεκνι ζκκεςθ παιχνιδιϊν ςτθν Νυρεμβζργθ παρουςιάςτθκαν τα πρϊτα PLAYMOBIL. Ζνα 

χρόνο μετά, διανεμικθκαν για πρϊτθ φορά ςτθν αγορά. Από τότε, τα PLAYMOBIL ςυνεχίηουν να 

παράγονται και να διανζμονται ςε όλο τον κόςμο.   

Η κυγατρικι του Γερμανικοφ ομίλου, PLAYMOBIL Hellas A.E. δραςτθριοποιείται ςτθν χϊρα μασ 

από το 1989. Η PLAYMOBIL Hellas ζχοντασ εφαρμόςει ζνα πολφ επιτυχθμζνο επιχειρθματικό πλά-

νο κατάφερε να αποκτιςουν τα PLAYMOBIL το μεγαλφτερο μερίδιο αγοράσ ανάμεςα ςτα άλλα 

παιχνίδια ςτθν Ελλάδα και να είναι ανάμεςα ςτισ τρείσ πρϊτεσ κυγατρικζσ τθσ PLAYMOBIL με πολφ 

υψθλό μερίδιο αγοράσ.  

 

Σα προϊόντα 

Σο PLAYMOBIL είναι ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα παιχνιδιοφ, το οποίο προάγει τθν δθμιουργικό-

τθτα και τθν ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ των παιδιϊν. Η φιγοφρα PLAYMOBIL είναι 7.5cm, ιδανικι για 

το χζρι ενόσ μικροφ παιδιοφ και μοιάηει με ανκρϊπινθ φιγοφρα, ενϊ το πρόςωπο αποτελείται από 

δυο τελείεσ για μάτια και μια γραμμι για ςτόμα, όπωσ ακριβϊσ ηωγραφίηει ζνα παιδί πρόςωπα. 

Ακόμα θ PLAYMOBIL ζχει ζνα ευρφ φάςμα αξεςουάρ, όπωσ κτίρια, οχιματα και πολλά είδθ ηϊων.  
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Σα παιχνίδια τθσ PLAYMOBIL παράγονται κυρίωσ ςε κεματικζσ ενότθτεσ, αλλά και ςε ειδικζσ α-

τομικζσ φιγοφρεσ. Η ποικιλία τθσ PLAYMOBIL περιλαμβάνει 280 κωδικοφσ οι οποίοι διακρίνονται 

ςε 24 κεματικζσ ενότθτεσ και ανανεϊνονται κάκε χρόνο με 80 περίπου κωδικοφσ, οι οποίοι αντι-

κακιςτοφν κάποιουσ από τουσ υπάρχοντεσ. 

  

Αγορά – τόχοσ 

Σα παιχνίδια τθσ PLAYMOBIL απευκφνονται ςε παιδιά από 18 μθνϊν ζωσ 12 χρονϊν. Ειδικότε-

ρα, υπάρχουν 2 γραμμζσ προϊόντων τθσ PLAYMOBIL. H πρϊτθ είναι για παιδιά από 3 ζωσ 12 χρο-

νϊν, ενϊ υπάρχει και ειδικι γραμμι, πιο απλι, για παιδιά 18 ζωσ 36 μθνϊν. 

Ανταγωνιςτζσ τθσ PLAYMOBIL είναι όλα τα παιχνίδια αλλά ο κυριότεροσ ανταγωνιςτισ τθσ είναι 

τα παιχνίδια LEGO.  

 

Η παρουςία ςτα κοινωνικά δίκτυα 

Η PLAYMOBIL ζχει παρουςία και ςτο διαδίκτυο. τθν Ελλάδα εκτόσ από τθν επίςθμθ ιςτοςελί-

δασ τθσ (http://www.PLAYMOBIL.gr/), διακζτει  λογαριαςμοφσ ςτα  περιςςότερα  κοινωνικά δίκτυα. 

υγκεκριμζνα ςτα social media: 

 το Facebook, ζχει δφο ςελίδεσ. Η πρϊτθ ςελίδα εμφανίηεται με το όνομα «PLAYMOBIL 

Ελλάδα» (https://www.facebook.com/PLAYMOBILHellas?fref=ts), με 23.015 likes πριν τθν ζναρξθ 

τθσ καμπάνιασ μασ και με 24.563 likes μετά. Ενϊ ςτθν άλλθ ςελίδα εμφανίηεται ωσ 

«PLAYMOBIL FunPark Athens» (https://www.facebook.com/PLAYMOBIL.funpark.athens?fref=ts), με 

17.639 likes, θ οποία αφορά ςτο  FunPark τθσ PLAYMOBIL! 

 το YouTube διατθρεί ζνα κανάλι με όνομα «PLAYMOBIL® Ελλάδα Channel» 

(http://www.youtube.com/user/GRPLAYMOBIL).  

 το Twitter ζχει ζνα λογαριαςμό, χωρίσ να ζχει μεγάλθ απιχθςθ, με όνομα 

«@PLAYMOBIL_GR» (https://twitter.com/PLAYMOBIL_GR), με μόνο 177 followers. 

 το Pinterest ζχει λογαριαςμό, και εδϊ χωρίσ μεγάλθ απιχθςθ, με όνομα  «PLAYMOBIL 

Ελλάδα» (http://pinterest.com/PLAYMOBILGR/), με 97 μόνο followers.  

 

ΣΟΧΟΙ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 

Ο κυριότεροσ ςτόχοσ τθσ εργαςίασ μασ ιταν ο ςχεδιαςμόσ, θ δθμιουργία και θ υλοποίθςθ μιασ 

καμπάνιασ ςτα social media για τθν PLAYMOBIL Hellas. Ζπειτα από ςυνάντθςθ με τθν Κα Ειρινθ 

Ευφραιμίδθ αναλφςαμε τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ του παραπάνω ςτόχου και κζςαμε ειδικότερουσ 

ςτόχουσ και ενζργειεσ υλοποίθςθσ που κα μασ οδθγοφςαν ςτθν επίτευξθ του. 

Πιο ςυγκεκριμζνα οι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ εργαςίασ ιταν οι εξισ: 

 Αφξθςθ του αρικμοφ των likes του fan page τθσ PLAYMOBIL ςτο Facebook κατά 1000 

likes. 

http://www.playmobil.gr/
https://www.facebook.com/PlaymobilHellas?fref=ts
https://www.facebook.com/playmobil.funpark.athens?fref=ts
http://www.youtube.com/user/GRPlaymobil
http://www.youtube.com/user/GRPlaymobil
https://twitter.com/PLAYMOBIL_GR
http://pinterest.com/PLAYMOBILGR/
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 Κακθμερινι και ςυνεχισ εμφάνιςθ τθσ PLAYMOBIL ςτο Facebook μζςω πολλϊν αναρτι-

ςεων ςτο fan page τθσ εταιρείασ. Με αυτι τθν ενζργεια ςτοχεφαμε ςτο να αποτυπωκεί θ 

μάρκα ςτο μυαλό των χρθςτϊν και μζςω των πολλϊν διαγωνιςμϊν να κινιςει το ενδια-

φζρον τουσ. 

 Η δθμιουργία ςτο μυαλό των καταναλωτϊν μιασ εικόνασ για τα προϊόντα τθσ 

PLAYMOBIL ωσ παιχνίδια που ζχουν αντζξει ςτο χρόνο, ζχουν εξελιχκεί και προςαρμο-

ςτεί ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν και ςυνεχίηουν να αποτελοφν το νοφμερο ζνα παιχνίδι.  

 Η παρακίνθςθ των μεγαλφτερων θλικιϊν , που ςυνεχίηουν να αποτελοφν λάτρεισ των 

παιχνιδιϊν, να κυμθκοφν τα παιδικά τουσ χρόνια, να αναηθτιςουν τα PLAYMOBIL που 

περνοφςαν ατζλειωτεσ ϊρεσ μαηί τουσ και να τα “κατεβάςουν από το πατάρι”. Όλο αυτό 

το ςκεπτικό μασ οδιγθςε ςτθν δθμιουργία ενόσ ιδιαίτερα ζξυπνου και ελκυςτικοφ 

project με τίτλο “PLAYMOBIL Nostalgia” και μότο “Κατεβάςτε τα παλιά ςασ PLAYMOBIL 

από το πατάρι”. Μθν ξεχνάμε ότι ςτισ μζρεσ ενζργειεσ που ζχουν ωσ υπόβακρο οτιδιπο-

τε ανικει ςτο παρελκόν (τα λεγόμενα vintage) ζχουν μεγάλθ επιτυχία.  

 Η ενίςχυςθ τθσ αναγνωςιμότθτασ τθσ PLAYMOBIL μζςω Viral Marketing , όχι μόνο ςε 

όςουσ είναι γνϊςτεσ τθσ εταιρείασ και των προϊόντων τθσ, αλλά και ςε αυτοφσ που δεν 

ζχουν ξεκάκαρθ εικόνα. 

 Η παρουςία τθσ PLAYMOBIL ςτο YouTube μζςω τθσ δθμιουργίασ βίντεο προϊκθςθσ του 

μοναδικοφ καταςτιματοσ PLAYMOBIL ςτθν Ελλάδα και του fan park τθσ εταιρείασ και θ 

ενίςχυςθ αυτισ με παροχι ςυγκεκριμζνθσ ελκυςτικισ προςφοράσ/δϊρου. 

 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ 

Οι εργαςίεσ που αναλάβαμε αφοροφςαν δφο κοινωνικά δίκτυα το Facebook και το YouTube. 

 

I. FACEBOOK 

χετικά με το Facebook θ επιχείρθςθ μασ ανζκεςε το κζμα «PLAYMOBIL Nostalgia». Οι χριςτεσ 

του Facebook και φίλοι τθσ ςελίδασ PLAYMOBIL Ελλάδα καλοφνται να βρουν τα παιχνίδια PLAY-

MOBIL που ζχουν και ζχουν εκδοκεί πριν το 2000 και να ςτείλουν φωτογραφίεσ τουσ με email ςτθν 

εταιρεία. Η καμπάνια ονομάςτθκε «PLAYMOBIL Nostalgia, κατεβάςτε τα παλιά ςασ PLAYMOBIL 

από το πατάρι» και χωρίςτθκε ςε δφο μζρθ: 

1. Πζντε φωτογραφίεσ με παιχνίδια και φιγοφρεσ PLAYMOBIL πριν το 2000 κα μετατρεπό-

ντουςαν μζςω Photoshop ςε φωτογραφίεσ “παλιζσ”, ρετουςαριςμζνεσ με ειδικά φίλτρα 

ϊςτε να κυμίηουν παλιά χρόνια. Οι φίλοι τθσ ςελίδασ ςτο Facebook κα κλθκοφν να ανα-

γνωρίςουν τα παιχνίδια και τθ χρονολογία τουσ και να τα γράψουν με ζνα ςχόλιο κάτω 

από τισ φωτογραφίεσ. Μία τζτοια φωτογραφία κα τυπωνόταν ςτθ ςελίδα κάκε τρεισ θ-

μζρεσ ςτο τζλοσ των οποίων κα γινόταν κλιρωςθ μεταξφ των ατόμων που ζγραψαν κά-
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τω από το εικονιηόμενο παιχνίδι τθ ςωςτι απάντθςθ και κα του αποςτελλόταν ζνα δϊρο 

από τθ ςειρά “City Life 2013” τθσ PLAYMOBIL. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ κλιρωςθσ κάκε 

“επεξεργαςμζνθσ” φωτογραφίασ κα ανεβάηουμε ςτο άλμπουμ “PLAYMOBIL Nostalgia” 

τθ πραγματικι φωτογραφία με κάποιεσ επιπλζον πλθροφορίεσ για το ςυγκεκριμζνο παι-

χνίδι. 

2. Mετά τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου ςταδίου κα ξεκινοφςε ο «Μεγάλοσ Διαγωνιςμόσ 

PLAYMOBIL Nostalgia» ςφμφωνα με τον οποίο οποιοςδιποτε χριςτθσ του Facebook 

μποροφςε να ςτείλει ςτθ ςελίδα PLAYMOBIL Ελλάδα μία ι περιςςότερεσ φωτογραφίεσ 

από οποιοδιποτε παιχνίδι ι φιγοφρα PLAYMOBIL ζχει ο ίδιοσ και είχε εκδοκεί πριν το 

2000. Σο μεγάλο αυτό διαγωνιςμό κα αναδείξουμε και με τθ βοικεια μίασ πλθρωμζνθσ 

διαφιμιςθσ του Facebook ϊςτε να προςελκφςουμε και ανκρϊπουσ που δεν ζχουν κάνει 

“LIKE” ςτθ ςελίδα τθσ εταιρείασ. Παράλλθλα κα ανεβαίνουν ςτο άλμπουμ “PLAYMOBIL 

Nostalgia” φωτογραφίεσ από διάφορα παλιά παιχνίδια τθσ εταιρίασ, κακϊσ και κολλάη 

με φιγοφρεσ και τθν εξζλιξι τουσ μζςα ςτο χρόνο. το τζλοσ του Μεγάλου Διαγωνιςμοφ 

κα πραγματοποιθκεί κλιρωςθ ανάμεςα ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που ζςτειλαν 

φωτογραφία και ζνασ τυχερόσ κα κερδίςει τον ολοκαίνουριο Μεγάλο Ιππικό Όμιλο (κω-

δικόσ 5221) μαηί με ζνα παιχνίδι “Άλογο με Άμαξα” (κωδικόσ 5226) και το τακμό Φρο-

ντίδασ Αλόγων(κωδικόσ 5225). Και τα τρία αυτά παιχνίδια βγικαν ςε κυκλοφορία τον 

Μάιο του 2013 και είναι δϊρα μεγάλθσ χρθματικισ αξίασ.  

Μζςα από τισ δφο αυτζσ ενζργειεσ ζχουμε τθ δυνατότθτα να εμπλουτίςουμε το περιεχόμενο 

τθσ ςελίδασ PLAYMOBIL Ελλάδα ςτο Facebook, αλλά παράλλθλα να αυξιςουμε και τουσ επιςκζ-

πτεσ τθσ. τόχοσ είναι να ανζβουν τα LIKES τθσ ςελίδασ και ζνασ πολφ καλόσ τρόποσ για να το πετφ-

χουμε είναι να βάλουμε τουσ ίδιουσ τουσ πελάτεσ να αςχολθκοφν, να ψάξουν τα παλιά 

PLAYMOBIL, να ςχολιάςουν, να ςτείλουν φωτογραφίεσ. Είναι μία ευχάριςτθ εναςχόλθςθ για τον 

ελεφκερο χρόνο κάποιου που ζχει παλιά παιχνίδια και όςοι ξζρουν και άλλουσ που ζχουν ςίγουρα 

κα το μεταδϊςουν. 

 

II. YOUTUBE 

το YouTube μασ ανατζκθκε να πάρουμε ζνα ιδθ υπάρχον βίντεο τθσ PLAYMOBIL  30 δευτερο-

λζπτων και να το διαμορφϊςουμε ϊςτε να προωκεί αγορζσ ςτο κατάςτθμα FunPark τθσ PLAYMO-

BIL ςτθν Κάτω Κθφιςιά. Ζτςι, λοιπόν, κλθκικαμε να δθμιουργιςουμε ζνα βίντεο το οποίο κα παί-

ηει ςαν διαφιμιςθ-ςποτάκι λίγων δευτερολζπτων πριν από παιδικά βίντεο ςτο YouTube. τθν αρχι 

του βίντεο κα παίηει το ςλόγκαν «SUPER ΠΡΟΦΟΡΑ PLAYMOBIL FUNPARK! Δεσ τον κωδικό ςτο 

τζλοσ του βίντεο και κζρδιςε!» ενϊ ςτο τζλοσ κα εμφανίηεται ζνασ κωδικόσ με τον οποίο κα μπο-

ρεί κάποιοσ για ζνα ςυγκεκριμζνο διάςτθμα, και μόνο μία φορά, να πάει ςτο κατάςτθμα PLAYMO-

BIL FunPark και να ζχει ζκπτωςθ 15% ςε ό,τι αγοράςει. 
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Με τθν ενζργεια αυτι κα ζχουμε τθ δυνατότθτα άμεςων μετριςεων και ςφνδεςθσ τθσ διαφι-

μιςθσ με το κοινό που τισ είδε (μζςα από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που παρζχει το YouTube ςτθν ε-

ταιρεία), αλλά και το πόςοι από αυτοφσ προζβθςαν τελικά ςε απόφαςθ να πάνε ςτο κατάςτθμα 

και να αγοράςουν. Βλζπουμε, λοιπόν, πωσ μποροφμε να προςελκφςουμε πελάτεσ μζςω των προ-

ςφορϊν αλλά και μζςω τθσ δικισ τουσ εναςχόλθςθσ και εμπλοκισ ςτθν όλθ διαδικαςία βλζποντασ 

ολόκλθρο το βίντεο (ςε αντίκεςθ με άλλουσ που κα το παραλείψουν), ςθμειϊνοντασ το κωδικό και 

πθγαίνοντασ ςτο FunPark. 

 

 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

I. FACEBOOK 

Για τθν υλοποίθςθ του παραπάνω προγράμματοσ διενεργικθκαν οι εξισ ενζργειεσ: 

1. Δθμιουργικθκαν επτά “επεξεργαςμζνεσ” φωτογραφίεσ με διάφορα παιχνίδια PLAYMOBIL 

ςε ρετρό φφοσ ϊςτε να κυμίηουν νοςταλγία και τθ παλιά εποχι από τθν οποία ζρχονται 

(Παράρτημα – Εικόνα 1). 

2. Δθμιουργικθκε το νζο λογότυπο “PLAYMOBIL Nostalgia” ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τουσ 

κανόνεσ τθσ εταιρείασ και φτιάχτθκαν δφο φωτογραφίεσ με παιχνίδια τθσ PLAYMOBIL μαηί 

με το λογότυπο ϊςτε να γίνουν ςταδιακά τα νζα εξϊφυλλα τθσ ςελίδασ PLAYMOBIL Ελλάδα 

ςτο Facebook (Παράρτημα – Εικόνα 2). 

3. Ζπειτα φτιάξαμε τουσ όρουσ και τισ οδθγίεσ του Μεγάλου Διαγωνιςμοφ PLAYMOBIL Nostal-

gia, για το πϊσ μπορεί κάποιοσ να λάβει μζροσ  (Παράρτημα – Εικόνα 3). 

4. τθ ςυνζχεια αρχίςαμε να ανεβάηουμε μία “επεξεργαςμζνθ” φωτογραφία κάκε τρεισ θμζ-

ρεσ. Δεχόμαςταν τα ςχόλια και τα LIKES των χρθςτϊν, κάναμε «κοινοποίθςθ» τισ φωτογρα-

φίεσ ςτουσ φίλουσ των προςωπικϊν μασ προφίλ και ςτισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ανικουμε ϊ-

ςτε να υπάρχει ακόμα μεγαλφτερθ ανταπόκριςθ, και με τθ λιξθ τθσ δεδομζνθσ θμερομθνί-

ασ και ϊρασ κάκε διαγωνιςμοφ κάναμε τθ κλιρωςθ. Ζνασ τυχερόσ λάμβανε τθν επόμενθ 

μζρα το δϊρο του με courier. Σθν αποςτολι του δϊρου τθν αναλάμβανε θ εταιρεία. Κακϊσ 

είχαμε ανεβάςει τρεισ φωτογραφίεσ καταλάβαμε ότι ιταν ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο 

το οποίο μάλλον κοφραςε τουσ χριςτεσ. Σα ςχόλια και τα LIKES άρχιςαν να μειϊνονται. Ζ-

τςι, αποφαςίςαμε ςε ςυνεργαςία με τθν κυρία Ευφραιμίδθ να μειϊςουμε τισ φωτογραφίεσ 

και να ανεβάςουμε μόνο τζςςερισ και θ τελευταία φωτογραφία να μείνει μία μζρα παρα-

πάνω ςτο διαγωνιςμό.  

5. Παράλλθλα, με τθ λιξθ κάκε φωτογραφίασ-διαγωνιςμοφ, ανεβάηαμε ςτο φάκελο “PLAY-

MOBIL Nostalgia” τθ πραγματικι φωτογραφία με κάποιεσ επιπλζον πλθροφορίεσ (Παράρ-

τημα – Εικόνα 4). 
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6. Κακϊσ τελείωςαν οι διαγωνιςμοί με τισ επεξεργαςμζνεσ φωτογραφίεσ, αλλάξαμε το εξϊ-

φυλλο τθσ ςελίδασ ςτο Facebook και αναρτιςαμε τουσ όρουσ και τισ οδθγίεσ του Μεγάλου 

Διαγωνιςμοφ PLAYMOBIL Nostalgia. 

7. Άρχιςαν να μασ ζρχονται φωτογραφίεσ με email ςτθ ςελίδα ςτο Facebook, αλλά και ςτο 

email τθσ επιχείρθςθσ και ζτςι μαηεφαμε όλεσ τθσ φωτογραφίεσ των χρθςτϊν, κρατοφςαμε 

αρχείο με τα ονόματα και τισ πλθροφορίεσ που ζχουμε για αυτοφσ και ανεβάηαμε μία από 

τισ φωτογραφίεσ τουσ μαηί με το όνομά τουσ ςτο φάκελο PLAYMOBIL Nostalgia. 

8. Παράλλθλα ανεβάηαμε φωτογραφίεσ και πλθροφορίεσ από διάφορα PLAYMOBIL που είχαν 

εκδοκεί πριν το 2000, αλλά και κολλάη με παιχνίδια και τθν εξζλιξι τουσ μζςα ςτο χρόνο. 

Αυτά τα κάναμε κοινοποιιςεισ ςε φίλουσ μασ και ςε ομάδεσ που ανικουμε ϊςτε να ςυμμε-

τάςχουν ςτο διαγωνιςμό όςο περιςςότεροι γίνεται (Παράρτημα – Εικόνα 5). 

9. Σαυτόχρονα με τα παραπάνω ξεκίνθςε και θ πλθρωμζνθ διαφιμιςθ ςτο Facebook θ οποία 

ζδειχνε το Μεγάλο Διαγωνιςμό και προςζλκυε νζο κόςμο ςτθ ςελίδα. Σθ διαφιμιςθ ανζ-

λαβε θ ίδια θ επιχείρθςθ. 

10. Σζλοσ, μόλισ ζλθξε ο Μεγάλοσ Διαγωνιςμόσ και αφοφ είχαν ανζβει οι φωτογραφίεσ όλων 

όςων μασ είχανε ςτείλει, ζγινε θ κλιρωςθ που ανζδειξε τθ μία τυχερι και ζγινε θ ανακοί-

νωςθ των αποτελεςμάτων ςτθ ςελίδα (Παράρτημα – Εικόνα 6). 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟ FACEBOOK 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 

22/04 1θ επεξεργαςμζνθ φωτογραφία με ςωςτι απάντθςθ «Ο Αρχθγόσ των Ινδιάνων». 

23/04 Λιξθ 1ου διαγωνιςμοφ τα μεςάνυχτα και κλιρωςθ τυχεροφ. 

24/04 
Ανακοίνωςθ ςωςτισ απάντθςθσ και νικθτι 1ου διαγωνιςμοφ. 
2θ επεξεργαςμζνθ φωτογραφία με ςωςτι απάντθςθ «Πειρατικό Καράβι». 

25/04 Λιξθ 2ου διαγωνιςμοφ τα μεςάνυχτα και κλιρωςθ τυχεροφ. 

26/04 
Ανακοίνωςθ ςωςτισ απάντθςθσ και νικθτι 2ου διαγωνιςμοφ. 
3θ επεξεργαςμζνθ φωτογραφία με ςωςτι απάντθςθ «Αςτυνομικόσ με μοτοςυκλζτα». 

27/04 Λιξθ 3ου διαγωνιςμοφ τα μεςάνυχτα και κλιρωςθ τυχεροφ. 

28/04 
Ανακοίνωςθ ςωςτισ απάντθςθσ και νικθτι 3ου διαγωνιςμοφ.  
4θ επεξεργαςμζνθ φωτογραφία με ςωςτι απάντθςθ «Σο κάςτρο των Ιπποτϊν». 

30/04 Λιξθ 4ου διαγωνιςμοφ τα μεςάνυχτα και κλιρωςθ τυχεροφ. 

 

ΜΑΙΟ 2013 
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01/05  Ανακοίνωςθ ςωςτισ απάντθςθσ και νικθτι 4ου διαγωνιςμοφ. 

*Από 02/05-06/05 δεν πραγματοποιιςαμε καμία ενζργεια ςτο Facebook κακϊσ μία από τισ πο-
λιτικζσ τθσ επιχείρθςθσ είναι να μθν ενοχλεί τουσ πελάτεσ τθσ κατά τθ διάρκεια εορτϊν. 

07/05 Αλλαγι εξωφφλλου τθσ ςελίδασ PLAYMOBIL Ελλάδα. 

08/05  
Ανακοίνωςθ του Μεγάλου Διαγωνιςμοφ PLAYMOBIL. Nostalgia μαηί με τουσ όρουσ και 
τισ οδθγίεσ. 

09/05 – 
30/05  

Κακθμερινι ενθμζρωςθ φωτογραφιϊν που μασ ζςτελναν οι χριςτεσ κακϊσ και κολλάη 
και άλλεσ φωτογραφίεσ παλαιότερων παιχνιδιϊν. Επίςθσ  πραγματοποιοφνταν κακθ-
μερινζσ κοινοποιιςεισ των όρων και των οδθγιϊν του Μεγάλου Διαγωνιςμοφ. 

30/05  Λιξθ Μεγάλου Διαγωνιςμοφ PLAYMOBIL Nostalgia. 

31/05  Κλιρωςθ τυχεροφ και ανακοίνωςθ αποτελζςματοσ ςτθ ςελίδα PLAYMOBIL Eλλάδα. 

 

 

II. YOUTUBE 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ εργαςίασ που μασ ανατζκθκε ςτο YouTube πιραμε ζνα ιδθ υπάρχον βί-

ντεο τθσ επιχείρθςθσ (μια διαφιμιςθ του καταςτιματοσ PLAYMOBIL FunPark) και προςκζςαμε όςα 

χρειάηονταν για να δθμιουργιςουμε τθ προωκθτικι ενζργεια (Παράρτημα – Εικόνα 7). 

Θζλαμε το ο κωδικόσ ςτο τζλοσ του βίντεο να παραπζμπει ςτθ διεφκυνςθ ενόσ φακζλου τθσ 

PLAYMOBIL ςτο Facebook, όμωσ θ αρμόδια επιχείρθςθ μασ εξιγθςε πωσ κάτι τζτοιο δεν είναι εφι-

κτό. Ζτςι φτιάξαμε το βίντεο και ςτο τζλοσ βάλαμε για κωδικό το τθλζφωνο τθσ επιχείρθςθσ. 

Παρ’ όλα αυτά, το βίντεο δεν κατάφερε να μπει ςτο YouTube ςαν διαφιμιςθ πριν από παιδικά 

βίντεο, γιατί λόγω τθσ προωκθτικισ ενζργειασ που περιείχε δεν ιταν νόμιμο να παίξει. Όπωσ μασ 

ενθμζρωςε θ αρμόδια εταιρεία, το YouTube ζχει προβλζψει ϊςτε να μπλοκάρει όλεσ τισ διαφθμί-

ςεισ αυτοφ του είδουσ. Σο μόνο που μπορεί να διαφθμίςει κανείσ είναι θ ίδια θ επιχείρθςθ, κάτι το 

οποίο ζχει πραγματοποιιςει ιδθ θ PLAYMOBIL. 

Ζτςι διακόπθκε θ εργαςία μασ ςτο YouΣube. 

 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Όπωσ προαναφζρκθκε, ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ καμπάνιασ ‘’PLAYMOBIL Νostalgia’’ ιταν να ςυγκε-

ντρϊςουμε ςτθν ςελίδα τθσ PLAYMOBIL Hellas 1000 επιπλζον Likes. τισ 22/4 τα Likes τθσ ςελίδασ 

ιταν 23.015 και ςτισ 31/5 είχαν ανζβει ςτα 24.519 κάτι που ςθμαίνει ότι εκπλθρϊςαμε τον ςτόχο 

μασ κατά 150%. 

Ο ςτόχοσ τθσ του πρϊτου ςκζλουσ τθσ καμπάνιασ ςφμφωνα με το οποίο οι ςυμμετζχοντεσ κα-

λοφνταν να βρουν ποιοσ παλιόσ κωδικόσ βριςκόταν ςε κάκε φωτογραφία (διάρκεια 22/4 - 30/4) 
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ιταν να εξάψει το ενδιαφζρον του κοινοφ για τουσ παλιοφσ κωδικοφσ ζτςι ϊςτε να τουσ δθμιουρ-

γιςει μια νοςταλγία για τα παλιά τουσ παιχνίδια για να πετφχουμε ςυμμετοχι ςτον Μεγάλο δια-

γωνιςμό που απαιτοφςε μεγαλφτερθ ανάμειξθ. Ο μεγάλοσ διαγωνιςμόσ είχε όντωσ πολφ μεγάλθ 

ςυμμετοχι (258 άτομα ) και κατά τθν διάρκεια του πετφχαμε περιςςότερθ αφξθςθ των likes ενϊ ο 

αρικμόσ των unlikes ιταν αςιμαντοσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ καμπάνιασ. Σθν διάρκεια του Πά-

ςχα που δεν κάναμε ενζργειεσ βλζπουμε ότι δεν υπιρχε κινθτικότθτα ςτθν ςελίδα κάτι που φαίνε-

ται από όλα τα διαγράμματα (Παράρτημα – Γράφημα 1). 

Εκτόσ όμωσ από τα Likes, άλλοσ ζνα πολφ ςθμαντικόσ μασ ςτόχοσ ιταν να ‘’κυμίςουμε’’ ςτο κοι-

νό τθν μάρκα και να πετφχουμε ακόμα μεγαλφτερθ αναγνωςιμότθτα για τθν PLAYMOBIL , κακϊσ 

και να δουν τθν  μάρκα και άνκρωποι που δεν ζχουν κάνει Like ςτθν ςελίδα μζςα από τα Post και 

τθν ςυμμετοχι των φίλων τουσ. Όπωσ φαίνεται από τα επόμενα δφο διαγράμματα ο αρικμόσ των 

ατόμων που δθμιοφργθςαν κάποια ιςτορία για τθν ςελίδα (Παράρτημα – Γράφημα 2) και ο αρικ-

μόσ των ατόμων που είδαν κάποια δθμοςίευςθ που ζκανε φίλοσ τουσ για τθν ςελίδα (Παράρτημα 

– Γράφημα 3)  κορυφϊκθκε κατά τθν διάρκεια του Μεγάλου διαγωνιςμοφ. 

Ενδιαφζρον προκαλεί το γεγονόσ ότι θ μζρα ςτθν οποία αλλάξαμε τθν φωτογραφία εξωφφλλου 

τθσ ςελίδασ για να υπενκυμίςουμε τον μεγάλο διαγωνιςμό (18/5) είχαμε τθν μεγαλφτερθ κετικι 

κινθτικότθτα ςε όλουσ τουσ τομείσ με διαφορά. φμφωνα με αυτό το ςτοιχείο ςυμπεραίνουμε ότι 

κα μποροφςαμε να κρατιςουμε τα κετικά νοφμερα ςε μεγαλφτερα επίπεδα αν αλλάηαμε ςυχνότε-

ρα φωτογραφία εξωφφλλου.  

τθν ςυμμετοχι του κόςμου ςτουσ διαγωνιςμοφσ βοικθςε κατά πολφ και θ διαφιμιςθ.  

 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΤΝΕΧΙΗ 

Μετά το πζρασ τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τθν PLAYMOBIL Hellas και τθν υλοποίθςθ του project 

“PLAYMOBIL Nostalgia” οι προτάςεισ μασ για ςυνζχιςθ τθσ παρουςίασ τθσ PLAYMOBIL ςτο 

διαδίκτυο είναι οι εξισ: 

 υνζχιςθ του project “PLAYMOBIL Nostalgia” ςτο Instagram μζςω τθσ παρακίνθςθσ των 

χρθςτϊν να ανεβάςουν φωτογραφίεσ παλιϊν προϊοντικϊν κωδικϊν τθσ εταιρείασ. 

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι ιδθ υπάρχει μεγάλθ απιχθςθ τθσ PLAYMOBIL ςτο 

ςυγκεκριμζνο κοινωνικό δίκτυο αφοφ με μια απλι αναηιτθςθ ςτο hashtag* #PLAYMOBIL 

βρικαμε χιλιάδεσ φωτογραφίεσ παιχνιδιϊν PLAYMOBIL από χριςτεσ όλθσ τθσ υφθλίου. 

Ζτςι με τθν δθμιουργία καινοφργιου hashtag #PLAYMOBILNostalgia εκατομμφρια χριςτεσ 

ςε όλο τον κόςμο κα μποροφςαν να παρζχουν ςτθν εταιρεία δωρεάν διαφιμιςθ και κατά 

ςυνζπεια να δθμιουργιςουν μζλλον ςτο επιτυχθμζνο project νοςταλγίασ. 

 υχνότερθ και εντονότερθ παρουςία τθσ PLAYMOBIL Hellas ςτα κοινωνικά δίκτυα Twitter 

και Pinterest μζςω τθσ ανάρτθςθσ φωτογραφιϊν, νζων προϊοντικϊν κωδικϊν, μελλοντικϊν 

εκδθλϊςεων τθσ εταιρείασ κ.α. Να ςθμειωκεί επίςθσ ότι ςτο pinterest.gr που είναι 
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ΕΙΚΟΝΑ 1 – Οι «επεξεργαςμζνεσ» φωτογραφίεσ 

ΕΙΚΟΝΑ 2 – Σα εξϊφυλλα του fun page 

κοινωνικό δίκτυο μόνο με φωτογραφίεσ , κα μποροφςε να ςυνεχιςτεί το project 

“PLAYMOBIL Nostalgia” με τθν ανάρτθςθ των πιο όμορφων φωτογραφιϊν από αυτζσ που 

μασ ζςτειλαν οι ςυμμετζχοντεσ του διαγωνιςμοφ ςτο Facebook. 

 

 

ΠΗΓΕ 

 Πολλζσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ μασ δόκθκαν από τθν κα Ευφραιμίδθ, Marketing Director 

τθσ PLAYMOBIL Hellas 

 Ελλθνικι επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ PLAYMOBIL - http://www.PLAYMOBIL.gr/ 

 Ηλεκτρονικι Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/PLAYMOBIL 

 Ηλεκτρονικι Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, ελλθνικι ζκδοςθ - http://el.wikipedia.org/wiki/PLAYMOBIL 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

 

  

http://www.playmobil.gr/
http://en.wikipedia.org/wiki/Playmobil
http://el.wikipedia.org/wiki/Playmobil
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ΕΙΚΟΝΑ 4 – Οι όροι του μεγάλου διαγωνιςμοφ PLAYMOBIL Nostalgia  

ΕΙΚΟΝΑ 5 – 

Εικόνεσ που φτιάξαμε 

για να δείξουμε τθν 

εξζλιξθ των PLAYMOBIL 

ΕΙΚΟΝΑ 3 – 

Οι όροι του μεγάλου 

διαγωνιςμοφ PLAYMO-

BIL Nostalgia 

 

  

Αρχικι “επεξεργαςμζνθ” φωτογραφία ρετρό 

 

Πραγματικι φωτογραφία με επιπλζον πλθροφορίεσ 

 

Σα πειρατικά 

καράβια τθσ 

PLAYMOBIL 

Oι Ινδιάνοι τθσ 

PLAYMOBIL 
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ΕΙΚΟΝΑ 7 – Αρχι και τζλοσ του video που δθμιουργιςαμε 

ΕΙΚΟΝΑ 6 – Ανακοίνωςθ νικθτι του μεγάλου διαγωνιςμοφ PLAYMOBIL Nostalgia    
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1 - 

Σα likes ςτο fan page   

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 –  

 O αρικμόσ των α-

τόμων που είδαν 

κάποια δθμοςίευςθ 

που ζκανε φίλοσ 

τουσ για τθν ςελίδα 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 -   

O αρικμόσ των α-

τόμων που δθ-

μιοφργθςαν κάποια 

ιςτορία για τθν ςε-

λίδα 

 


