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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ Γ
ια 9η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε, με 
ιδιαίτερη επιτυχία, η έρευνα Famous Brands 
για τη βράβευση των μαρκών με την καλύτε-

ρη φήμη. Ερευνα που διεξήχθη από την LMG, με την 
υποστήριξη της Hill & Knowlton Strategies και της 
Realnews, και ανέδειξε συνολικά 42 χρυσούς νικη-
τές και 82 διακριθέντες. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα 
ότι οι καταναλωτές ανέφεραν αυθόρμητα και χωρίς 
τη βοήθεια λίστας ποια είναι, κατά τη γνώμη τους, τα 

εμπορικά σήματα με την καλύτερη φήμη στην Ελλάδα 
από όλες τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων και υπη-
ρεσιών, καθώς και των μη κυβερνητικών οργανώσε-
ων. Αναλυτικότερα, αξιολογήθηκε μια διευρυμένη 
γκάμα 41 διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων και 
υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων τρόφιμα, μη αλκοο-
λούχα ποτά, καφές, απορρυπαντικά, τηλεπικοινωνί-
ες, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικές συσκευές, μη κυβερνη-
τικές οργανώσεις κ.ά. 

Ποια είναι τα 
εμπορικά σήματα 
με την καλύτερη 

φήμη, σύμφωνα με 
αυθόρμητες απαντήσεις 

των καταναλωτών 

H καλή φήμη 
δεν εξαγοράζεται, 
χτίζεται
Σε ενα ευρύτερο πλαίσιο αμφισβήτησης θε-
σμών και δομών, όπως διαμορφώνεται από την 
τρέχουσα κοινωνική και οικονομική συγκυρία, 
αλλά και λόγω της αυξανόμενης σπουδαιότητας 
που αποκτά για τις μάρκες το word of mouth, σε 
ένα περιβάλλον κυριαρχίας των social media, η 
φήμη των μαρκών είναι ζωτικής σημασίας. Η προ-
σπάθεια των μαρκών και των εταιρειών να δημι-
ουργήσουν μία συνολικά θετική εμπειρία για τον 
καταναλωτή αποτυπώνεται στον τρόπο με τον 
οποίο εκείνος αυθόρμητα ξεχωρίζει τις μάρκες 
με την καλύτερη φήμη. 

Ως Partner και CEO της H&K Strategies Ελλά-
δας, θέλω να συγχαρώ όλους τους ανθρώπους 
του marketing που κατάφεραν οι μάρκες τους να 
έχουν ξεχωριστή θέση στο μυαλό και στη συνεί-
δηση των καταναλωτών και να βραβευτούν από 
το κοινό ως μάρκες με την καλύτερη φήμη στην 
έρευνα Famous Brands 2014, που διεξάγεται για 
9η συνεχή χρονιά στην Ελλάδα.

Σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό 
Reputation Institute (RI), που αξιολογεί τη φή-
μη των μαρκών όλων των κλάδων σε παγκόσμιο 
επίπεδο, έχουμε αποκωδικοποιήσει και στη χώ-
ρα μας τους πυλώνες που συνθέτουν την κα-
λή φήμη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότη-
τες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, ενώ 
παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης 
(benchmarking) με τις άλλες χώρες.

Οι πυλώνες φήμης
Επτά πυλώνες συνθέτουν τη φήμη μιας μάρκας 
ή εταιρείας με βαρύτητα η οποία διαφοροποιείται 
από κλάδο σε κλάδο: 1. προϊόντα & υπηρεσίες,  
2. καινοτομία, 3. Εργασιακό περιβάλλον, 4. κοι-
νωνική υπευθυνότητα, 5. Διακυβέρνηση/διαφά-
νεια, 6. Ηγεσία και 7. Οικονομική ευρωστία. Οσες 
εταιρείες συγκεντρώνουν βαθμολογία 70%+ σε 
κεφάλαιο καλής φήμης, η έρευνα δείχνει ότι εξα-
σφαλίζουν την υποστήριξη των καταναλωτών και 
διαχρονική ανάπτυξη. 

Η ραγδαία εξάπλωση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των 
καταναλωτών να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη 
τους μέσα από τα social media, επιβραβεύοντας 
ή αποδοκιμάζοντας τις μάρκες και εταιρείες, κα-
θιστούν αναγκαία όσο ποτέ στο παρελθόν την πα-
ρακολούθηση αυτών των συζητήσεων στα νέα 
μέσα. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μας έχει ανα-
πτύξει το Radar Navigator, ένα πολύτιμο εργα-
λείο παρακολούθησης και ανάλυσης των συζητή-
σεων στα social media, με στόχο την παραγωγή 
αξιοποιήσιμων insights που βοηθούν την εταιρεία 
να θεμελιώσει σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης 
με τους καταναλωτές, να προστατέψει και να δι-
αχειριστεί την εταιρική της φήμη και τη φήμη των 
μαρκών της, καθώς επίσης και να διαχειριστεί με 
επιτυχία την κρίση (e-crisis management).

του ΧΡΥΣΑΣ 
ΠΟΛΙΤΟΥ*

αναμφίβολα ζούμε σε έναν κόσμο που η καλή φή-
μη μιας μάρκας ή εταιρείας, δηλαδή το ποιος είσαι 
και τι αντιπροσωπεύεις και όχι τόσο το τι πουλάς, εί-
ναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική επι-
τυχία/κερδοφορία.

Στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, η δια-
χείριση φήμης ιεραρχείται ολοένα και από περισσό-
τερες εταιρείες ως πρώτη προτεραιότητα. Αυτό κατα-
δεικνύουν και τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας 
του Reputation Institute, όπου το 65% των υψηλό-
βαθμων στελεχών από διαφορετικούς κλάδους και 
χώρες αναφέρουν ότι η διαχείριση φήμης βρίσκεται 
στην κορυφή των προτεραιοτήτων μιας επιχείρησης. 

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι 
εταιρείες που θα ακολουθήσουν μια ολιστική προ-
σέγγιση στη διαχείριση της φήμης τους, αξιοποιώ-
ντας την αμφίδρομη σχέση που υπάρχει μεταξύ εται-
ρικών αξιών και αξιών μάρκας, θα τηρούν με συ-
νέπεια αυτά που υπόσχονται (alignment between 
promise & behavior) και θα ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες των καταναλωτών, θα εξακολουθούν να 
παίρνουν την ψήφο εμπιστοσύνης τους. 

Οι εταιρείες-ηγέτες εστιάζουν στις αντιλήψεις που 
έχουν για αυτές οι διαφορετικοί stakeholders -κατα-
ναλωτές, επενδυτές, ρυθμιστικές Αρχές, συνεργά-
τες και εργαζόμενοι- και τι προσδοκούν από τις εται-
ρείες ως ανταπόδοση της εμπιστοσύνης και της επι-
λογής τους. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης φήμης αυ-
τών των εταιρειών χρησιμοποιούν τα παραπάνω ως 
insights για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν επι-
κοινωνία, προγράμματα και ενέργειες στοχευμένα 
στα διαφορετικά κοινά τους, προκειμένου να χτίσουν 
γερές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές. 
Υπό αυτή την έννοια, η φήμη δεν αποτελεί απλά απο-
τέλεσμα αξιολόγησης και score, αλλά είναι κάτι πολύ 
πιο σύνθετο. Είναι περισσότερο η σε βάθος κατανόη-
ση από την εταιρεία τού τι έχει σημασία για τον κατα-
ναλωτή, ποιες είναι οι προσδοκίες του από τη μάρκα 
και τι χρειάζεται να κάνει η εταιρεία για να ανταποκρι-
θεί με επιτυχία σε αυτές. 

άρθρο

του ΠέΤΡΟΥ 
ΚωνΣΤΑνΤΙνΙΔΗ*

άρθρο

*Partner & CEO 
της H&K Strategies

*Social Insights Director 
της LMG

42«χρυσές» 
μάρκες

Απαιτείται ολιστική προσέγγιση 
διαχείρισης της φήμης

o partner/CEO της Η+Κ Strategies Πέτρος 
Κωνσταντινίδης, η Ελένη Κωνσταντινίδη, 
Partner/Head Of Digital της Η+Κ Strategies, και 
ο εκδότης της Realnews Νίκος Χατζηνικολάου
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ΠΑΓΩΤΟ

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ
ΤΡΟΦΕΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

TΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

EΣΠΡΕΣΟ,
ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

SUPER MARKET ΣOKOΛΑΤΑ

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ
ΠΡΑΤΗΡΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ

MEΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EUREKO S.V.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Realnews

KATAΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΙΝΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΒΟΤΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ EI∆Η

MH KYBEΡNHTIKEΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

OI ΜΑΡΚΕΣ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΦΗΜΗ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ

ΠΑΝΕΣ ΛΑ∆Ι

OYZO

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

EΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΑΦΕΣ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΟΥΙΣΚΙΠΑΡΟΧΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣΑΛΜΥΡΑ, ΣΝΑΚΣ Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

ΣOKOΛΑΤΑΑΑ

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

 Μάριος Κωνσταντίνου 
Commercial director 
Greece Snacks & GM Cyprus
H μάρκα Lay’s έχει παγκοσμίως την απο-
στολή να προσφέρει γευστικές στιγμές ευ-
χαρίστησης σε μικρούς και μεγάλους μέσα 
από τα νόστιμα σνακ της. Με προσανατολι-
σμό την ικανοποίηση των αναγκών του κα-
ταναλωτή, η μάρκα Lay’s φέρνει συστημα-
τικά στην ελληνική αγορά πρωτοποριακές 
προϊοντικές προτάσεις. Το 2014 ήταν μία 
ακόμη χρονιά καινοτομίας, με το λανσάρι-
σμα των Lay’s Xtra Waves - τα πατατάκια με 
το βαθύτερο κύμα που υπόσχονται τη δυ-
νατότερη γευστική εμπειρία! Θέτοντας τον 
καταναλωτή στο επίκεντρο της στρατηγικής 
της και επενδύοντας σε καινοτόμα προϊό-
ντα, η μάρκα Lay’s καταφέρνει να αναδει-
κνύεται ως μια από τις αγαπημένες μάρκες 
των Ελλήνων. 

 Λεωνίδας Βρεττάκος 
COO AB Βασιλόπουλος
Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, με πάνω από 75 
χρόνια δυναμικής παρουσίας στον χώρο 
του ελληνικού λιανεμπορίου, συνεχίζουμε 
και αναπτυσσόμαστε διαρκώς, παραμένο-
ντας όμως πάντα πιστοί στις αξίες μας. Τα 
πάνω από 11.000 μέλη της οικογένειας ΑΒ 
είναι αυτά που μας κάνουν ξεχωριστούς και 
που προσφέρουν καθημερινά στους πελά-
τες μας μία ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊό-
ντων με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
Ολοι εμείς στην ΑΒ μοιραζόμαστε την ίδια 
αγάπη για ό,τι καλύτερο στο καθημερινό φα-
γητό και αυτό είναι που μας κάνει και δια-
κρινόμαστε. Γιατί πάνω απ’ όλα, γνωρίζου-
με περισσότερο από τον καθένα τη «χαρά 
να δίνεις το καλύτερο».

 Ιωάννα Κατζηλιέρη 
Βοηθός γενική διευθύντρια έπικοινωνίας 
και Μάρκετινγκ Ομίλου έθνικής Τράπεζας
Η διάκριση της Εθνικής Τράπεζας ως κορυ-
φαίου τραπεζικού brand για 9η συνεχή χρο-
νιά, το 2014, επιβεβαιώνει ότι το καταναλω-
τικό κοινό αναγνωρίζει ως ισχυρά στοιχεία 
της εταιρικής της εικόνας την ηγετική της θέ-
ση στην αγορά, το κύρος και την αξιοπιστία 
της, την παροχή έγκυρης κι αναλυτικής ενη-
μέρωσης για προϊόντα και υπηρεσίες, το εν-
διαφέρον για προσφορά λύσεων με το με-
γαλύτερο δυνατό όφελος για τον πελάτη, 
το γεγονός ότι καθορίζει τα πρότυπα για το 
μέλλον του κλάδου.

Σήμερα, σε μια εποχή που η ελληνική οι-
κονομία και κοινωνία αντιμετωπίζουν ιδιαί-
τερα σημαντικές προκλήσεις, η Εθνική Τρά-

 Γιώργος Κώτσαλος
Διευθύνων σύμβουλος 
Ομίλου INTERAMERICAN
Η καλή φήμη αντανακλά τη θεμελιώδη, για 
την αειφορία μιας επιχείρησης, αξία της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ανά-
δειξη της INTERAMERICAN επί έβδομη φο-
ρά στο πλαίσιο του θεσμού Famous Brands 
ως πρώτης σε φήμη εταιρείας στην ελληνι-
κή ασφαλιστική αγορά αποτελεί επιβεβαί-
ωση της δημόσιας εικόνας που επιζητούμε, 
εστιάζοντας στην ικανοποίηση των αναγκών 
των ασφαλισμένων μας και παράλληλα στη 
σύγχρονη διακυβέρνηση, στην υπευθυνό-
τητα και την ανταπόκριση της εταιρείας μας 
στις προκλήσεις του πολύπλοκου και συνε-
χώς μεταβαλλόμενου κοινωνικού και οικο-
νομικού περιβάλλοντος. Η διάκριση ενισχύ-
ει την πίστη και το έργο μας στην ιδιωτική 
ασφάλιση και ενθαρρύνει τη συνεισφορά 
μας στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συ-
νείδησης στη χώρα μας, για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής.

 Νίκος Καλογιάννης 
Πρόεδρος της Ποτοποιίας Ούζο Πλωμαρίου 
Ισιδώρου Αρβανίτου 
Η επιλογή του Ούζου Πλωμαρίου Ισιδώ-
ρου Αρβανίτου στα Famous Brands 2014 
πιστοποιεί τη διαχρονική αξία του Πλωμα-
ρίου, που συνδυάζει την παράδοση, την τέ-
χνη και την πείρα 120 χρόνων.

Συνώνυμο με τον τόπο καταγωγής και 
παραγωγής του, κρατάει την ίδια μυστική 
συνταγή, με 100% διπλή απόσταξη σε μι-
κρούς, χειροποίητους, χάλκινους άμβυκες, 
μεταφέροντας μέχρι σήμερα την αυθεντι-
κότητα και την αξιοπιστία του. Η Ποτοποιία 
Αρβανίτης, μια 100% οικογενειακή ελληνι-
κή εταιρεία, συνεχίζει να στηρίζει τις αξίες 
και την ποιότητα που έκαναν το Ούζο Πλω-
μαρίου πρώτο στις καρδιές των Ελλήνων.

 Κώστας Γιαννόπουλος 
Πρόεδρος Δ.Σ. «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Μας τιμά ιδιαίτερα η σημαντική αυτή διά-
κριση για μία ακόμα χρονιά.

Αποτελεί κινητήριο δύναμη η εμπιστοσύ-
νη με την οποία περιβάλλουν οι πολίτες το 
έργο που υλοποιεί το «Χαμόγελο του Παι-
διού» πανελλαδικώς εδώ και 20 χρόνια, έχο-
ντας στηρίξει 975.307 παιδιά.

Παράλληλα, αποτελεί και τεράστια ευθύ-
νη απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρή-
σεις ότι θα συνεχίσουμε απρόσκοπτα το έρ-
γο μας, διατηρώντας στο ακέραιο την ποι-
ότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε σε 
κάθε παιδί. 

Η ύψιστη ηθική ικανοποίηση σε καθετί που κάνουμε αποτελεί 
πάντα «το χαμόγελο κάθε παιδιού» και με όραμα αυτό θα συνε-
χίσουμε.

 Σόνια Μουσαβερέ 
Communications & training manager Bayer έλλάς
Η Bayer Ελλάς δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 60 χρόνια, 
προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν τη ζωή των Ελ-
λήνων και τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προ-
κλήσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας, όπως αρμόζει σε έναν υπεύθυνο εταιρικό πολίτη! H 
Bayer είναι σύμβολο για την ελληνική αγορά, μέσα από την πλού-
σια γκάμα προϊόντων που διαθέτει, όπως σκευάσματα που φρο-
ντίζουν την υγεία και την ευεξία του ανθρώπου και των ζώων, αλ-
λά και τις συνολικές λύσεις για την υγεία των φυτών και την εξα-
σφάλιση υψηλής ποιότητας τροφίμων.

 Κωνσταντίνος Διαμαντής 
Υπεύθυνος έταιρικής έπικοινωνίας BMW Group Hellas
Μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι το BMW Group Hellas βραβεύε-
ται δεύτερη συνεχή χρονιά ως η μάρκα με την καλύτερη φήμη στον 
κλάδο των αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Η βράβευση αυτή επιβεβαι-
ώνει την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία και τη συναισθηματική σχέ-
ση που έχουμε με το κοινό και με τους πελάτες μας. Αναπόσπαστο 
στοιχείο αυτής της σημαντικής διάκρισης είναι η στρατηγική Efficient 
Dynamics του BMW Group, που επικεντρώνεται στη συνεχή τεχνο-
λογική εξέλιξη νέων και δυναμικών μοντέλων με εξαιρετικά ισχυ-
ρούς και οικολογικούς κινητήρες που δεν περιορίζουν όμως την οδη-
γική απόλαυση, η οποία είναι στο DNA όλων των μοντέλων BMW.

 Γιάννης Γιαννακόπουλος 
Customer marketing director Diageo Hellas
To Johnnie Walker είναι ένα διεθνές προϊόν, το Νο 1 whisky στον 
κόσμο, που έχει επίσης συνδεθεί στενά με την Ελλάδα. To Johnnie 
Walker έχει αγαπηθεί όσο λίγα προϊόντα στη χώρα μας, τόσο ως 
μάρκα όσο και για τον τρόπο που επικοινωνεί με το ευρύ κοινό. 
Οι διαφημιστικές του καμπάνιες έχουν αφήσει εποχή και το Keep 
Walking έγινε σύνθημα και μίλησε για την Ελλάδα απευθύνοντας 
μήνυμα αισιοδοξίας μέσα από το Keep Walking Greece. Μία μο-
ναδική διαχρονική σχέση, για την οποία οι Ελληνες το αναδεικνύ-
ουν και το βραβεύουν.

 Νιόβη Καλλέργη 
Διευθύντρια Marketing & έπικοινωνίας 
ΚΑΦέΑ έμπορική Τεχνική Α.έ. 
Από το 1988 εισάγουμε και διακινούμε στην Ελλάδα τον espresso 
illy. Ενα μοναδικό χαρμάνι αυθεντικού καφέ espresso 100% 
Arabica. Δημιουργήσαμε το ισχυρότερο δίκτυο διανομής στον 
κλάδο HORECA. 

Αδιάλειπτα επενδύουμε σε τεχνογνωσία, εκπαίδευση, τεχνολο-
γία. Μεγαλύτερη αξία είναι οι συνεργάτες μας. Οι πρεσβευτές της 
κουλτούρας και της φιλοσοφίας του espresso.

Η διάκριση αυτή τιμά το έργο μας. Ευχαριστούμε τους Famous 
Brands, Marketing Week και Realnews. 



13

oikonomia
Realmoneywww.real.grκυριακη 22 μαρτιου 2015

ΠΑΓΩΤΟ

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ
ΤΡΟΦΕΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

TΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

EΣΠΡΕΣΟ,
ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

SUPER MARKET ΣOKOΛΑΤΑ

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ
ΠΡΑΤΗΡΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ

MEΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EUREKO S.V.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Realnews

KATAΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΙΝΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΒΟΤΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ EI∆Η

MH KYBEΡNHTIKEΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

OI ΜΑΡΚΕΣ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΦΗΜΗ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ

ΠΑΝΕΣ ΛΑ∆Ι

OYZO

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

EΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΑΦΕΣ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΟΥΙΣΚΙΠΑΡΟΧΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣΑΛΜΥΡΑ, ΣΝΑΚΣ Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

ΣOKOΛΑΤΑΑΑ

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

πεζα βασίζεται σε ένα μοναδικό συγκριτικό 
πλεονέκτημα: την παράλληλη ιστορική δια-
δρομή με την κοινωνία στην οποία απευθύ-
νεται και τους διαχρονικά στενούς δεσμούς 
με την πελατεία της.

 Κώστας Σταματάκης
Chief marketing & customer officer της 
Κωτσόβολος - Dixons South East Europe
Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε να εί-
μαστε famous brand, όπως ακριβώς ήμα-
σταν πριν από 65 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε 
από ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας 
ως μια από τις πρώτες εταιρείες ηλεκτρικών. 

Το σημαντικότερο στοιχείο που συνέβαλε 
στη διάκριση αυτή είναι η προσαρμοστικό-
τητα στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελα-
τών μας, στη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολο-
γίας και την εξέλιξη των καναλιών πώλησης 
- από απλά καταστήματα σε μία ολοκληρω-
μένη omni-channel αλυσίδα. 

Ετσι μπορούμε υπερήφανα να στεκόμα-
στε «πάντα δίπλα σας». 

 Bάσω Ρασσιά 
Marketing manager της εταιρείας 
Παπαδοπούλου
H εταιρεία μας, εδώ και 93 χρόνια, έχει ως 
αποστολή να προσφέρει προϊόντα υψη-
λής ποιότητας και γεύσης, ανταποκρινό-
μενη στις ανάγκες των καταναλωτών για 
καθημερινή, ισορροπημένη και απολαυ-
στική διατροφή. Υπηρετούμε με συνέπεια 
την αποστολή μας αυτή και με τον τρόπο 
αυτό οικοδομήσαμε μια δυνατή σχέση 
εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας, 
κατέχοντας ξεχωριστή θέση στις προτιμή-
σεις τους. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυ-
χίας μας και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχί-
σουμε με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε την 
κάθε ημέρα όλων μας πιο γλυκιά, νόστιμη 
και διατροφικά ποιοτική. 

 Σοφία Παυλίδου 
Marketing manager Friesland Campina
Για ακόμη μια χρονιά οι βρεφικές κρέμες 
ΝΟΥΝΟΥ αναδείχθηκαν οι δημοφιλέστε-
ρες στην ελληνική αγορά, κατακτώντας 
την 1η θέση της κατηγορίας των παιδι-
κών τροφών στον θεσμό Famous Brands. 
Η σημαντική αυτή διάκριση για τις βρεφι-
κές κρέμες ΝΟΥΝΟΥ έρχεται ως επιστέγα-
σμα της διαχρονικής προτίμησης των Ελ-
ληνίδων μαμάδων στην κορυφαία ποιό-
τητα και υψηλή διατροφική αξία της μάρ-
κας ΝΟΥΝΟΥ. Παράγονται σύμφωνα με 

τις αυστηρές προδιαγραφές της ΝΟΥΝΟΥ και είναι προϊόντα 
υψηλής ποιότητας.

 Υβέτ Κοσμετάτου
Brand, Marketing Communications 
& Insights senior manager Vodafone Panafon ΑέέΤ 
Η Vodafone έχει θέσει ως βασική προτεραιότητά της και στρα-
τηγική της επιλογή τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της. 
Για τον λόγο αυτό, εξελίσσει και ανανεώνει διαρκώς τις υπηρε-
σίες εξυπηρέτησης που παρέχει, όσο και τα μέσα που διαθέτει 
στους πελάτες της προκειμένου να έχουν άμεση και εύκολη εξυ-
πηρέτηση όποτε το επιθυμούν. Τα καταστήματα Vodafone έχουν 
κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνδρομητών μας αλλά και του 
ευρύτερου κοινού, διότι αποτελούν κορυφαίο προορισμό για 
τις πλέον ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας, διαθέτοντας 
την κορυφαία Ομάδα Internet Vodafone. 

 Παναγιώτα Σαγρή
Brand Development manager έΒΓΑ 
Τα παγωτά ΕΒΓΑ εδώ και σχεδόν 80 χρόνια είναι η αγαπημέ-
νη συνήθεια του ελληνικού καλοκαιριού. Κάθε χρόνο το ψυγείο 
ΕΒΓΑ αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους, με αγαπη-
μένες μάρκες παγωτών, όπως τα Scandal, Status, 4x4, Variete, 
Κεράσματα, με διαχρονικές αλλά και νέες γεύσεις και πάνω από 
όλα με παγωτά σταθερά υψηλής ποιότητας. Τα παγωτά ΕΒΓΑ 
μάς χαρίζουν δροσιά, απόλαυση, γεύση από ελληνικό καλοκαί-
ρι. Γιατί... από ΕΒΓΑ καλοκαίρι.

 Εύα Γεωργακάκη
Brand Development manager Olive Oil, Seed Oils & Cooking Fats
Το Αλτις παραμένει πολλά χρόνια η Νο 1 επιλογή των Ελλήνων 
καταναλωτών, γιατί μετουσιώνει τη φροντίδα και το μεράκι των 
Ελλήνων παραγωγών για την ελιά και το ελαιόλαδο σε ένα προ-
ϊόν υψηλής ποιότητας και ανώτερης γεύσης, ώστε όλοι εμείς οι 
καταναλωτές του Αλτις να μπορούμε να το εμπιστευόμαστε μέ-
χρι την τελευταία σταγόνα. Στις δύσκολες εποχές που διανύ-
ουμε, οι καταναλωτές συνεχίζουν να αγαπούν τις μάρκες που 
προσφέρουν αξιοπιστία, που στηρίζουν τον τόπο δίνοντας δί-
καιο και σταθερό εισόδημα σε περισσότερους από 1.500 Ελλη-
νες παραγωγούς και ενισχύουν τις ορθές αγροτικές πρακτικές, 
ώστε το ελληνικό ελαιόλαδο να παραμένει το καλύτερο ελαιό-
λαδο παγκοσμίως.

 Μάνος Ελευθερίου
Market Operations manager έλλάδας, 
Κύπρου & Μάλτας της Coca-Cola 
Πιστεύουμε πως αυτό που έχει συμβάλει στο να κερδίσει η Coca-
Cola την καρδιά των Ελλήνων είναι το ότι χαρίζει στιγμές χαράς 
και απόλαυσης καθημερινά.Η εξαιρετική ποιότητα και η μοναδι-
κή γεύση που έχουν αναδείξει την Coca-Cola σε κορυφαίο ανα-
ψυκτικό παγκοσμίως, περισσότερα από 128 χρόνια, συντροφεύ-
ει το οικογενειακό τραπέζι κάθε στιγμή. Η βράβευση αυτή μας 
γεμίζει χαρά και φυσικά δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να 
ανταποδίδουμε την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν 

οι καταναλωτές μας έμπρακτα όλα αυτά τα 
χρόνια, προσφέροντας υψηλής ποιότητας 
προϊόντα, με σεβασμό στις ανάγκες τους.

 Κατερίνα Κωτσιοπούλου
Group Brand manager, Roast & Ground 
Coffees Business Nestle Hellas
Το βραβείο αυτό αποτελεί μια σημαντική επι-
βράβευση της μάρκας Λουμίδης Παπαγά-
λος. Είναι μια αναγνώριση αφενός της άρ-
ρηκτης θέσης του στην ίδια την ιστορία του 
ελληνικού καφέ και αφετέρου της μοναδι-
κής σχέσης του με τους καταναλωτές σχε-
δόν έναν αιώνα τώρα. Μια σχέση που στη-
ρίζεται στη σταθερά υψηλή ποιότητα, τη 
μοναδική απόλαυση αλλά και στις διαχρο-
νικές αξίες που η μάρκα πρεσβεύει περνώ-
ντας τες από γενιά σε γενιά.

 Χρήστος Μηλιώνης
Marketing manager Coffee 
Mondelez International
Για ακόμα μία χρονιά ο JACOBS κερδίζει το 
1ο βραβείο στην κατηγορία Καφές Φίλτρου 
από τον θεσμό Famous Brands 2014. Αυτή 
η αναγνώριση αποτελεί σημαντική τιμή για 
εμάς, καθώς επιβεβαιώνει την ηγετική θέ-
ση του JACOBS στην κατηγορία αυτή, απο-
δεικνύοντας παράλληλα πως αποτελεί αγα-
πημένη μάρκα των Ελλήνων καταναλωτών.

Το αξεπέραστο άρωμα και η μοναδική 
ποιότητα του καφέ φίλτρου JACOBS, κα-
θώς και η ευρεία γκάμα επιλογών που κα-
λύπτει όλες τις στιγμές της ημέρας και όλες 
τις προτιμήσεις συνέβαλαν τα μέγιστα στη 
διάκρισή μας αυτή. 

 Μάτα Κρίκη
Marketing (Liquid GUMs, IC, M&Ds) 
& Digital Lead Nestle Infant Nutrition 
Η παιδική διατροφή έχει ιδιαίτερη θέση στην 
ιστορία της Nestlé, αφού η εταιρεία ξεκίνη-
σε την πορεία της το 1867 με τη δημιουρ-
γία της Farine Lactée, της πρώτης τροφής για 
βρέφη. Σήμερα στόχος μας είναι να παρέ-
χουμε στους γονείς μια ολοκληρωμένη γκά-
μα βρεφικών τροφών για τη σωστή διατρο-
φή των μωρών τους σε κάθε ηλικία. Παράλ-
ληλα, φροντίζουμε για τη συνεχή βελτίωση 
των προϊόντων μας, ενώ ταυτόχρονα στη-
ρίζουμε τους καταναλωτές μας με συνεχείς 
προωθήσεις σε αυτή την περίοδο έντονης 
κρίσης, καθώς γνωρίζουμε πόσο σημαντι-
κό είναι για αυτούς να μην κάνουν συμβι-
βασμούς για τα παιδιά τους ειδικά σε αυτά 
τα στάδια ανάπτυξης.
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 Γιάννης Μιχαλόπουλος 
Group Brand manager Nescafe
Στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον των τελευταίων ετών, 
η αγάπη των καταναλωτών και η πίστη τους στο Nescafé 
είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για εμάς. Το 2014 ανα-
νεώσαμε τη μάρκα με γνώμονα τις επιθυμίες των κατανα-
λωτών μας: στοχευμένη επικοινωνία, επένδυση σε προ-
σφορές και εκπτώσεις, συνεχή έρευνα και ανάπτυξη. Σκο-
πός μας είναι να διατηρήσουμε το επίπεδο εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών μας αναζωογονώντας διαρκώς την αγά-
πη τους προς τη μάρκα, για να κρατήσουμε την πρώτη θέ-
ση στις καρδιές τους.

 Ελια Μπαϊμά
Μarketing manager Goody’s
Περισσότερα από 40 χρόνια τα Goody’s βρίσκονται στην 
καρδιά όλων των Ελλήνων. Γεύσεις και burgers με ξεκάθα-
ρο γευστικό αποτύπωμα, μια άριστη εξυπηρέτηση, καθώς 
και το πάθος μας για πρωτοπορία είναι τα στοιχεία που 
έχουν κάνει τα Goody’s να ξεχωρίζουν όλα αυτά τα χρόνια 
και μάλιστα σε μια αγορά με τεράστιο ανταγωνισμό από 
διεθνή και όχι μόνο brands. Μια τόσο σημαντική διάκριση 
μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια και μας δίνει τη δύναμη 
να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας σε αυτούς τους δύ-
σκολους καιρούς, ώστε να πάμε την ιστορική αυτή μάρκα 
ένα βήμα πιο μπροστά.

 Μαριάνθη Σταμούλη 
Διευθύντρια Marketing ΟΛΥΜΠΟΣ
Σταθερή και πάγια φιλοσοφία της γαλακτοβιομηχανίας 
ΟΛΥΜΠΟΣ αποτελεί η εστίαση στην άριστη πρώτη ύλη και 
στη συλλογή της, στοχεύοντας έτσι σε ασφαλή και ποιοτι-
κά προϊόντα. Κύριο μέλημα της ΟΛΥΜΠΟΣ παραμένει η 
προσφορά ελληνικών προϊόντων ανώτερης ποιότητας προς 
τον καταναλωτή. Η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοι-
νού και η αναγνώριση της ΟΛΥΜΠΟΣ ως της μάρκας γά-
λακτος με την καλύτερη φήμη επί 2η συνεχή χρονιά είναι 
για μας μια μεγάλη δέσμευση για το μέλλον. Μια δέσμευ-
ση να συνεχίσουμε να είμαστε τόσο ευθείς, τόσο ωφέλι-
μοι για την Ελλάδα και τόσο απόλυτοι ως προς την ποιότη-
τα των προϊόντων μας.

 Φλωρεντία Καλφοπούλου 
Marketing manager Amita
Η συνταγή της επιτυχίας για την Amita «καθρεφτίζει» όλες 
τις αξίες που εδώ και χρόνια πρεσβεύει η μάρκα: την αγά-
πη, τη φιλία, την εμπιστοσύνη, την καινοτομία, την οικο-
γένεια και την ελληνικότητα, οι οποίες χτίζουν και ανανε-
ώνουν διαρκώς τη σταθερή και ειλικρινή σχέση της με το 
καταναλωτικό κοινό. Η συνεχής βράβευση της Amita από 
τους ίδιους τους καταναλωτές τα τελευταία 7 χρόνια στα 
Famous Brands αποτελεί τη σημαντικότερη αναγνώριση 
των επιλογών της για δημιουργία νέων γεύσεων και καινο-
τόμων προϊόντων, αλλά και ευθύνη για το μέλλον.

 Μιχάλης Μάνθος 
Marketing manager MISKO & Bakery
Η MISKO παραμένει σταθερά πρώτη στις καρδιές και την 
προτίμηση των καταναλωτών έχοντας χτίσει μια μοναδική 
σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική οικογένεια εδώ και 88 
χρόνια. Μια σχέση που επιβεβαιώνεται από γενιά σε γενιά 
και ισχυροποιείται μέσα από τις αξίες της μάρκας όπως η 
ποιότητα, η παράδοση και η καινοτομία για αγαπημένες 
παραδοσιακές συνταγές αλλά και για πιο σύγχρονα πιάτα 
της ελληνικής κουζίνας. Ετσι και θα συνεχίσουμε. Με πά-
γιο γνώμονά μας τον σεβασμό στον καταναλωτή και την 
αγάπη για την Ελλάδα.

 Harriet Bennion 
Senior Brand manager Amstel
Τα στοιχεία που συνετέλεσαν σε αυτή την επιτυχία έχουν να 
κάνουν με το ολοκληρωμένο επικοινωνιακό πλάνο μας που 

υποστηριζόταν από ένα ισχυρό μήνυμα κα-
μπάνιας, την καινοτομία για την ανάπτυξη 
νέων στιγμών κατανάλωσης μπίρας και την 
προσήλωσή μας στο DNA της Amstel που 
την έχει καθιερώσει στην πρώτη θέση στις 
προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών για 
σχεδόν 40 χρόνια. Η Amstel είναι υπερήφα-
νη που μπορεί και εξελίσσεται διαρκώς, δι-
ατηρώντας τις αξίες της για την αγορά και 
τον καταναλωτή.

 Ελένη Σιμοπούλου 
Senior brand manager της Kellogg’s 
Από τα διαχρονικά δημητριακά Kellogg’s 
Corn Flakes, τα θρεπτικά Special K έως και 
τα αξεπέραστα Coco Pops για παιδιά, η 
Kellogg’s ήταν και παραμένει μια σταθερή 
αξία στο πρωινό τραπέζι της ελληνικής οικο-
γένειας. Η διάκριση της Kellogg’s, κατακτώ-
ντας το 1ο βραβείο στην κατηγορία Δημητρι-
ακά στα Famous Brands 2014, μας θυμίζει 
ότι όλα τα καλά ξεκινάνε με Κ. Οπως επίσης 
ξεκινά και η ημέρα των περισσότερων ελλη-
νικών σπιτικών με ένα νόστιμο και θρεπτικό 
πρωινό Kellogg’s, το οποίο υπόσχεται να αι-
σθάνεστε εσείς και η οικογένειά σας έτοιμοι 
να αρχίσετε την ημέρα σας. Αυτό είναι το 
πάθος μας και η υπόσχεσή μας Kellogg’s.

 Νίκος Δραμιτινός
Senior product manager της ΦΑΓέ 
Το στραγγιστό γιαούρτι ΦΑΓΕ Total παρά-
γεται με την αυθεντική συνταγή που χρονο-
λογείται από το 1926, χωρίς πρόσθετα και 
συντηρητικά, μόνο με γάλα, ανθόγαλα και 
καλλιέργεια γιαουρτιού. Η αξεπέραστη ποι-
ότητα, η υφή και η γεύση του το έχουν κα-
ταστήσει πρεσβευτή του ελληνικού γιαουρ-
τιού σε όλο τον κόσμο.

Εκτός των μοναδικών προϊοντικών χαρα-
κτηριστικών του, το στραγγιστό γιαούρτι ΦΑ-
ΓΕ με συνέπεια ετών εμπνέει συνεχώς τους 
καταναλωτές και τους προσφέρει φρέσκες 
ιδέες, δημιουργώντας προϊόντα που καλύ-
πτουν και τις πιο απαιτητικές ανάγκες τους.

 Λαλίνα Πάνου
Brand manager Skip Greece
Αυτό που κάνει το Skip ξεχωριστό είναι η 
ικανότητα της μάρκας να αφουγκράζεται, 
να κατανοεί και για αυτό να μπορεί να ικα-
νοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών, βελ-
τιώνοντας την καθημερινότητά τους με συ-
νέπεια από το 1967. Στο Skip γνωρίζουμε ότι 
η εμπιστοσύνη των καταναλωτών δεν είναι 
δεδομένη, γι’ αυτό φροντίζουμε να βελτιώ-
νουμε διαρκώς την ποιότητα των προϊόντων 
μας και να καινοτομούμε, παραμένοντας σε 
τιμές εναρμονισμένες με τις ανάγκες της δύ-
σκολης εποχής που διανύουμε.

SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS 
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που μέσα από 
την έρευνα Famous Brands η Samsung ανα-
δεικνύεται ως η πιο αγαπητή μάρκα ηλεκτρο-
νικών ειδών, mobile phones αλλά και tablets 
για την ελληνική αγορά. Για τη Samsung 
προτεραιότητα αποτελεί ο καταναλωτής. Δι-
ερευνούμε τις ανάγκες του, τις προκλήσεις 
και τις προσδοκίες του και προσπαθούμε να 
τις καλύπτουμε μέσα από πλήθος καινοτό-
μων προϊόντων, που διευκολύνουν τη ζωή 
του και ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυ-
ξανόμενες και διαφορετικές ανάγκες του. 
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φήμη
Οπως προκύπτει από την 
έρευνα Famous Brands, 
η φήμη δεν είναι μονο-
διάστατη, αλλά καθορίζε-
ται από τις συναισθηματι-
κές και λογικές αξίες που 
έχει χτίσει μια μάρκα με 
τους καταναλωτές της. Η 
εμπιστοσύνη στη μάρκα 
και η καλή σχέση ποιότη-
τας - τιμής αξιολογούνται 
από 9 στους 10 κατανα-
λωτές ως οι βασικότε-
ροι παράγοντες καλής 
φήμης. Το να επενδύει 
μια εταιρεία στην Ελλά-
δα αποτελεί σημαντικό 
κριτήριο καλής φήμης 
για το 80% των Ελλήνων 
καταναλωτών. Πάνω από 
το 70% των ερωτώμενων 
θεωρούν ότι καθοριστι-
κό ρόλο στη φήμη της 
μάρκας έχει η συμβολή 
της στην ανάπτυξη και 
βελτίωση του επιπέδου 
ζωής της τοπικής κοι-
νωνίας και της χώρας 
που δραστηριοποιείται 
(Κοινωνική Υπευθυ-
νότητα), ενώ παρόμοια 
ποσοστά καταναλωτών 
συνδέουν την καλή φήμη 
με την παραγωγή της στη 
χώρα μας, τη δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας, τις 
συμφέρουσες προσφο-
ρές και την ελληνική 
της προέλευση. Σχετικά 
τώρα με τις απόψεις των 
καταναλωτών για τους 
κλάδους της ελληνικής 
οικονομίας, στις πρώτες 
θέσεις κατατάσσονται ο 
τουρισμός, η γρήγορη 
εστίαση, ο κλάδος των 
τροφίμων, η ναυτιλία, 
τα σούπερ μάρκετ, τα 
αναψυκτικά/χυμοί και οι 
αερομεταφορές.
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