Χρυσή Χρονιά και 6 Βραβεία στα
Ermis Ad και PR Awards 2013
Η Hill+Knowlton Strategies, η µεγαλύτερη εταιρεία strategic communications και µέλος του WPP Group,
στη φετινή απονοµή των Ermis Awards απέσπασε συνολικά 6 βραβεία στις κατηγορίες Ermis Ad και Ermis PR.

ERMIS GOLD & BRONZE / ERMIS AD / DIGITAL VIDEO
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ “∆ΙΑΛΕΞΕ ΣΤΑΣΗ”

ERMIS PR BRONZE / ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ “∆ΙΑΛΕΞΕ ΣΤΑΣΗ”

ERMIS PR SILVER / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ

ERMIS PR SILVER / DIGITAL PR

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ WEMBLEY ΑΠΟ ΤΗΝ HEINEKEN ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ ΤΑΧΙΝΙ ΠΑΝΕ DIGITAL

Στη
σύγχρονη
επικοινωνία
έχουν πέσει τα
σύνορα µεταξύ
διαφήµισης,
δηµoσίων σχέσεων,
Digital & Social Media.
Στην εποχή του Reputation Economy
αυτό που µετράει είναι η στρατηγική
και οι µεγάλες ιδέες που δηµιουργούν
Earned, Shared Publicity και
Engagement. Η οµάδα H+K Digital
Athens έχει δηµιουργήσει µία ισχυρή
βάση στο Digital Marketing, στο
Storytelling και στη δηµιουργία
branded περιεχοµένου. Οι υπηρεσίες
που προσφέρει η H+K Digital,
περιλαµβάνουν, πλατφόρµες digital
storytelling, προσοµοίωση κρίσεων
online και τo εργαλείο StoryPlanner για
το σχεδιασµό και τη διανοµή branded
περιεχοµένου σε paid, owned και
shared κανάλια. H οµάδα διοίκησης
της Hill+Knowlton Strategies µε τη
Φωτεινή Μπαµπανάρα, την Ελένη
Κωνσταντινίδη, καταξιωµένους
δηµιουργικούς και το τµήµα Client
Service έκαναν εµάς και τους πελάτες
µας υπερήφανους. Η µεγαλύτερη
απόδειξη της καλής δουλειάς µας είναι
η υψηλή αποτελεσµατικότητα και το
ROI που εξασφαλίζουµε για τους
πελάτες µας µε τα ολοκληρωµένα
προγράµµατα επικοινωνίας.

Πέτρος Κωνσταντινίδης,
CEO & Partner
H+K Strategies

ERMIS PR BRONZE / EVENTS

Στο PR η
πρώτη
ερώτηση που
πρέπει να
Σήµερα περισσότερο
από ποτέ το Storytelling
και το Branded Content είναι ο πιο
πετυχηµένος τρόπος να µιλήσουµε και
να αγγίξουµε το κοινό µας, να
µεταφέρουµε και να µεταδώσουµε την
«ιστορία» που έχουµε να πούµε.
Σε µια εποχή όπου η µεγαλύτερη
πρόκληση για τις εταιρείες και τα
brands είναι να πετύχουν περισσότερα
µε λιγότερα (Achieve More with Less),
στρεφόµαστε στη δύναµη της
ψηφιακής επικοινωνίας, που παρέχει
τη δυνατότητα στοχευµένων και cost
effective λύσεων για την επίτευξη των
επιχειρηµατικών στόχων των πελατών.
Εδώ και δύο χρόνια στο γραφείο µας
λειτουργεί ένα πρωτοποριακό τµήµα
Digital Practice, που καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις του σύγχρονου Digital
Marketing αλλά και ένα δηµιουργικό
τµήµα ανάπτυξης και παραγωγής
digital/viral περιεχοµένου, που
συµπληρώνει την υπάρχουσα
εµπειρία µας στο Digital Storytelling
& προσφέρει τεράστια ευκαιρία τόσο
για τις επιχειρήσεις όσο και για τους
πελάτες µας. Είµαστε πολύ περήφανοι
για τις φετινές βραβεύσεις οι οποίες
επιβεβαιώνουν ότι πάντα υπάρχει µια

Ελένη Κωνσταντινίδη,
Vice President/Partner
Head of Digital H+K Strategies

H νέα
εποχή της
Hill+Knowlton
Strategies είναι
γεγονός.
Οι βραβεύσεις µας
σε δύο από τις
ανταγωνιστικότερες
ενότητες της διοργάνωσης για τόσο
διαφορετικά & σύνθετα
προγράµµατα επικοινωνίας,
επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο
στρατηγικής και δηµιουργικότητας
της εταιρίας µας στον τοµέα του
Holistic Communications & Storytelling. Τα βραβεία είναι το
αποτέλεσµα της µεγάλης
προσπάθειας που κάνουµε τα δύο
τελευταία χρόνια, µε τη συµβολή
της οµάδας µας, στην οποία και τα
αφιερώνουµε. Ευχαριστούµε τους
πελάτες µας, που µέσα στη
δύσκολη συγκυρία που βιώνουµε
ως χώρα, µας εµπιστεύονται και
επενδύουν στις ιδέες µας, που
οδηγούν σε µετρήσιµα
αποτελέσµατα.
Τέλος, ευχαριστούµε το ευρύ κοινό,
που µοιράστηκε τις δουλειές µας
και ανταποκρίθηκε στα µηνύµατά
µας µέσα από τα Digital & Social
Media, χαρίζοντας τόσο µεγάλη
απήχηση και διαδραστικότητα στις
ιδέες µας!

Φωτεινή Μπαµπανάρα,
Γενική ∆ιευθύντρια
H+K Strategies

HOLISTIC MEGA EVENT MARKETING “ΕΛΛΑ∆Α ΜΠΟΡΕΙΣ”

