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Μάρκετινγκ
Σχεδιασµός  

Αθήνας   
2013     Η Ανταγωνιστική Ταυτότητα

Brand Essence: An Αncient city,
Hip and contemporary 

Values: Ancient Spirit/ Energy, Youthful & lively , Cultural Edification, Wisdom, Infinity, 
Innovation & Creativity , Entertaining, Rejuvenation, Friendly & Welcoming 

Attributes: Historical, Cradle of civilisation, Contemporary, Lively, Sunny and 
All year round, Hip & Trendy, Urban, Riviera,  Hospitable, Diverse

Audiences: Travelers within ≥ 4hours flight, Millennials, LGBT 

Products: City Break, Culture, Sun and Beach (Riviera & Islands close to Athens)



Αθήνα Η ανταγωνιστική Ταυτότητα

Athens is the historical capital of Europe. A real-life ancient city; it has lived and 
breathed for 3,400 years. An ancient but also modern metropolis. A fusion of past 
(historical and mythical), present (modern and lively) and future (innovative and creativ-
ity). Within touching distance from the sea, full of light and energy, day and night. 



An ancient city
P I T C H
PERFECT

• A real life ancient city with vibrant energy 

• Getting its groove back
 
• Enjoy a trendy cocktail while gazing at the 
 Acropolis

• City by the sea just minutes away from its 
 center – with swimming until October

• Art-deco inspired urban luxury 
 accommodation



   Η Marketing Greece σε συνεργασία µε τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών
και µε την αιγίδα του ∆ήµου Αθηναίων δηµιουργεί τη νέα ψηφιακή καµπάνια 

Πλατφόρµα επικοινωνίας για ενέργειες  µε επίκεντρο την 
Αθήνα ως city breakπροορισµό.

“I’m an Athenian Speak Athenian. Be an Athenian”



Είστε Έτοιµοι να Μιλήσετε
το Νέο Λεξιλόγιο της Αθήνας;



Η καµπάνια

   Σύνθεση νέων λέξεων που αποτυπώνουν µε φαντασία την   
     ξεχωριστή αθηναϊκή εµπειρία µέσα από ένα µοναδικό   
              συνδυασµό ιστορίας, σύγχρονης ζωής και αστικής 
            κουλτούρας της αθηναϊκής µητρόπολης. 

    ∆ηµιουργία ενός νέου λεξιλογίου για την Αθήνα, 
   µε σύνθεση ελληνικών και αγγλικών όρων, και συνδυασµό 
      ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων. 

Artgasm
Chromocanvas

Walltherapy
Philosofa
Aphrawdite



#ImAnAthenian



Στόχοι επικοινωνίας 

     _Ανάδειξη και γνωστοποίηση της Αθήνας µέσα από τα εργαλεία της καµπάνιας
   και µέσα από την βιωµατική παρουσίαση των εµπειριών µε φωτογραφίες χρηστών  
 _∆ηµιουργία διάδρασης και αλληλεπίδρασης του κοινού στα µέσα κοινωνικής 
     δικτύωσης 

   _Ενεργή και συνεχή συµµετοχή του κοινού  

 _Σχηµατισµός κοινότητας των Aθenians 



     _Κοινό: 24-40 για την δυναµική διάδοση του µηνύµατος και την πραγµάτωσή του  

  _Ελληνικό και διεθνές κοινό 

      _Κύριες αγορές: Ευρώπη-Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία-Αµερική, Ρωσία, 
 Σκανδιναβικές χώρες, Τουρκία, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή  

Κοινό Στόχος 



 _Campaign Website 
 _Mobile Application 

 _#ImAnAthenian 
 _Innovative Visuals 

 _Tumblr Page  
 _Gamification

(Athenian vocabulary creation game)

 _Inspirational Video  
 _Digital Plan 

 _Creative Social Media Plan 
 _Discover Greece 

 _Public Relations Plan
 _PR Event & Activation 

Artgasm
Chromocanvas

Walltherapy
Philosofa
Aphrawdite

Εργαλεία επικοινωνίας

























































Share your Athenian experience!

Join the Athenian 
campaign now! 

Create Select & Share 
the New Athenian Vocabulary 

Then, to get the chance to be the 
lucky winner of a 3-day trip for two 

in the city of Athens, fill in your
details and enter the draw! 



#ImAnAthenian




