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Βασικοί στόχοι της ψηφιακής διαφημιστικής καμπάνιας:

1. Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών για συμμετοχή στη δράση

2. Ανάδειξη των πεδίων που δραστηριοποιείται το ΕΚΠΑΑ (θεματικές του προγράμματος)

3. Ανάδειξη των τεχνολογικών περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα στους τομείς του προγράμματος 

και εύρεση λύσεων μέσα από τη δράση στις εξής θεματικές:

• Προστασία Θαλάσσιας Ζωής

• Προστασία Δασών

• Διαχείριση Υδάτων

• Ατμοσφαιρική Ρύπανση

• Κλιματική Αλλαγή

• Κυκλική Οικονομία

Στόχοι Καμπάνιας



Στόχευση Καμπάνιας | Περσόνες

• Μηχανικοί Περιβάλλοντος: Μηχανικοί με τεχνογνωσία σε

θέματα περιβάλλοντος και εμπειρία σε DLT και AI.

• Επιστήμονες Δεδομένων: Επιστήμονες με πάθος για την

ανάλυση δεδομένων και την εξόρυξη γνώσης.

• Προγραμματιστές: Με Εμπειρία σε ΑΙ και DLT

• Δικηγόροι: Όσοι ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα

από νομικής απόψεως.

• Idea Generators: Ανεξαρτήτως κλάδου, όσοι έχουν μια ιδέα

στους τομείς του διαγωνισμού.

Περαιτέρω χαρακτηριστικά της καμπάνιας στα social media:

Τarget Group: 18 – 55 (ηλικία)

Tοποθεσία: Ελλάδα

Interests: sustainability, environment, entrepreneurship, smart cities, technology



Mέσα Προβολής

Προώθηση μέσω email

• Μαζικές αποστολές newsletter σε σχετικούς φορείς και 

οργανώσεις από τον χώρο της εκπαίδευσης και τις 

τεχνολογίας με απώτερο σκοπό να ενημερώσουν τα μέλη 

τους για το πρόγραμμα και να συμμετάσχουν.

Προώθηση στα social media

• Facebook

• Instagram

• Linkedin

Διαφήμιση (πληρωμένες καταχωρήσεις)

• Google display ads

• Facebook ads

Δελτία τύπου/Ανακοινώσεις σε media

• Δελτίο τύπου για την έναρξη και την λήξη (απολογισμός 

της δράσης).



PPC Καμπάνια (facebook/instagram/google)

Διαφημιστική καμπάνια στη google

Remarketing campaign (υπενθύμιση της καμπάνιας σε όσους 

επισκέφτηκαν το site του ΕlevateGreece για 30 ημέρες.

Traffic διαφήμιση για likes και την ανάδειξη των benefits της 

εγγραφής στο μητρώο

Διαφημιστική καμπάνια fαcebook/instagram

Display καμπάνια σε portals (πρώτο θέμα, protagon, new 

money, newsit, iefimerida κ.λπ) για 10 ημέρες

Διαφήμιση Conversion με στόχο την εγγραφή νεοφυών 

επιχειρήσεων στο μητρώο

Boost posts. Προώθηση συγκεκριμένων αναρτήσεων είτε στο 

κοινό της σελίδα είτε σε ένα ποιο ευρύ κοινό.

Διαφήμιση Conversion με στόχο την συμμετοχή εταιρειών ως 

Οfficial Partners



Χρονοδιάγραμμα για τα social media 

posts

• 13/09/2020:

o Έναρξη διαγωνισμού, 1ο post σε social media

• 13/09 – 19/10/2020: Προώθηση διαγωνισμού με επαναληπτικά

posts σε FB/Instagram:

o 17/09/2020: Παρουσίαση του διαγωνισμού

o 20/09/2020: Ανακοίνωση επιτροπής αξιολογητών

o 25/09/2020: Παρουσίαση του διαγωνισμού

o 01/10/2020: Παρουσίαση του διαγωνισμού

o 07/10/2020: Παρουσίαση του διαγωνισμού

o 15/10/2020: Παρουσίαση του διαγωνισμού

o 18/10/2020: Αντίστροφη μέτρηση – Post με βραβεία

o 19/20/2020: Αντίστροφη μέτρηση – Post με βραβεία

• 20/10/2020:

o Τελικός διαγωνισμού, post σε social media για νικητές

• 21/10/2020

o Απολογισμός δράσης, post άρθρο σε social media



Παράδειγμα
social media ad



1ο post

Υποδεχθείτε το Greenathon AI4GoodChallenge. Ένας 

νέος διαγωνισμός καινοτομίας για τη διαχείριση 

δεδομένων και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για το 

περιβάλλον. Δημιουργήθηκε από τη Γενική 

Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου 

Ανάπτυξης.

• 6 περιβαλλοντικές προκλήσεις 

• Διαθέσιμα δεδομένα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας προς αξιοποίηση

• 4 στάδια αξιολόγησης

Δες περισσότερα εδώ 

https://greenathon.ai4goodchallenge.com 

#Greenathon2020 #AI4GoodChallenge



2ο post

Ο σκοπός του Greenathon

AI4GoodChallenge είναι να

αναδείξουμε μαζί τις καίριες

περιβαλλοντικές προκλήσεων που

αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Μάθε περισσότερα στην επίσημη

ιστοσελίδα

https://greenathon.ai4goodchalleng

e.com/ #Greenathon2020

#AI4GoodChallenge



3o post

3 νικήτες. 3 χρηματικά βραβεία. 

Διεκδίκησε και εσύ ένα με τη 

συμμετοχή σου έως 20 Οκτωβρίου.

Πάρε μέρος σήμερα

https://greenathon.ai4goodchallenge

.com/ #Greenathon2020 

#AI4GoodChallenge



4ο post – αλλαγή εικόνων με βήματα της διαδικασίας



Newsletter
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