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1 Η Διοργάνωση
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), διοργανώνει τα Marketing Excellence Awards.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την επιστημονική συνεργασία της Ελληνικής
Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ) και υποστηρίζεται από την Ένωση Εταιριών
Διαφήμισης & Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ) και το Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης
& Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) και τον Τομέα Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) της ΕΕΔΕ.
Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη και η επιβράβευση των Εταιριών ή
των Οργανισμών που έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις σε καινοτόμες και
αποτελεσματικές δράσεις Marketing.

2 Στόχος των Marketing Excellence
Awards
Τα Marketing Excellence Awards στοχεύουν στην:
>> Ανάδειξη του ρόλου του Marketing ως μια κρίσιμη και ζωτικής σημασίας πηγή
δημιουργίας αξιών σε μια επιχείρηση – οργανισμό.
>> Ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στο χώρο του Marketing και στη συνεχή
προώθηση της επιστήμης του.
>> Δημιουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης και αναγνώρισης των εταιριών, σε ότι
αφορά τις επιδόσεις τους στα προγράμματα Marketing που εφαρμόζουν.
>> Επιβράβευση των επιχειρήσεων, των οργανισμών καθώς και των
επαγγελματιών, οι οποίοι με την αποδεδειγμένα επιτυχή υλοποίηση ενεργειών
Marketing ενδυναμώνουν τη θέση των μαρκών τους στην αγορά, ενισχύοντας
παράλληλα τη σχέση τους με κάθε stakeholder group του οργανισμού.
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3 Θεματικές ενότητες και Κατηγορίες
βραβείων
Τα Marketing Excellence Awards απονέμονται σε ειδική τελετή που διοργανώνεται για το σκοπό αυτό, σε προγράμματα και ενέργειες/δράσεις Marketing που
αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες βραβείων ανά θεματική ενότητα:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

CONNECTING WITH
CUSTOMERS/CONSUMERS

1. Customer/Consumer insights
2. Building Customer Relationships
3. Customer Experience

BUILDING POWERFUL
BRANDS

1. New Brand, Product
2. New Brand, Service
3. Brand Extension, Product
4. Brand Extension, Service
5. Brand Revitalization
6. Global Brand Marketing
7. Long Term Marketing Excellence

COMMUNICATING
EFFECTIVELY

1. Integrated Marketing Communications
2. Digital Marketing Communications
3. B2B Marketing Communications
4. Content Marketing Communications
5. Employee Marketing Communications
6. Low budget Marketing Communications
7. Cause related Marketing Communications

CONNECTING WITH
THE POINT OF SALE

1. Building Distribution Networks
2. Consumer Activation at the Point of Sale
3. Omni Channel Presence

GROWING THROUGH
EXTROVERSION

1. Tourism Marketing
2. Export Marketing

BUILDING THE
NEW ECONOMY

1. Start-ups Marketing
2. E-Commerce Marketing

BEING THE BEST
OF THE BEST*

- Leading Edge Marketing Thinking
- Grand Award

Σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ανά θεματική ενότητα, αντιστοιχεί
ένα βραβείο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφιοτήτων
της ίδιας κατηγορίας. (βλ. ενότητα «8. Νομιμοποίηση και Έλεγχος, Αξιολόγηση
και Βαθμολόγηση»).

*Στα βραβεία Leading Edge Thinking και Grand Award συμμετέχουν αυτόματα όλες οι
συμμετοχές που βραβεύονται σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Δεν γίνονται δεκτές
συμμετοχές απευθείας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
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4 Περιγραφή Κατηγοριών Βραβείων
4.1. CONNECTING WITH CUSTOMERS

4.1.1. Customer / Consumer Insights
Η κατηγορία εστιάζει στην επίδειξη τής σε βάθος κατανόησης των πελατών/
καταναλωτών, για την ανακάλυψη consumer/customer insights, μέσω της
αποτελεσματικής χρήσης της έρευνας, που οδήγησε σε μετρήσιμη βελτίωση
τις επιδόσεις της μάρκας. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Την εξαιρετική χρήση της έρευνας και την αποτελεσματική ανάλυση και
ερμηνεία των πληροφοριών για τη συμπεριφορά των καταναλωτών/πελατών
>> Την ορθότητα της ερευνητικής διαδικασίας και την ανακάλυψη γνήσιων
insights
>> Πώς τα insights χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση της στρατηγικής
της μάρκας και πώς οδήγησαν στην ενίσχυση της ή την ανάπτυξή της.
>> Πώς η κατανόηση των insights βοήθησε την μάρκα να ικανοποιήσει
ις ανάγκες των καταναλωτών.

4.1.2. Building Customer Relationships
Η κατηγορία εστιάζει στην ανάπτυξη της σχέσης με τους πελάτες, που οδήγησε
σε εμπορικό όφελος, μέσω της διαδικασίας απόκτησης νέων πελατών,
διατήρησης υπαρχόντων και το χτίσιμο πιστότητας για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες μιας εταιρίας. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Βαθιά κατανόηση του customer lifetime value
>> Κατανόηση και παρακολούθηση προτύπων συμπεριφοράς των πελατών
(behavioral insights)
>> Δημιουργικότητα και Καινοτομία στο πρόγραμμα μάρκετινγκ και σχεδιασμού
κινήτρων που επηρεάζουν τη σχέση με τους πελάτες
>> Διαδικασία μέτρησης της αύξησης του επιπέδου διατήρησης ενός πελάτη
>> Αποτελέσματα στην αύξηση των εσόδων ανά πελάτη, τη βελτίωση του
επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη, τη βελτίωση του επιπέδου πιστότητας
των πελατών ή όλα τα παραπάνω

4.1.3. Customer Experience Marketing
Η κατηγορία εστιάζει στο χτίσιμο μίας ξεχωριστής εμπειρίας για τον πελάτη
που βοήθησε μια μάρκα να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να επιδείξουν:
>> Σε βάθος κατανόηση των πελατών
>> Δημιουργικότητα και καινοτομία στον σχεδιασμό της «εμπειρίας» που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες/απατήσεις των πελατών
>> Ευθυγράμμιση στη συνολική στρατηγική της μάρκας
>> Στοιχεία για τη βελτίωση του engagement των πελατών
>> Μετρήσιμα εμπορικά αποτελέσματα
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4.2. BUILDING POWERFUL BRANDS

4.2.1. New Brand, Product
H κατηγορία εστιάζει στην επιτυχημένη ανάπτυξη και τοποθέτηση μιας νέας
μάρκας προϊόντος στην αγορά. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Βαθιά κατανόηση των καταναλωτών
>> Τον βαθμό καινοτομίας του νέου προϊόντος
>> Ξεκάθαρη στρατηγική της μάρκας, το unique value proposition και πώς αυτά
γίνονται αντιληπτά από τους καταναλωτές
>> Εμπορική επιτυχία μέσα από ένα αποτελεσματικό marketing mix

4.2.2. New Brand, Service
H κατηγορία εστιάζει στην επιτυχημένη ανάπτυξη και τοποθέτηση μιας νέας
μάρκας υπηρεσίας στην αγορά. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Βαθιά κατανόηση των πελατών
>> Τον βαθμό καινοτομίας της νέας υπηρεσίας
>> Ξεκάθαρη στρατηγική της μάρκας, το unique value proposition και πώς αυτά
γίνονται αντιληπτά από τους πελάτες
>> Εμπορική επιτυχία μέσα από ένα αποτελεσματικό marketing mix

4.2.3. Brand Extension, Product
H κατηγορία εστιάζει στην επέκταση μίας υπάρχουσας μάρκας προϊόντος,
σε υπάρχουσα αγορά, σε νέα τμήματα αγοράς ή σε νέες αγορές, με στόχο
το εμπορικό όφελος της μάρκας. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Βαθιά κατανόηση των καταναλωτών
>> Ξεκάθαρο brand positioning και πώς αυτό εντάσσεται στην συνολική
στρατηγική της υπάρχουσας μάρκας
>> Βαθμός «κανιβαλισμού» με τα υπόλοιπα προϊόντα της μάρκας
>> Εμπορική επιτυχία μέσα από ένα αποτελεσματικό marketing mix με
αποτελέσματα για τις επιπρόσθετες πωλήσεις (incremental sales)

4.2.4. Brand Extension, Service
H κατηγορία εστιάζει στην επέκταση μίας υπάρχουσας μάρκας υπηρεσίας,
σε υπάρχουσα αγορά, σε νέα τμήματα αγοράς ή σε νέες αγορές, με στόχο
το εμπορικό όφελος της μάρκας. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Βαθιά κατανόηση των πελατών
>> Ξεκάθαρο brand positioning και πώς αυτό εντάσσεται στην συνολική
στρατηγική της υπάρχουσας μάρκας
>> Βαθμός «κανιβαλισμού» με τις της μάρκας
>> Εμπορική επιτυχία μέσα από ένα αποτελεσματικό marketing mix με
αποτελέσματα για τις επιπρόσθετες πωλήσεις (incremental sales)
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4.2.5. Brand Revitalization
H κατηγορία εστιάζει στην επιτυχημένη αναζωογόνηση μιας υπάρχουσας μάρκας
προϊόντος ή υπηρεσίας. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Το εύρος του προβλήματος
>> Kατανόηση της αντίληψης των καταναλωτών/ πελατών για την μάρκα
απέναντι στον ανταγωνισμό
>> Την πρωτοτυπία στο σχεδιασμό της λύσης και στην προσέγγιση μάρκετινγκ
>> Αποτελεσματική εκτέλεση και υλοποίηση στρατηγικής
>> Εμπορική επιτυχία με αποτελέσματα για τη βελτίωση του brand equity, ή/και
την αύξηση πωλήσεων /μεριδίων αγοράς

4.2.6. Global Brand Marketing
Η κατηγορία εστιάζει στην επιτυχημένη υιοθέτηση και προσαρμογή της
διεθνούς στρατηγικής μίας μάρκας στην ελληνική αγορά. Οι υποψηφιότητες
πρέπει να αναδείξουν:
>> Κατανόηση των διαφορών της τοπικής αγοράς, σε σχέση με την παγκόσμια
στρατηγική
>> Επιτυχή υιοθέτηση και προσαρμογή των διεθνών insights των καταναλωτών
στην τοπική αγορά
>> Δημιουργική εφαρμογή των δράσεων μάρκετινγκ, ευθυγραμμισμένη με τη
διεθνή στρατηγική της μάρκας
>> Εμπορική επιτυχία μέσα από ένα αποτελεσματικό marketing mix

4.2.7. Long term Marketing Excellence
Η κατηγορία εστιάζει στη σταθερή ανάπτυξη μιας μάρκας για μία περίοδο όχι
μικρότερη των 3 ετών. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Εξαιρετική στρατηγική marketing
>> Συνέχεια και συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγικής marketing
>> Εμπορική επιτυχία με αποτελέσματα για τη βελτίωση του brand equity και την
αύξηση πωλήσεων και μεριδίων αγοράς για τουλάχιστον 3 χρόνια σταθερά.
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4.3. COMMUNICATING EFFECTIVELY

4.3.1. Integrated Marketing Communications
Η κατηγορία εστιάζει στην εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων επικοινωνίας
marketing σε παραδοσιακά και μη παραδοσιακά κανάλια, χρησιμοποιώντας
διαφορετικές μεθόδους προώθησης, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται/
αλληλοστηρίζονται και ενσωματώνονται κάτω από μια ενιαία κεντρική ιδέα
και μήνυμα. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας και πλάνο δράσεων
>> Επιτυχή και συνεπή ενσωμάτωση του κεντρικού μηνύματος της μάρκας
σε όλα τα σημεία επαφής και κανάλια επικοινωνίας
>> Αποτελεσματικότητα του επικοινωνιακού πλάνου και της επικοινωνίας
στην εικόνα της μάρκας, ή στη βελτίωση του brand equity, ή στο engagement
του κοινού με τη μάρκα, σε κάποια ή όλα από τα παραπάνω

4.3.2. Digital Marketing Communications
Η κατηγορία εστιάζει σε στοχευμένες, μετρήσιμες και διαδραστικές ενέργειες
marketing προϊόντων ή υπηρεσιών με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας
και καναλιών, προκειμένου να προσεγγίσουν το κοινό τους, να κερδίσουν
την προτίμησή τους, ή/και να μετατρέψουν leads σε πελάτες και να τους
διατηρήσουν. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Αποτελεσματική επιλογή των ψηφιακών μέσων και του σκοπού (social media,
mobile, e-mail, adwords, κ.ά.)
>> Στοχευμένο, μετρήσιμο και διαδραστικό marketing προϊόντων ή υπηρεσιών
στα ψηφιακά μέσα
>> Αποτελεσματικότητα της επένδυσης στα ψηφιακά μέσα για την επίτευξη των
στόχων
>> Θετική αντίδραση του κοινού

4.3.3. B2B Marketing Communications
Η κατηγορία εστιάζει στις επικοινωνιακές εκστρατείες/προγράμματα Business
to Business. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική στη στόχευση των πελατών
>> Την επικοινωνιακή προσέγγιση των πελατών στόχος
>> Βαθμό μετατροπής των leads σε πωλήσεις
>> Αποτελεσματικότητα της επένδυσης στην επικοινωνία για την επίτευξη του
στόχου (προσέλκυση και διατήρηση πελατών, αύξηση πωλήσεων)

4.3.4. Content Marketing Communications
Η κατηγορία εστιάζει στη δημιουργία και «διανομή» περιεχομένου, όπως thought
leadership, white papers, videos, case studies, άρθρα, eBooks, αρθρογραφία σε
ιστοσελίδες, social media, newsletters, φωτογραφίες και παραδοσιακά μέσα
ενημέρωσης, με σκοπό την προσέλκυση και εμπλοκή ενός συγκεκριμένου κοινού
–στόχος. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Καταλληλότητα και συνάφεια του περιεχομένου και των καναλιών/μέσων που
έχουν επιλεγεί για το κοινό που στοχεύουν
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>> Content marketing metrics συμπεριλαμβανομένων lead generation, πωλήσεων,
sharing και κατανάλωσης
>> Αποτελεσματικότητα της επένδυσης για την επίτευξη του στόχου

4.3.5. Employee Marketing Communications
Η κατηγορία εστιάζει στην αποτελεσματική χρήση εσωτερικών προγραμμάτων marketing, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή και την κινητοποίηση των
εργαζομένων ενός οργανισμού, για τη βελτίωση της απόδοσής τους και την
επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων. Οι υποψηφιότητες πρέπει
να αναδείξουν:
>> Αποτελεσματική χρήση ερευνών και εργαλείων για την κατανόηση της
στάσης και της συμπεριφοράς των εργαζομένων
>> Δημιουργικότητα και καινοτομία στη διαμόρφωση του εσωτερικού
προγράμματος επικοινωνίας, καθώς και το σχεδιασμό κινήτρων
>> Αποτελεσματικότητα στην εμπειρία και στο engagement (εμπλοκή) των
εργαζομένων
>> Μετρήσιμη διαφορά στη στάση και συμπεριφορά των εργαζομένων

4.3.6. Low Budget Marketing Communications
Η κατηγορία εστιάζει στην επιτυχία μίας μάρκας με μικρό προϋπολογισμό
στην επικοινωνία.
Οι αξιολογητές αναζητούν επικοινωνιακά προγράμματα που συνέβαλαν
στην επιτυχία μίας μάρκας με συνολικό προϋπολογισμό έως €25,000.
Ο προϋπολογισμός μπορεί να έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε κανάλι
επικοινωνίας. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Πρωτοτυπία στη στρατηγική προσέγγιση για την επίτευξη στόχων
>> Την κλίμακα του έργου και την κλίμακα της επιτυχίας
>> Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα στην ανάπτυξη και στην εκτέλεση των
δράσεων
>> Έξυπνη χρήση και μεγιστοποίηση του περιορισμένου προϋπολογισμού
(budget) για την επίτευξη υψηλού αντίκτυπου και μετρήσιμων αποτελεσμάτων

4.3.7. Cause Related Marketing Communications
Η κατηγορία εστιάζει σε δράσεις συνεργασίας/σύμπραξης ανάμεσα σε μία εταιρία
και ενός κοινωφελούς σωματείου ή σκοπού που κατέληξε σε απτά και αμοιβαία
οφέλη και για τα δύο μέρη. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Συμβατότητα της μάρκας με τον σκοπό ή τον οργανισμό
>> Την κλίμακα της πρόκλησης
>> Πώς λειτούργησε η δράση/συνεργασία και πώς ενσωματώθηκε στους
ευρύτερους στόχους marketing
>> Στρατηγική και τακτική συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικότητας και της
καινοτομίας
>> Αξία που δημιουργήθηκε και για τα 2 μέρη μέσα από τη συνεργασία (μάρκα/
εταιρεία και οργανισμό ή σκοπό)
>> Μετρήσιμα αποτελέσματα της δράσης
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4.4. CONNECTING WITH THE POINT OF SALE

4.4.1. Building Distribution Networks
Η κατηγορία εστιάζει στο χτίσιμο και διαχείριση αποτελεσματικών δικτύων
διανομής. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Κατανόηση της δυναμικής της αγοράς και των αναγκών των πελατών/
καταναλωτών
>> Δημιουργικότητα και καινοτομία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των
δικτύων διανομής
>> Πώς εντάσσονται στη συνολική στρατηγική marketing
>> Μετρήσιμα εμπορικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τα δίκτυα διανομής

4.4.2. Consumer Activation at the Point of Sale
Η κατηγορία εστιάζει σε επιτυχημένα activations από μία μάρκα στο σημείο
πώλησης. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Σε βάθος κατανόηση της στάσης του πελάτη στο σημείο πώλησης
>> Δημιουργικότητα και καινοτομία στον σχεδιασμό του activation που
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών
>> Συμβατότητα της ενέργειας με τη συνολική στρατηγική marketing της μάρκας
>> Στοιχεία για το βαθμό engagement των πελατών
>> Μετρήσιμα εμπορικά αποτελέσματα που επετεύχθησαν στο εκάστοτε σημείο

4.4.3. Omni Channel Presence
Η κατηγορία εστιάζει στη δημιουργία μίας ταυτόσημης και ομοιόμορφης
παρουσίας μιας μάρκας σε πολλά διαφορετικά κανάλια. Οι υποψηφιότητες
πρέπει να αναδείξουν:
>> Δημιουργικότητα και καινοτομία στον σχεδιασμό της omni-channel παρουσίας
της μάρκας
>> Δημιουργική χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία της εμπειρίας
>> Επιτυχή σύγκλιση της offline και online εμπειρίας της μάρκας
>> Αύξηση του engagement των πελατών
>> Μετρήσιμα εμπορικά αποτελέσματα

11
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4.5. GROWING THROUGH EXTROVERSION

4.5.1.Tourism Marketing
Η κατηγορία εστιάζει στην δημιουργία ή/και ανάπτυξη ενός τουριστικού
προϊόντος/μάρκας και τον τρόπο με τον προσέγγισε αγορές του εξωτερικού.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Αποτελεσματική χρήση ερευνών και εργαλείων για την κατανόηση των
αγορών και των αντιλήψεων και απαιτήσεων των πελατών
>> Κατανόηση των ευκαιριών της τουριστικής αγοράς
>> Δημιουργική επίλυση προβλημάτων και πρωτότυπη προσέγγιση marketing
>> Αποτελεσματική εκτέλεση και υλοποίηση στρατηγικής
>> Μετρήσιμα αποτελέσματα

4.5.2. Export Marketing
Η κατηγορία εστιάζει σε μία εταιρία/μάρκα που έχει πετύχει εξαιρετικά
αποτελέσματα μέσα από την επιτυχή τοποθέτηση, ή την προώθηση μιας μάρκας
ενός νέου ή υπάρχοντος προϊόντος ή υπηρεσίας, σε αγορές του εξωτερικού.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Αποτελεσματική χρήση ερευνών και εργαλείων για την κατανόηση των
αγορών και των αναγκών και αντιλήψεων των πελατών σε αυτές
>> Κατανόηση των ευκαιριών στις αγορές-στόχο
>> Δημιουργική επίλυση προβλημάτων και πρωτότυπη προσέγγιση marketing
>> Αποτελεσματική εκτέλεση και υλοποίηση στρατηγικής
>> Μετρήσιμα αποτελέσματα στις αγορές στόχο

12
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4.6. BUILDING THE NEW ECONOMY

4.6.1. Start-up Marketing
Η κατηγορία εστιάζει στις start-up (νεοσύστατες) εταιρίες, που έχουν
δημιουργήσει ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία και παρουσιάζουν εξαιρετικά
αποτελέσματα και προοπτικές, μέσω ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού
μοντέλου. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αναδείξουν:
>> Κατανόηση της αγοράς και προσδιορισμός του market gap
>> Επιτυχή δημιουργία νέου τμήματος αγοράς, ή ανατροπή ενός υφιστάμενου
>> Market fit
>> Επιτυχή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου, μέσα από
ένα αποτελεσματικό marketing mix (Customer segments, value creation, value
delivery, pricing, χρήση πόρων)
>> Μετρήσιμα αποτελέσματα
Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, ως start-up επιχείρηση ορίζεται
αυτή που – δεν έχει ξεπεράσει τα τρία χρόνια λειτουργίας – παρέχει
καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες – παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ανάπτυξης –
χρηματοδοτείται είτε από τους ιδρυτές της, είτε από venture capitals, είτε από
τράπεζα.

4.6.2. E-Commerce Marketing
Η κατηγορία εστιάζει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο e-commerce
(ηλεκτρονικό εμπόριο) και επιδεικνύει εξαιρετικά αποτελέσματα μέσω της
χρήσης νέων τεχνολογιών, των insights καταναλωτών και των στρατηγικών
μάρκετινγκ. Οι υποψηφιότητες πρέπει να επιδείξουν:
>> Κατανόηση της αγοράς και των καταναλωτών
>> Ξεκάθαρο όραμα και στρατηγική, συνδυασμένα με αποτελεσματικό σχεδιασμό
e-commerce
>> Δημιουργικότητα και καινοτομία στην υλοποίηση του e-commerce
(ηλεκτρονικό εμπόριο)
>> Χρήση τεχνολογίας και δεδομένων για την επίτευξη βελτιωμένων
επιχειρηματικών αποτελεσμάτων
>> Μετρήσιμα αποτελέσματα
Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, ως e-commerce (ηλεκτρονικό εμπόριο)
ορίζεται η παροχή ενός προϊόντος/υπηρεσίας στους καταναλωτές (B2C) ή/
και τις επιχειρήσεις (B2B) με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την ανάγκη φυσικής
παρουσίας ενός πωλητή.
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5 Στάδια Αξιολόγησης
Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται σε δύο στάδια:

Α) Στάδιο Νομιμοποίησης και Ελέγχου
Στο στάδιο αυτό εξετάζεται εάν οι υποψηφιότητες πληρούν τα τυπικά κριτήρια
συμμετοχής και ανταποκρίνονται στο πνεύμα και στο πλαίσιο της κατηγορίας
βραβείου που διαγωνίζονται, προκειμένου να επιλεγούν αυτά που θα περάσουν
στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, αυτό της αξιολόγησης.

Β) Στάδιο Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης
Στο στάδιο αυτό αξιολογούνται και βαθμολογούνται οι υποψηφιότητες εκείνες
που προκρίθηκαν από το προηγούμενο στάδιο.

6 Κριτήρια Αξιολόγησης
Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται και βαθμολογείται σύμφωνα με τα παρακάτω
κριτήρια:
>> Περιγραφή και ανάλυση του προβλήματος (Business case analysis)
>> Σχεδιασμός και εφαρμογή λύσης (Marketing plan and implementation)
>> Επιχειρηματικά αποτελέσματα σε σχέση με αρχικούς στόχους και συνάφεια
με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης (KPI’s Results Vs. initial
objectives and goals)
Σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης αντιστοιχούν τα παρακάτω ποσοστά
βαρύτητας:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Περιγραφή και ανάλυση του προβλήματος
(Business case analysis)

30%

Σχεδιασμός και εφαρμογή λύσης
(Marketing plan and implementation)

35%

Επιχειρηματικά αποτελέσματα σε σχέση
με αρχικούς στόχους και συνάφεια με τους
στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης
(KPI’s Results Vs. initial objectives and goals)

35%
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7 Επιτροπές
Κάθε ένα από τα στάδια που προαναφέρθηκαν, υποστηρίζεται από τις παρακάτω
Επιτροπές:
Α) Επιτροπή Νομιμοποίησης και Ελέγχου
Αποτελείται από 5 μέλη (με απαρτία τα 3) και συμμετέχουν εκπρόσωποι από
τους ακόλουθους φορείς:
>> 3 μέλη από το ΕΙΜ
>> 1 μέλος από το ανώτερο Διοικητικό προσωπικό της ΕΕΔΕ
>> 1 μέλος από την ΕΛΑΜ
Β) Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης
Αποτελείται από 25 μέλη (με απαρτία τα 15 μέλη) και συμμετέχουν εκπρόσωποι
από τους ακόλουθους φορείς:
>> 10 μέλη από το ΕΙΜ
>> 5 μέλη από την ΕΛΑΜ
>> 3 μέλη από την ΕΔΕΕ
>> 3 μέλη από το ΣΕΔΕΑ
>> 3 μέλη από τον ΤΗΓΕ
Στις παραπάνω Επιτροπές δεν μπορούν να ορισθούν ως μέλη, τα μέλη της
εκάστοτε Οργανωτικής Επιτροπής των Marketing Excellence Awards.
Επίσης, μέλος της Επιτροπής Νομιμοποίησης και Ελέγχου δεν μπορεί να
συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης και το
αντίστροφο.
Όλα τα μέλη των Επιτροπών υπογράφουν ατομική δήλωση εχεμύθειας όσον
αφορά στην εμπιστευτικότητα και τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων κάθε
υποψηφιότητας σε οιονδήποτε τρίτο.
Την Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης συντονίζει, χωρίς δικαίωμα
ψήφου ή/και βαθμολογίας κάποιο από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
των Marketing Excellence Awards.
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8 Νομιμοποίηση και Έλεγχος,
Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση
Α) Νομιμοποίηση και Έλεγχος
Κάθε υποψηφιότητα ελέγχεται από το σύνολο των παρευρισκομένων μελών της
Επιτροπής Νομιμοποίησης και Ελέγχου.
Η Επιτροπή Νομιμοποίησης και Ελέγχου έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση
που διαπιστώσει ότι μία υποψηφιότητα δεν ανταποκρίνεται στο πλαίσιο και
στο πνεύμα της κατηγορίας βραβείου που διαγωνίζεται, ή να ακυρώσει τη
συμμετοχή της υποψηφιότητας ή να αλλάξει την κατηγορία βραβείου και να
την κατατάξει σε άλλη κατηγορία. Για την αλλαγή της κατηγορίας βραβείου δεν
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας ή του Οργανισμού που υπέβαλε την
υποψηφιότητα.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Νομιμοποίησης και Ελέγχου λαμβάνονται με απλή
πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών, είναι οριστικές και αμετάκλητες και
δεν γνωστοποιούνται ούτε ανακοινώνονται.
Β) Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση
Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται και βαθμολογείται, σε κάθε ένα από τα
κριτήρια αξιολόγησης, ατομικά από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
Βαθμολόγησης.
Από τη διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης εξαιρούνται όποια μέλη της
Επιτροπής συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο (επαγγελματικό ή/και προσωπικό)
με την Εταιρία ή τον Οργανισμό της οποίας η υποψηφιότητα αξιολογείται.
Στη αυτή τη φάση, κάθε μέλος δεν αξιολογεί όλες τις συμμετοχές, αλλά ένα
μέρος αυτών. Ο τελικός αριθμός των μελών που αξιολογούν κάθε συμμετοχή,
καθώς και ο χρόνος αξιολόγησης, θα είναι ανάλογος του συνολικού αριθμού
υποψηφιοτήτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι κάθε συμμετοχή θα πρέπει να αξιολογηθεί
από τουλάχιστον 5 μέλη της επιτροπής, λαμβανομένου υπόψη των μελών που
εξαιρέθηκαν για τον παραπάνω λόγο.
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση κάθε υποψηφιότητας από το μέλος της
Επιτροπής είναι μυστική, οριστική και αμετάκλητη.
Στο τέλος της διαδικασίας το μέλος παραδίδει τις βαθμολογίες των
υποψηφιοτήτων που αξιολόγησε, στον εκάστοτε Διευθυντή Ινστιτούτων και
Μελών της ΕΕΔΕ ή σε εκπρόσωπο του.
Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι το πηλίκο της διαίρεσης του
αθροίσματος των βαθμών, προς τον αριθμό των μελών της Επιτροπής που
συμμετείχαν στην αξιολόγηση της κάθε υποψηφιότητας.
Σε περίπτωση που υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ υποψηφιοτήτων που
διαγωνίζονται στην ίδια κατηγορία και η ισοβαθμία αφορά μόνο το βραβείο της
κατηγορίας, τότε στην κατηγορία αυτή απονέμονται τόσα βραβεία όσες και οι
υποψηφιότητες που ισοβάθμησαν.
Η βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε υποψηφιότητα δεν μπορεί να
γνωστοποιηθεί ούτε να ανακοινωθεί σε οιονδήποτε πριν από την τελετή
απονομής των βραβείων.
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9 Βραβεία
Συνολικά απονέμονται εικοσιέξι ( 26 ) βραβεία:
Εικοσιτέσσερα (24 ) Βραβεία Marketing Excellence Award
Ένα ανά κατηγορία βραβείων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάρχει
ισοβαθμία μεταξύ υποψηφιοτήτων (βλ. ενότητα «8. Νομιμοποίηση και Έλεγχος,
Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση»).
Η Οργανωτική Επιτροπή των Marketing Excellence Awards διατηρεί το δικαίωμα
να μην απονείμει βραβείο σε κάποια κατηγορία , εάν οι υποψηφιότητες που
διαγωνίζονται για αυτή την κατηγορία βραβείου είναι λιγότερες των τριών.
Σε περίπτωση που μια κατηγορία συγκεντρώσει 2 υποψηφιότητες, οι οποίες κατά
την αξιολόγησή τους λάβουν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με τον μέσο όρο της
βαθμολογίας των βραβευθέντων υποψηφιοτήτων από όλες τις κατηγορίες, τότε
η Οργανωτική Επιτροπή των Marketing Excellence Awards θα είναι η μόνη αρμόδια
να αποφασίσει εάν θα απονείμει βραβείο για αυτή την κατηγορία.
Ένα (1) Βραβείο Marketing Excellence Grand Award
Ένα βραβείο στην υποψηφιότητα η οποία θα συγκεντρώσει την υψηλότερη
βαθμολογία, από το σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας απονέμονται τόσα βραβεία όσες και οι υποψηφιότητες
που ισοβάθμησαν.
Ένα (1) Βραβείο Leading-edge Thinking Marketing Excellence Award
Ένα βραβείο που απονέμεται από την Οργανωτική Επιτροπή των Marketing
Excellence Awards στο έργο το οποίο, μεταξύ όλων των βραβευθέντων από
όλες τις κατηγορίες, επέδειξε τον πιο πρωτότυπο και πρωτοποριακό σχεδιασμό
marketing.
Οι Επιχειρήσεις ή οι Οργανισμοί που θα βραβευθούν έχουν το δικαίωμα προβολής
της βράβευσης τους, χρησιμοποιώντας ανάλογα τα λογότυπα του Marketing
Excellence Award Winner, Marketing Excellence Grand Award Winner, Marketing
Excellence Leading-Edge Thinking Award Winner.
Η χρήση των παραπάνω λογοτύπων αφορά μόνο τα προγράμματα ή τις δράσεις
Marketing που βραβεύθηκαν και δεν έχει ημερομηνία λήξης.

17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Marketing
Excellence
Awards

10 Δικαίωμα Υποψηφιότητας /
Εγκυρότητα & Τρόπος Υποβολής
υποψηφιότητας / Παρουσίαση
Υποψηφιότητας
10.1. Δικαίωμα Υποψηφιότητας
Υποψηφιότητα στα Marketing Excellence Awards μπορεί να καταθέσει κάθε
Εταιρία ή Οργανισμός του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, κερδοσκοπικού ή μη
χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν προγράμματα και ενέργειες/δράσεις Marketing
που έλαβαν χώρα τη χρονική περίοδο 01/08/2017 έως και 31/08/2018
Κάθε Εταιρία ή Οργανισμός μπορεί να υποβάλλει μία ή περισσότερες
υποψηφιότητες.
Διευκρινίζεται ότι κάθε υποψηφιότητα μπορεί να διαγωνιστεί σε περισσότερες
από μια κατηγορίες βραβείων, εφόσον πληροί τα επιμέρους κριτήρια της
κάθε κατηγορίας που διαγωνίζεται. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται
ξεχωριστή υποψηφιότητα και ακολουθείται ο ίδιος τρόπο υποβολής.

10.2. Εγκυρότητα & Τρόπος Υποβολής Υποψηφιότητας
Προκειμένου οι συμμετέχοντες να υποβάλουν έγκυρη συμμετοχή, θα πρέπει να
ολοκληρώσουν την Online διαδικασία υποβολής της υποψηφιότητας.
Έγκυρες είναι οι υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί μέχρι την καθορισμένη
καταληκτική ημερομηνία, που ορίζεται από την εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή
των Marketing Excellence Awards και συνοδεύονται από:
>> Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής
>> Παρουσίαση της Υποψηφιότητας (για κάθε κατηγορία βραβείου που
διαγωνίζεται)
>> Αποδεικτικό εξόφλησης τέλους Συμμετοχής

10.3. Παρουσίαση υποψηφιότητας
10.3.1. Υποχρεωτικά στοιχεία υποψηφιότητας
>> Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο υπόδειγμα, στην ελληνική ή την αγγλική
γλώσσα.
>> Πρέπει να περιλαμβάνει διακριτά τις παρακάτω 4 ενότητες, με μέγιστο
συνολικό αριθμό λέξεων τις 3.000 (στον αριθμό λέξεων δεν υπολογίζονται
οι πίνακες και τα γραφήματα). Συγκεκριμένα:
1 Περίληψη (Executive Summary), με μέγιστο τις 300 λέξεις.
2 Περιγραφή και ανάλυση του προβλήματος (Business case analysis),
με μέγιστο τις 900 λέξεις.
3 Σχεδιασμός και εφαρμογή λύσης (Marketing plan and implementation),
με μέγιστο τις 900 λέξεις.
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4 Επιχειρηματικά αποτελέσματα σε σχέση με αρχικούς στόχους και συνάφεια
με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης (KPI’s, Results vs. initial
objectives and goals), με μέγιστο τις 900 λέξεις.
>> Πρέπει να συνοδεύεται από:
1 Το λογότυπο της Εταιρίας ή του Οργανισμού και
2 Το λογότυπο του προγράμματος ή της δράσης/ενέργειας Marketing
(σε περίπτωση που υπάρχει).

10.3.2. Υποστηρικτικά στοιχεία υποψηφιότητας
Οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό υλικό (π.χ. έρευνες, διαφημιστικό ή άλλο
επικοινωνιακό υλικό, δελτία τύπου, χρηματοοικονομικά στοιχεία κλπ.) μπορεί να
υποβληθεί κατά την κρίση του υποβάλλοντος την υποψηφιότητα, προκειμένου
να υποστηριχθεί καλύτερα η αρτιότητά της και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται
στο τελικό αρχείο της παρουσίασης υποψηφιότητας, στο σημείο που έχει
καθοριστεί στο υπόδειγμα.

11 Τέλος Συμμετοχής
Το τέλος συμμετοχής για κάθε υποψηφιότητα είναι €300, πλέον Φ.Π.Α.
Για πολλαπλές υποψηφιότητες, από την ίδια Εταιρία ή Οργανισμό, το τέλος
συμμετοχής, πέραν της πρώτης, είναι €200 ανά συμμετοχή πλέον Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση απόσυρσης της υποψηφιότητας, το τέλος συμμετοχής
παρακρατείται και δεν επιστρέφεται.
Κάθε συμμετέχουσα Εταιρεία στο διαγωνισμό, δικαιούται 1 δωρεάν πρόσκληση
για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως του αριθμού των
υποψηφιοτήτων που καταθέτει.
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12 Αποδοχή του Κανονισμού
Οι συμμετέχουσες Εταιρίες η Οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα
που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι, προς αξιολόγηση,
υποψηφιότητές τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του
παρόντος Κανονισμού.
Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου
και ιδίως της ΕΕΔΕ, του ΕΙΜ, της Οργανωτικής Επιτροπής των βραβείων Marketing Excellence Awards και των μελών των Επιτροπών, για την ακρίβεια των
στοιχείων που δηλώνει.
Το ΕΙΜ και η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των βραβείων Marketing
Excellence Awards διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά
με τις υποψηφιότητες και την προώθηση της διοργάνωσης π.χ. πλήθος
υποψηφιοτήτων, συμμετέχουσες εταιρίες, κλάδοι δραστηριότητας που ανήκουν
οι συμμετέχουσες εταιρίες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών Marketing
κλπ.
Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα Επιχείρηση ή Οργανισμός δεν επιθυμεί
γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της υποψηφιότητάς της, αυτό θα πρέπει
να αναφέρεται ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.
Η φύλαξη των έργων που συμμετέχουν στα Marketing Excellence Awards, σε
καμία περίπτωση δεν συνιστά υποχρέωση της ΕΕΔΕ, αλλά δικαίωμα αυτής.
Το ΕΙΜ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης, σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας.

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 111 44 Αθήνα
κα Βασιλική Χαντζή,
Τηλ.: 210-21.12.000 (εσωτ. *714), Fax: 210-21.12.020-1,
E-mail: eim@eede.gr
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