
REPORT 

ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 17.06 – 17.07.2021



Κεντρική ιδέα καμπάνιας:

✓ Στόχος μας ήταν να επικοινωνήσουμε τη σημαντικότητα της προστασίας από τον ήλιο και φυσικά τον τακτικό έλεγχο του δέρματός 
μας.

✓ Χρησιμοποιήσαμε εικόνες από καλοκαιρινές στιγμές ανθρώπων για να κάνουμε μια υπενθύμιση, χωρίς όμως να τρομάξουμε, σχετικά 
με τη σημασία του έγκαιρου ελέγχου του δέρματός μας πριν εκτεθούμε στον ήλιο.

✓ Στην καμπάνια χρησιμοποιήθηκε το μήνυμα : Φέτος το καλοκαίρι #KaneTiDiafora



Η καμπάνια μας χρησιμοποίησε ως βασικά οχήματα τα social media, το ραδιόφωνο και τα digital ΜΜΕ , με βασικό στόχο να 
δημιουργήσουμε awareness σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος κοινού και παράλληλα να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα 
στο site dermalogos.gr

Τα υλικά που ετοιμάσαμε ήταν τα εξής:

Social Media: 

✓ Βασικό θεματικό video post που αποτυπώνει το concept της καμπάνιας.

✓ Θεματικά video posts : 

▪ Για τα μέρη του σώματος που κινδυνεύουν πιθανώς να αναπτύξουν μελάνωμα (για γυναίκες)

▪ Για τα μέρη του σώματος που κινδυνεύουν πιθανώς να αναπτύξουν μελάνωμα (για άντρες)

▪ Για τους τρόπους προστασίας από τον ήλιο,

▪ Για την προστασία των παιδιών στον ήλιο και ειδική στόχευση σε μητέρες με μικρά παιδιά,

▪ Για το διαχωρισμό ελιών, φακίδων και μελανώματος και τη σημαντικότητα του αυτοελέγχου 

✓ Θεματικό carousel post ενημέρωσης για τους διαφορετικούς φωτότυπους.

✓ 1 θεματικό story που αποτυπώνει το concept της καμπάνιας.

Επικοινωνιακή Στρατηγική



Dermalogos.gr

• Δημιουργία landing page για την καμπάνια.

• Δημιουργία ειδικού εγχειριδίου (Οδηγός Πρόληψης) για την ενημέρωση και αυτοέλεγχο, το οποίο οι επισκέπτες της 
σελίδας έχουν τη δυνατότητα να κατεβάζουν και αποθηκεύουν ,ώστε να μη χαθεί η πληροφόρηση και μετά το πέρας της 
καμπάνιας.

Radio Campaign

• Ραδιοφωνικό μήνυμα στο concept της καμπάνιας με στόχο να ενημερώσει για την πρόληψη , τον τακτικό έλεγχο και να 
προσκαλέσει τον κόσμο να επισκεφτεί το site.

• Ραδιοφωνικές ατάκες για εν δυνάμει χρήση από τους παραγωγούς.

Press Relation

▪ Δημιουργία 2 Δελτίων Τύπου με στόχο την ενημέρωση για την κοινωνική πρωτοβουλία της ΕΔΑΕ και την προβολή τόσο σε 
ποικίλης ύλης ΜΜΕ όσο και σε Ιατρικού περιεχομένου μέσα.

Επικοινωνιακή Στρατηγική



Target Group

Το κοινό που στοχεύσαμε:

✓ Ενήλικες , 20– 60 ετών

✓ Γονείς

✓ Ενδιαφέροντα: Δερματολογία, Υγεία, 
Ηλιοθεραπεία, Διακοπές, Φροντίδα του 
Δέρματος, Διακοπές, Οικογένεια



Evaluation Summary

Η επικοινωνία ξεκίνησε στις 17.6 και 
ολοκληρώθηκε στις 17.7.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι καμπάνια λειτούργησε 
χωρίς το CRS όχημα της Δωρεάν Εξέτασης 
σπίλων, που αποτελεί σημαντικό επικοινωνιακό 
κίνητρο, καταφέραμε για ακόμη μία χρονιά, 
θεαματικά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο 
κάλυψης, όσο και στη δημιουργία awareness 
και engagement του κοινού- στόχος.

Αντίστοιχα, υπήρξε σημαντική κάλυψη και σε 
επίπεδο δωρεάν δημοσιευμάτων παρόλο που 
δεν υπήρξε η δυνατότητα να προσέγγισής του 
δημοσιογραφικού κοινού μέσω Press 
Conference.



Radio Campaign

Καταγραφή ραδιοφωνικού μηνύματος

25.06-25.07

✓Αθήνα : 737 spots – 28 Σταθμοί 
✓Θεσ/νίκη:  270 spots – 8 Σταθμοί 
✓Περιφέρεια: 2.608 spots – 76 Σταθμοί 

112 
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

3.615
SPOTS

46 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΑ 





Publicity

12.000€
Publicity 

Value

▪ 17 Δημοσιεύματα σε online μέσα
▪ 13 σε ποικίλης ύλης μέσα & 4 σε ιατρικού περιεχομένου









Facebook & Instagram Campaign



Σχόλια

➢ Με την καθημερινή παρακολούθηση και το 
optimization, πετύχαμε το κοινό – στόχος να 
επισκεφθεί το site, κάνοντας click στα ads 
και να κατεβάσει ον οδηγό πρόληψης του 
καρκίνου του δέρματος.

➢ Το κοινό – στόχος ήταν ενήλικες, 18+ και
γονείς. Εκτός από την επίσκεψη στο site και
το .pdf που κατέβασαν, αλληλεπίδρασαν
κάνοντας save και share τα posts. Δηλαδή
βρήκαν τα εικαστικά και το μήνυμα
ενδιαφέροντα, για να τα σώσουν και να τα
μοιραστούν με το δικό τους κοινό.

➢ Η καμπάνια έτρεξε ταυτόχρονα σε
Facebook & Instagram με αυτόματη
επένδυση του budget από το Facebook. Και
τα δύο μέσα είχαν παρόμοιο reach. Όμως,
από το Facebook κλίκαραν πολύ πιο συχνά
για να επισκεφθούν το site.



Σχόλια

➢ Ως προς την ηλικία, οι ηλικιακές ομάδες 35-
44 και 45 – 55+ κλικάραν πιο συχνά στα ads. 
Οι νεότερες ηλικίες(18 – 24, 25 -34) είχαν 
υψηλό reach και impressions και έσωσαν 
περισσότερες φορές τα ads, κάτι που 
σημαίνει ότι αργότερα μπορεί να μπήκαν 
στο προφίλ τους και να κλίκαραν σε αυτά.

➢ Οι γυναίκες κλίκαραν περισσότερες φορές 
και πιο συχνά στα ads. Επίσης, τα έκαναν 
share και save περισσότερο από τους 
άνδρες. 



Campaign Results

Διάρκεια: 17 / 06 – 17 / 07

Κανάλι Impressions Reach % Κάλυψης 
Κοινού - Στόχος

Frequency Link Clicks
Unique 

Link Clicks
Link CTR CPC Leads

Conversion 
Rate

Page Likes Net Budget

Facebook & 
Instagram

5.620.601 1.429.254 33% 3,93 19.504 16.736 0,35% 0,22 € 356 1,83% 3 4.246,49 €



Campaign Results: Engagement KPIs

Διάρκεια: 17 / 06 – 17 / 07

Κανάλι Post Reactions Post Comments Post Saves Post Shares

Facebook & 
Instagram

1.867 9 214 126



Story Results

Διάρκεια: 1 7/ 06 – 17 / 07

Κανάλι Impressions Reach Frequency Link Clicks Link CTR CPC Leads
Conversion 

Rate
Page Likes* Net Budget

Instagram 201.294 89.760 2,24 738 0,37% 0,27 € 3 0,41% n/a 200 €

*Το story έτρεξε στο Instagram, οπότε δεν μπορεί κάποιος να κάνει like στη Facebook Σελίδα.



Τα Ads με το υψηλότερο Conversion Rate



Facebook vs Instagram



Campaign Results: Φύλο



Campaign Results: Φύλο



Campaign Results: Ηλικία



Campaign Results: Ηλικία



Η καμπάνια μας απέδωσε πάρα πολύ καλά, όπως δείχνουν τα σημαντικότερα KPIs: 
• Ο υψηλός αριθμός impressions, πάνω από 5.600.000 δημιουργεί το απαραίτητο awareness, την ενημέρωση του κοινού 

για το μελάνωμα.
• Πολύ σημαντικό επίσης ότι πετύχαμε κάλυψη του κοινού- στόχος σε ποσοστό 33% (για να θεωρηθεί επιτυχημένη μια 

καμπάνια, το ποσοστό αυτό θέλουμε να είναι πάνω από 20%).
• Στο site οδηγήθηκαν 16.736 άνθρωποι κάνοντας click στην καμπάνια μας και 356 φορές κατέβασαν τον οδηγό. 
• Η καμπάνια είχε καλύτερη απόδοση από την αντίστοιχη περσινή, καθώς έχουμε πετύχει υψηλότερο ποσοστό του κοινού 

που κατέβασε τον οδηγό. Φέτος είναι 1,83% και πέρσι ήταν 1,39%.

Αποτελέσματα καμπάνιας 



Μελετώντας τα αποτελέσματα της καμπάνιας για το μελάνωμα 2021 και 2020, συγκρίναμε τους 2 βασικούς ποιοτικούς δείκτες 
καθώς και τα εικαστικά . Επίσης, για θέματα που σχετίζονται με ευαισθητοποίηση και ενημέρωση είναι σημαντικό να υπάρχει 
μια επαναληπτική επικοινωνία, δηλαδή να τρέχουν καμπάνιες κάθε χρόνο, γιατί με το βομβαρδισμό πληροφοριών, το κοινό –
στόχος τείνει να ξεχνάει. Θεωρούμε ότι η αύξηση στο engagement rate και το conversion rate, που παρατηρήσαμε φέτος, δεν 
είναι άσχετα με το γεγονός ότι ήταν 2η χρονιά στον αέρα η καμπάνια για το μελάνωμα. 

Η καμπάνια του 2021 είχε σημαντικά υψηλότερο και conversion rate και engagement rate. Το conversion rate είναι το ποσοστό 
του κοινού που κατέβασε τον οδηγό προστασίας και το engagement rate μας δείχνει το ποσοστό του κοινού που 
αλληλεπίδρασε με τα ads της καμπάνιας.
To conversion rate το 2021 ήταν 1,83% και το 2020 ήταν 1,39%. 
Το engagement rate του 2021 ήταν 19,55% και το 2020 ήταν 3,80%. 

Αυτές οι σημαντικές αυξήσεις δείχνουν ότι το κοινό που προσελκύσαμε ενδιαφέρθηκε ακόμη περισσότερο σε σχέση με πέρσι 
να ενημερωθεί για το μελάνωμα. 

Οι αυξήσεις αυτές στους ποιοτικούς δείχτες είναι πιο σημαντικές, αν λάβουμε υπόψη μας ότι σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 
στόχευσης του κοινού από το Facebook, που έγιναν φέτος, έχουν επηρεάσει γενικά τα αποτελέσματα των campaigns, που 
συνήθως εμφανίζονται μειωμένα. 

Τέλος, τα εικαστικά μας φέτος, και ιδιαίτερα το καρουζέλ με τον φωτότυπο προσέλκυσαν περισσότερο το κοινό, όπως δείχνει 
και το υψηλό engagement rate

Συγκριτικά αποτελέσματα καμπάνιας 2021 vs 2020



Ευχαριστούμε!


