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Καταστήματα WIND
Καινοτομία με επίκεντρο τον πελάτη

 Τα 270 καταστήματα WIND αποτελούν το μεγαλύτερο 

πρεσβευτή της εικόνας της εταιρείας WIND στα μάτια 

χιλιάδων καταναλωτών που τα επισκέπτονται καθημερινά.

 Η τεχνολογική υπεροχή και η δημιουργικότητα

συναντιούνται σε ένα Retail χώρο υψηλής αισθητικής.

 Σχεδιασμένα για να προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία 

τεχνολογίας και εξυπηρέτησης στους επισκέπτες.

 Στόχευση της εταιρείας στην καινοτομία, την 

αποτελεσματικότητα και την φιλική εξυπηρέτηση.

Με κέντρο πάντα τον πελάτη και στόχο την ξεχωριστή εμπειρία του μέσα σ αυτό.

Customer Experience
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Ποια ήταν η ανάγκη ?
Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης στους επισκέπτες μας

Τα καταστήματα WIND ήθελαν να προσφέρουν στους

καταναλωτές/επισκέπτες τους ένα διαδραστικό,

εύχρηστο και γρήγορο εργαλείο παρουσίασης της

πλήρης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών που

προσφέρονται από την εταιρία με γνώμονα την

εμπειρία του πελάτη (customer experience)

προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία τεχνολογίας και

εξυπηρέτησης.
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Σχεδιασμός λύσης
Διαδραστική πλατφόρμα Interactive POS Wall

Δημιουργήθηκε μια μοναδική, καινοτόμα για τα Ελληνικά δεδομένα,

διαδραστική πλατφόρμα, που στόχο έχει:

1) την ανάδειξη της μεγάλης γκάμας προϊόντων

2) την υποστήριξη των προωθητικών ενεργειών στα καταστήματα

3) τη δυνατότητα του καταναλωτή να ανακαλύψει μόνος του τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες που του ταιριάζουν

Μία πρωτοποριακή τεχνολογική εφαρμογή που πρώτη η WIND 

χρησιμοποιεί στην Ελλάδα αναβαθμίζοντας τις μεθόδους πώλησης 

στην Retail αγορά. 
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Σχεδιασμός λύσης
Διαδραστική πλατφόρμα Interactive POS Wall

 Κάθε κατάστημα περιλαμβάνει από 2 έως 4 ψηφιακές

διαδραστικές οθόνες (ανάλογα με το μέγεθος του

καταστήματος).

 Κάθε οθόνη είναι μεγέθους 55’’ για απόλυτη θέαση και

βρίσκονται τοποθετημένες σε ειδικά panels, που ευνοούν

την βέλτιστη εμπειρία χρήσης.
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Στον επισκέπτη προσφέρεται:

 ένας γρήγορος, εύκολος και καινοτόμος τρόπος για να βρει μόνος του 

το προϊόν ή την υπηρεσία που του ταιριάζει, να το συγκρίνει με άλλα 

προϊόντα και να καταλήξει στην καλύτερη λύση για αυτόν. 

 η δυνατότητα να βρει προσωποποιημένα προϊόντα, που ταιριάζουν 

μόνο για αυτόν, συμπληρώνοντας απλώς τα στοιχεία του.

Customer Benefits
Εύκολα, γρήγορα και προσωποποιημένα
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WIND Play & Win Interactive Game
Είναι ακόμα περισσότερα!

Οι διαδραστικές οθόνες προσφέρουν ακόμη περισσότερα:

 επιβράβευση τόσο των πελατών μας όσο και όλων των επισκεπτών των 

καταστημάτων WIND.

 το 1ο διαδραστικό promotional παιχνίδι  “WIND Play & Win”  ειδικά 

σχεδιασμένο για τα καταστήματα WIND.

Το “WIND Play & Win” διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

 Βασίζεται σε απλή και εύκολη δράση εκ μέρους του χρήστη. 

 Διαρκεί πολύ λίγο και δεν απαιτεί απαραίτητα την συμμετοχή του 

προσωπικού.

 Είναι ευέλικτο σε θεματικές ή άλλες αλλαγές.

 Εντυπωσιάζει με τα γραφικά και την κίνηση των εικαστικών.

Οι τακτικές «Gamification» αποφέρουν σημαντικά και άκρως αποδοτικά αποτελέσματα, καθώς με 

τη σωστή χρήση μετατρέπουμε τους επισκέπτες σε πελάτες και τους πελάτες σε ambassadors.
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WIND Play & Win Interactive Game
Είναι ακόμα περισσότερα!

 1ο διαδραστικό promotional παιχνίδι  “WIND Play & Win”  ειδικά 

σχεδιασμένο για τα καταστήματα WIND δανείζεται τα πιο ενδιαφέροντα 

στοιχεία των γνωστών και αγαπημένων ηλεκτρονικών παιχνιδιών όπως: 

Διάδραση –Ενθουσιασμός- Κίνητρο- Ανταμοιβή και τα μεταφέρει με 

ευρηματικό τρόπο σε μια ειδική εφαρμογή, προκειμένου να προσελκύσει 

με τον πιο εντυπωσιακό και ευχάριστο τρόπο τους επισκέπτες στα 

καταστήματα.

 Τώρα το Gaming περνάει σε νέα διάσταση, ενσωματώνεται στις οθόνες 

αφής των νέων καταστημάτων WIND και προσφέρει στους επισκέπτες μια 

μοναδική, καινοτόμα και απόλυτα διαδραστική εμπειρία!

 Άγγιξε απλά την «μαγική» οθόνη, παίξε και κέρδισε πλούσια Δώρα και 

μοναδικές προσφορές στη στιγμή.
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Αποτελεσματικότητα του προγράμματος / δράσης 

15%         των επισκεπτών των καταστημάτων χρησιμοποιούν τις διαδραστικές οθόνες

350.000 μοναδικές συμμετοχές στα διαδραστικά παιχνίδια καθόλη τη διάρκεια του έτους 2018

75% θετική αξιολόγηση των επισκεπτών των καταστημάτων WIND ως «εξαιρετική εμπειρία

επίσκεψης» λόγω της ψηφιακής εμπειρίας  (πηγή Kantar TNS )

20% αύξηση εισερχόμενων επισκεπτών (walk-in) (vs 2017)

20% αύξηση συμμετοχών στο παιχνίδι “WIND Play & Win” (vs 2017)
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Διακρίσεις / Βραβεύσεις

Gold award: P.O.P. Star of the year

Διαδραστικές οθόνες

Silver award: Καμπάνια Retail / In-Store

Διαδραστικό promotional παιχνίδι WIND Play & Win

Gold award: Καινοτόμα Ψηφιακά Κανάλια 

Interactive POS WALL- Διαδραστικές οθόνες

Silver award: Καινοτόμο Εργαλείο στις Πωλήσεις

Διαδραστικές οθόνες

Event Awards 2017

Retail Business Awards 2017

Sales Excellence Awards 2016

Sales Excellence Awards 2015

Gold award: Καινοτόμο Κατάστημα

Gold award: Καινοτόμο Κατάστημα

Sales Excellence Awards 2017

Sales Excellence Awards 2015
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Wind Christmas Activation
Συνδυάζοντας τον online κόσμο με τον offline κόσμο…

• Τα καταστήματα WIND την περίοδο των Χριστουγέννων 2017-

2018 υλοποίησαν μία μοντέρνα, διαδραστική και διασκεδαστική

προωθητική ενέργεια, συνδυάζοντας τα social media με τα

καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα.

• Με κύριο όχημα την προσφορά δώρων στους επισκέπτες των

καταστημάτων, σχεδιάστηκε μία πρωτοποριακή ενέργεια στην

οποία ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ!

• Με συστατικά το τεχνολογικό background της εταιρείας και τη

δέσμευση στην παροχή άριστης εξυπηρέτησης, δόθηκε στους

επισκέπτες η δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία του

gamification και να κερδίσουν πλούσια δώρα.
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Wind Christmas Activation
Στόχος η αύξηση της επισκεψιμότητας και η μοναδική εμπειρία…

Στόχος της ενέργειας ήταν η αύξηση του walk in στα

καταστήματα WIND και η εμπειρία των επισκεπτών

μέσα σ αυτά (customer experience).

Η ενέργεια είχε ως βασικό άξονα τα social media και

τελικό σταθμό 220 καταστήματα WIND, μέσα από μία

μοναδική εμπειρία gamification. Ξεκάθαρος νικητής ο

κάθε επισκέπτης των καταστημάτων!
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Wind Christmas Activation
Στρατηγική προωθητικής ενέργειας

Το «ΔΕΙΞΕ ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΟΥ» στηρίχθηκε στους ακόλουθους πυλώνες :

• ΠΟΙΟΤΗΤΑ: επώνυμα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας ως δώρα.

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η

τεχνολογία του chat bot σε προωθητική ενέργεια retailer υπηρεσιών

τηλεπικοινωνίας και συνδυάστηκε επιτυχώς με τα actual

καταστήματα. Επίσης η τεχνολογία augmented reality σε smartphone

με τρόπο που να παραπέμπει σε ηλεκτρονικό παιχνίδι (gamification).

• CUSTOMER EXPERIENCE: η εμπειρία που χαρακτήρισε την ενέργεια σε

όλα τα βήματά της, ήταν προσανατολισμένη απόλυτα στην

ευχαρίστηση του πελάτη και στη δημιουργία WOW effect.

• ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ: αναγνώριση & επιβράβευση της προτίμησης όλων των

πελατών (συνδρομητές Κινητής & Σταθερής WIND), και γενικότερα

ΟΛΩΝ των επισκεπτών (WIND ή άλλου παρόχου) χωρίς προϋπόθεση

αγοράς.
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Wind Christmas Activation
Ο μηχανισμός της προωθητικής ενέργειας ( online, social media ) 

• Η διαδικασία ξεκινούσε από τα social media και πιο συγκεκριμένα το

Facebook.

• Ο καταναλωτής είτε μπαίνοντας απευθείας στην σελίδα που

δημιουργήθηκε για την ενέργεια, είτε οδηγούμενος σ αυτήν από τα e-

banners που υπήρχαν σε περισσότερα από 200 sites, είχε τη δυνατότητα να

συνομιλήσει με τον WIND Santa, κάνοντας μια απλή ευχή για το δώρο

τεχνολογίας της επιλογής του. Όλοι οι social media users, ανεξάρτητα αν

ήταν WIND πελάτες ή όχι, μπορούσαν να συνομιλήσουν με τον WIND Santa

μέσω της τεχνολογίας chat bot του Facebook.

• Οι καταναλωτές επέλεγαν το δώρο που θα επιθυμούσαν να τους φέρει ο

WIND Santa μέσα από μία ποικιλία προϊόντων τεχνολογίας και λάμβαναν

ένα μοναδικό κωδικό στο τέλος της συνομιλίας. Με τον κωδικό αυτό, οι

συμμετέχοντες μπορούσαν να επισκεφθούν όποιο κατάστημα WIND

επιθυμούσαν, προκειμένου να μάθουν αν κέρδισαν το συγκεκριμένο δώρο

ή κάποιο άλλο από τα χιλιάδες δώρα της ενέργειας.
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Wind Christmas Activation
Ο μηχανισμός της προωθητικής ενέργειας ( Κατάστημα )

Στα καταστήματα WIND βρισκόταν μια ειδική branded επιδαπέδια κατασκευή, σε

κεντρικό σημείο και με τοποθετημένο σ αυτήν smartphone τελευταίας τεχνολογίας. Στο

smartphone υπήρχε εγκατεστημένη ειδική εφαρμογή, στην οποία χρησιμοποιώντας την

κάμερα της, οι χρήστες μέσω του augmented reality μπορούσαν να επιλέξουν ένα από τα

εικονικά δώρα που αιωρούντουσαν στο κατάστημα και ανοίγοντάς το με έναν

εντυπωσιακό τρόπο να δει αν κέρδισε το δώρο που ευχήθηκε!

Το “Δείξε το Δώρο σου” είχε τα εξής χαρακτηριστικά:

➢ Προσέφερε έναν επιπλέον λόγο σε κάποιον για να επισκεφθεί ένα κατάστημα

WIND.

➢ Βασιζόταν σε μία απλή και εύκολη δράση σε online & offline επίπεδο

➢ Δεν απαιτούσε την συμμετοχή του προσωπικού

➢ Περιλάμβανε εντυπωσιακά γραφικά και κίνηση εικαστικών με χρήση

gamification
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Wind Christmas Activation
360 καμπάνια επικοινωνίας

Η επιτυχία της ενέργειας βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην 360 καμπάνια

επικοινωνίας, η οποία έκανε ευρέως γνωστή την ενέργεια στους πελάτες της WIND,

αλλά και των άλλων παρόχων.

Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν:

• E-banners σε sites

• Facebook

• Instagram

• Ραδιοφωνικό σποτ

• Ραδιοφωνικές αναφορές

• Δελτίο τύπου

• Φυλλάδιο ένθεση σε εφημερίδες

• Banner στην ιστοσελίδα της WIND

• SMS στη βάση των χρηστών WIND

• Digital επικοινωνία και pop υλικά στα καταστήματα WIND
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Wind Christmas Activation
Αποτελέσματα προωθητικής ενέργειας

118.000  συμμετοχές στο παιχνίδι ‘’Δείξε το Δώρο σου’’

10% αύξηση στο walk in των καταστημάτων σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016 

322% Οι καταναλωτές που ήρθαν σε επαφή με την καμπάνια (reach) ξεπέρασαν 

τον  αναμενόμενο αριθμό κατά +322%.

98% Η καμπάνια ξεπέρασε τα αναμενόμενα impressions σε ποσοστό +98%.

25% Ο αριθμός των clicks ξεπέρασε τον αναμενόμενο αριθμό κατά +25%.




