
Πως μπορεί ένα εστιατόριο να 
δημιουργήσει ένα δυνατό brand  

 

και  
 

μια σχέση διαρκείας με τους πελάτες / 

φιλοξενούμενους 

Dr. Constantinos Pantidos 
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Ας ξεκινήσουμε από κάτι απλό.  
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Ποια μπύρα θα αγοράζατε?  
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Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί ? 
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Το όνομα Craft και το βαρέλι 
παραπέμπουν στη μικρο-

ζυθοποιία (δημιουργικότητα, 

ιδιαιτερότητα) αλλά όλα τα 
υπόλοιπα στοιχεία δεν  

συνάδουν. 
 

Αποτέλεσμα: o εγκέφαλος 

αντιλαμβάνεται μια σύγχυση 
και παύει να συμμετέχει.  
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Εδώ υπάρχει πλήρης συνέπεια μεταξύ των στοιχείων, και ταύτιση όχι μόνο 
με τη μάρκα αλλά και με την ουσία της μικρο-ζυθοποιίας (έκφραση, 

δημιουργικότητα, craftiness) 

 

Αποτέλεσμα: o εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την εσωτερική αλήθεια του 
προϊόντος που επηρεάζει ακόμη και την αντίληψη της γεύσης.  
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Όταν υπάρχει εσωτερική συνέπεια των 
στοιχείων που πηγάζουν από μια 
εσωτερική αλήθεια, ο εγκέφαλος 

συγχρονίζεται με τη Μάρκα.  
 

Η μάρκα δονείται, ζωντανεύει και 
σαγηνεύει το μυαλό και την καρδιά μας 

γιατί αντιπροσωπεύει μια 
πανανθρώπινη ανάγκη. 
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Η καλή κουζίνα, η μοντέρνα ιστοσελίδα, τα 
κοινωνικά δίκτυα είναι απαραίτητα αλλά όχι ικανά 

να δημιουργήσουν μια μεγάλη Μάρκα 

εστιατορίου.  
 

Η μάρκα πρέπει να έχει ψυχή. 
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Ας αποκρυπτογραφήσουμε 
τα μυστικά επιτυχίας 

κάποιων από τα καλύτερα 
εστιατόρια στον κόσμο 



Noma, Copenhagen: αθωότητα, πρωτογονισμός 



Geranium, Copenhagen: δημιουργία 



Central, Lima: ο εξερευνητής των γεύσεων 



Frantzén, Stockholm: μεταμόρφωση, μαγεία 
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Αλλά: 

 

1. πως βρίσκουμε την εσωτερική μας αλήθεια 

 

2. και πως εναρμονίζουμε όλες τις εκφάνσεις της 
Μάρκας (κουζίνα, μηνύματα, εικόνες, διάκοσμος, 
τοποθεσία κτλ.) με αυτή? 
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι 
 

1. Ένστικτο 

2. Αυτογνωσία 

3. Guru 

4. Επιστημονική έρευνα 
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Μια επιστημονική μεθοδολογία 
είναι και αυτή που έχει αναπτύξει η 
εταιρία μας BRAND AVIATORS και 

χρησιμοποιείται παγκόσμια από 
εταιρίες όπως η Mövenpick 

(Switzerland), Starbucks (Seattle), 

Coca-Cola (Europe) κτλ.  

* Proprietary tool developed by BRAND AVIATORS: 
Dr.  C. Pantidos, Living Brands: How Biology and Neuroscience Shape 
Consumer Behaviour and Brand Desirability, Lid Publishing, London 2018 



* Proprietary tools developed by 
BRAND AVIATORS: Dr.  C. Pantidos, 
Living Brands: How Biology and Neuroscience 
Shape Consumer Behaviour and Brand 
Desirability, Lid Publishing, London 2018 

Η μεθοδολογία 
μετρά με ακρίβεια 

την εσωτερική 
αλήθεια της μάρκας 



Επιπλέον, βοηθά να 
μεταφραστεί η εσωτερική 
αλήθεια της μάρκας σε 
γεύσεις, μηνύματα, 
διάκοσμο, χρώματα, 

ταυτότητα κτλ.  

BRAND NEUROLANGUAGE™ 

shapes 

flavors  

scents 



Καλή επιτυχία στις 
προσπάθειές σας ! 

c.pantidos@brandaviators.com 


