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Για να είμαστε δίκαιοι, το 2021 
ήταν μία χρονιά που αν μη τι άλλο 
πρόσφερε συγκινήσεις τόσο 
στους marketers, όσο και στους 

καταναλωτές. Θα μείνει στην ιστορία 
ως η χρονιά που μας εισήγαγε σε μια 
νέα κανονικότητα, παρά την αστάθεια 
που προκάλεσαν οι νέες μεταλλάξεις 
του κορονοϊού και η παρατεταμένη 
διάρκεια της πανδημίας. Ως εκ τούτου, 
ο νέος χρόνος κουβαλάει σε ένα βαθμό 
το στίγμα του 2020. Μία ακόμη μετα-
πανδημική χρονιά που θα χαρακτηριστεί 
από πληθώρα νέων εξελίξεων, αλλά και 
αναδυόμενες sub-τάσεις.

Στο πεδίο του social media marketing, 
παρατηρούνται 3 βασικές μεταβολές:
• Ο μετασχηματισμός στον χώρο της 

τεχνολογίας και των πλατφορμών
• Η προτεραιοποίηση των omni-channel 

στρατηγικών
• Η στροφή των brands προς το 

humanisation και την υιοθέτηση μίας πιο 
ανθρωποκεντρικής επικοινωνίας

Με βάση αυτές τις μεταβολές, στις 
επόμενες σελίδες σκιαγραφούνται 7 
social trends που θα επηρεάσουν το 
marketing τους επόμενους μήνες. Εκτός 
από το γεγονός ότι είναι όλα social-first, 
τα trends αυτά έχουν ένα ακόμα κοινό 

χαρακτηριστικό: έχουν διαμορφωθεί 
με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιούν 
την βαθύτερη πρόθεση και προσοχή 
των χρηστών. Μιλάμε δηλαδή για μία 
χαρακτηριστική μετάβαση προς εκείνο 
το σημείο που ο χρόνος που κολλάνε 
και ξοδεύουν οι χρήστες συναντάει την 
αγοραστική τους δύναμη, μέσα σε μία 
ενιαία εμπειρία ή πλατφόρμα.
 
Χωρίς να προβλέπουμε το μέλλον, 
το 2022 θα είναι (ή, τουλάχιστον, 
έχει τις προδιαγραφές για να γίνει) η 
χρονιά που το TikTok θα αναπτυχθεί 
ακόμη περισσότερο ως βασική social 
media πλατφόρμα και εκκολαπτήριο 
νέων trends, το social commerce θα 
σημειώσει δυναμική εξέλιξη, το social 
audio θα ακουστεί περισσότερο, οι 
social κοινότητες θα αποκτούν όλο και 
περισσότερη σχετικότητα, το metaverse 
θα φέρει μία αναπόφευκτη στροφή 
προς οτιδήποτε βαθύτατα εμπειρικό, οι 
creators θα αποκτούν αυξανόμενη αξία, 
ενώ θα αναδειχθούν και οι δυνατότητες 
των influencers σε όλα τα στάδια του 
cross-funnel. 

Είμαστε έτοιμοι για μία ακόμα 
συναρπαστική χρονιά στα social media! 
Εσείς;
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1TIKTOK 
MADE ME DO IT
 
Η εντυπωσιακή επίδραση του TikTok στην 
παραγωγή περιεχομένου, το storytelling, τους 
creators και το εμπόριο
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Τον Σεπτέμβριο του 2021, το TikTok 
ανακοίνωσε υπερήφανα μέσα από 
ένα blog post ότι 1 δισεκατομμύριο 

άνθρωποι χρησιμοποιούν πλέον την 
πλατφόρμα κάθε μήνα (ναι – 1 στους 7,5 
ανθρώπους παγκοσμίως). Η εντατική αυτή 
χρήση οδήγησε στην δημιουργία αμέτρητων 
σύντομων videos, που περιλαμβάνουν 
πρακτικά τα πάντα: από χορευτικά challenges 
και ευχάριστα clips ζωγραφικής μέχρι 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχετικό με την 
βιομηχανία του beauty, κλπ.
 
Αυτό που έκανε το TikTok τόσο δημοφιλές 
τα τελευταία δύο χρόνια είναι το δίχως 
άλλο ο εκδημοκρατισμός που επέφερε 
στο storytelling, παρέχοντας στον 
καθένα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις 
λειτουργίες του μέσου για να δημιουργήσει 
σύντομα videos, χωρίς να απαιτείται να 
έχει προηγούμενες γνώσεις πάνω στην 
επεξεργασία video. Ταυτόχρονα, όμως, ο 
αλγόριθμος της πλατφόρμας είναι κάπως 
διαφορετικός σε σύγκριση με άλλες social 
media πλατφόρμες, με την έννοια ότι 
βασίζεται στο “authority ranking”, δηλαδή 
στην αυθεντική επιρροή που ασκεί κάθε 
χρήστης στον τομέα του. Όταν γίνεται 
σωστά, το περιεχόμενο στο TikTok μπορεί 
να οδηγήσει σε χιλιάδες views, ακόμα κι 
αν κάποιος έχει λίγους μόνο followers. Ο 
αλγόριθμος, που βασίζεται στην Τεχνητή 

Νοημοσύνη, θα “σπρώξει” το video σε 
χρήστες που επιθυμούν να καταναλώσουν 
τέτοιου είδους περιεχόμενο, μέσα από 
το discovery section της εφαρμογής, το 
“For Your Page”, ακόμα και αν το ίδιο το 
περιεχόμενο φαίνεται ερασιτεχνικό.
 
Σήμερα, το TikTok υποχρεώνει τους 
ανταγωνιστές του να προσαρμοστούν 
στην απειλή: Η Instagram, που ανήκει στην 
Meta, ανακοίνωσε μέσω του CEO της ότι 
η πλατφόρμα τους δεν αποτελεί πλέον μία 
εφαρμογή απλώς διανομής φωτογραφιών, 
αλλά στρατηγική προτεραιότητά τους για το 
2022 είναι η έντονη χρήση των Reels – ενός 
κλώνου για περιεχόμενο σύντομης διάρκειας 
που γεννήθηκε στο TikTok. Παραδόξως, τα 
Reels μπορεί πλέον κανείς να τα ανακαλύψει 
στο Instagram πολύ πιο εύκολα σε σχέση 
με το παραδοσιακό περιεχόμενο, ενώ η 
εταιρία, που εδρεύει στην Καλιφόρνια, 
κατέστησε σαφές ότι περιεχόμενο που 
αναδημοσιεύεται και φέρει το watermark 
του TikTok θα επηρεάζεται δυσμενώς σε 
σχέση με την απήχησή του και άρα θα 
φτάνει σε λιγότερους Instagram χρήστες. 
Παράλληλα, σύμφωνα με ένα report της 
App Annie, το TikTok έχει πλέον ξεπεράσει 
τον μέσο χρόνο που οι χρήστες Android 
στις ΗΠΑ παρακολουθούν YouTube, παρόλο 
που φιλοξενεί ως επί το πλείστον σύντομης 
διάρκειας περιεχόμενο.

Η καθημερινή χρήση του 
TikTok εκτοξεύτηκε μέσα στο 
2021, με την πλατφόρμα πλέον 
να επισκιάζει τους μεγάλους 
εδραιωμένους παίκτες.

Τι είδαμε

https://techcrunch.
com/2020/02/17/
leveraging-tiktok-for-
growth

https://newsroom.
tiktok.com/en-us/ 
1-billion-people-on-
tiktok
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3 46Το TikTok έγινε η πρώτη 
εφαρμογή που δεν ανήκει στην 
Meta (πρώην Facebook) και 
έφτασε τα 3 δισεκατομμύρια 
downloads παγκοσμίως

Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του TikTok 
αυξήθηκαν κατά 46% μέσα σε λιγότερο από 
6 μήνες - από 689 εκατομμύρια τον Ιούλιο σε 
περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο τον 
Δεκέμβριο του 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ STORYTELLING
Το αυθεντικό, αφιλτράριστο, 
εκδημοκρατισμένο και διασκεδαστικό 
περιεχόμενο θα εξακολουθήσει να 
συγκεντρώνει ενδιαφέρον στα social 
media, με το TikTok να επηρεάζει 
καθοριστικά το κομμάτι αυτό. Με το μέσο 
attention span να μειώνεται από χρονιά σε 
χρονιά, η χρήση “μικρο-περιεχομένου” που 
τραβάει γρήγορα την προσοχή θα 
αποτελέσει κλειδί το 2022, όπως και τα 
looping videos, η λειτουργία του Remix, τα 
raw supers, τα χαρακτηριστικά voice overs, 
η μουσική και η τελευταία ατάκα που 
«γράφει» στο τέλος του κάθε υλικού.

CONTENT CREATORS
Ως επακόλουθο της ανάπτυξης του TikTok 
μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, η έννοια 
του παραδοσιακού influencer έχει 
μετεξελιχθεί, από figures με τεράστιο κοινό 
και ίσως αμφισβητήσιμη απήχηση σε 
δημιουργούς που επιτυγχάνουν μεγάλο 
reach χωρίς απαραίτητα να διαθέτουν 
πλήθος ακολούθων. Στο νέο μοντέλο των 
social media, η αυθεντικότητα και η 
απήχηση θα αντικαταστήσουν τους 
followers και την ανέκαθεν 
προσκόλληση στο engagement.

Η αστρονομική ανάπτυξη του 
TikTok θα συνεχίσει αναμφίβολα 
να επηρεάζει την επικοινωνία 
των μαρκών στα social media με 
διάφορους τρόπους:

Γιατί έχει σημασία για το 2022



ΕΜΠΟΡΙΟ
Από τον κλάδο των καλλυντικών μέχρι τα 
καταναλωτικά αγαθά και την μόδα, τα 
cultural trends στο TikTok έχουν βοηθήσει 
οργανικά πολλές μάρκες να πουλήσουν 
περισσότερο, ή ακόμα και να ξεπουλήσουν: 
σκεφτείτε την μάσκαρα της Maybelline, τα 
legging jeans της Zara ή ακόμα και το τυρί 
φέτα, που ξεπούλησε σε πολλές χώρες 
μετά τη συνταγή #BakedFetaPasta που 
έκανε θραύση στο TikTok κατά τους 
πρώτους μήνες της πανδημίας.
 
Για να επιταχύνει την ανάπτυξη του 
εμπορίου στην πλατφόρμα, το TikTok 
δημιούργησε το TikTok Shopping, μία 
σουίτα λύσεων, λειτουργιών και εργαλείων 
που δίνουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία 
να αξιοποιήσουν τη δύναμη του 
ολοκληρωμένου εμπορίου. Η σουίτα αυτή 
περιλαμβάνει τα storefronts στα brand 
profiles, τα tagged προϊόντα και τα 
livestream shopping events, που 
αναμένεται να λανσαριστούν παγκοσμίως, 
ενισχύοντας την εμπορική δραστηριότητα 
στην πλατφόρμα.
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2SELL ME 
MORE
 
Οι νέες δυνατότητες 
του Social Commerce
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To Social Commerce δεν αποτελεί 
πλέον κάτι καινούργιο. Υπάρχει εδώ 
και χρόνια, υποστηριζόμενο από 

Ασιατικά super apps και επιταχυνόμενο από 
την πανδημία και τις καλύτερες υποδομές 
συνδεσιμότητας και κινητής τηλεφωνίας. Με 
δεδομένους τους φυσικούς περιορισμούς 
ακόμα στο κομμάτι του shopping, αλλά 
και στις αυστηρές προσδοκίες των 
καταναλωτών προς μία απρόσκοπτη 
εμπειρία αγοράς, τα brands ενθαρρύνονται 
να ενεργοποιήσουν ένα κανάλι που 
οδηγεί σε πωλήσεις και παρέχει στους 
πελάτες επιπλέον “δρόμους” έρευνας και 
ανακάλυψης προϊόντων, συνοδευόμενους 
από προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, 
χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείπουν το 
αγαπημένο τους app. Τα κοινωνικά δίκτυα 
γρήγορα κατανόησαν αυτή την ανάγκη 
και εισήγαγαν πολυάριθμες λειτουργίες 
shopping μέσα στο 2021, με κυριότερες 
τη δυνατότητα των προϊόντων να γίνονται 
“tagged” στις δημοσιεύσεις στο feed, αλλά 
και τα Social Shops. Με τον καιρό, το κοινό 
έχει εγκλιματιστεί στο concept, οι αλγόριθμοι 
έχουν γίνει πιο έξυπνοι και η χρήση αυτών 

των λειτουργιών έχει αυξηθεί σημαντικά.
Είναι λοιπόν ασφαλές να υποθέσουμε ότι το 
2022 θα δούμε επιχειρήσεις διαφορετικών 
μεγεθών να ενισχύουν ακόμα περισσότερο 
τις εμπορικές τους δραστηριότητες, με 
τα social media να αποτελούν τη βασική 
τους πλατφόρμα. Πώς; Επενδύοντας σε 
μια συνεχή ροή τεχνολογικών καινοτομιών, 
λύσεων ολοκληρωμένης εμπειρίας και 
ενοποιημένων συστημάτων (άλλωστε, ποια 
πλατφόρμα δεν έχει ακόμα συνεργασία με το 
Shopify;).
 
Υπάρχουν, βέβαια, ορισμένοι περιορισμοί. 
Αυτή τη στιγμή το τοπίο δεν είναι απόλυτα 
ισορροπημένο. Στις ΗΠΑ, όπου στα 
Facebook και Instagram Shops προσφέρεται 
το native checkout, τα επιτυχημένα 
παραδείγματα διαδέχονται το ένα το άλλο. 
Και στην Ασία, όπου τα super apps έχουν 
γίνει μέρος του καθημερινού τρόπου ζωής, 
οι ψηφιακές και φυσικές εμπειρίες είναι 
απρόσκοπτα συνδεδεμένες. Ο υπόλοιπος 
κόσμος, με την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή, 
αναμένει ακόμα μια ολοκληρωμένη, από το Α 
ως το Ω, λύση shopping.

Η επιτάχυνση των εξελίξεων, 
αλλά και η αυξανόμενη 
υιοθέτηση από το κοινό, μπορεί 
να φέρει την επανάσταση στο 
Social Commerce το 2022

Τι είδαμε
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Καθώς η ευκολία και η λειτουργικότητα 
συνιστούν βασικά ζητούμενα για τον 
mobile-centric καταναλωτή, μία καλή 
στρατηγική social commerce είναι 
αυτή που δεν περιλαμβάνει πολλές 
παραπομπές σε εξωτερικές σελίδες. Τα 
ενδιαφέροντα νέα: μεγάλες social media 
εταιρείες, συγκεκριμένα η Meta και η 
Bytedance, δοκιμάζουν εμπορικά εργαλεία 

ενσωματωμένα στις πλατφόρμες τους, 
παραπέμποντας σε ένα μοντέλο αντίστοιχο 
με αυτό του WeChat, που γεννήθηκε από την 
επιθυμία για μια πλατφόρμα που συνδυάζει 
τις συναλλαγές με το social sharing. Τα 
θεμέλια έχουν τεθεί, συνεπώς αναμένουμε 
το χρονοδιάγραμμα για το παγκόσμιο 
λανσάρισμα και την σταδιακή ενοποίηση.

Για να είμαστε ξεκάθαροι, η επιτυχία του 
social commerce δεν εδράζεται στην 
απλή εφαρμογή του in-app checkout, 

αναμένοντας κατόπιν έκρηξη πωλήσεων. 
Τα brands που θέλουν να αναβαθμίσουν τις 
εμπορικές τους δραστηριότητες θα πρέπει 
να οικοδομήσουν μία πολύ καλά δεμένη 
στρατηγική branding και πωλήσεων που 
θα ακουμπάει σε κάθε στάδιο του ταξιδιού 
του χρήστη. Και αυτό γιατί αναμένεται μία 
τεράστια αύξηση του ανταγωνισμού στον 
χώρο των social εξαιτίας της έλλειψης 
first-party data. Και το πιο σημαντικό, είναι 
ότι ο τελικός χρήστης αξιοποιεί τα social 
περισσότερο από ποτέ για να κάνει μία 
ευρύτερη έρευνα που θα υποστηρίξει 
τη διαδικασία λήψης της απόφασης, ενώ 
ταυτόχρονα διψάει για να γίνει η περιήγησή 
του αυτή με ψυχαγωγικό τρόπο.
 
Γι’ αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό 
για τους διαφημιζόμενους να ενισχύσουν 
τη “social” πλευρά του social commerce. 
Ο τελικός χρήστης θα εξακολουθήσει να 
εκφράζει την προτίμηση και το ενδιαφέρον 
του για ένα brand σε διαφορετικά 
touchpoints. Όμως, όσο περισσότερο 
μπορείτε να ενσωματώσετε αυτά τα βήματα 
σε μία ενιαία εμπειρία, τόσο το καλύτερο.
 
Κοιτάζοντας ήδη στη νέα χρονιά που 
ξεκίνησε, το social commerce βαθμιαία 

μετατράπηκε από μία μαζική έξαρση του 
eCommerce στο τελευταίο στάδιο του 
funnel προς ένα μοντέλο που διαπερνάει 
όλα τα στάδια: από το awareness και το 
consideration μέχρι το στάδιο της πώλησης 
και την προώθηση της επαναγοράς και της 
διατήρησης της πιστότητας.
 
Και η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει 
ιδιαίτερο νόημα για τον απλό λόγο ότι τα 
brands πρέπει να βασίζονται σε ένα μοντέλο 
που δύναται να δημιουργήσει ζήτηση, αλλά 
και να μετακινήσει τα πιο “έτοιμα” κοινά προς 
το cross και το up-selling. Το να εστιάζει 
κανείς αποκλειστικά στο branding ή την 
πώληση θα ήταν μια χαμένη ευκαιρία.

Το social commerce δεν αφορά μόνο στο 
τελευταίο στάδιο του marketing funnel

1
https://techcrunch.
com/2020/02/17/
leveraging-tiktok-for-
growth/

https://newsroom.
tiktok.com/en-us/1-
billion-people-on-
tiktok

53.2%
Η κοινή παρουσία

στα social αποδίδει

των χρηστών του Internet ηλικίας 16-24 
παγκοσμίως χρησιμοποιεί τα social media ως 
βασική πηγή έρευνας για τα προϊόντα.
Πηγή: Hootsuite & We Are Social, 2021

Τι είδαμε
 

https://techcrunch.com/2020/02/17/leveraging-tiktok-for-growth/
https://techcrunch.com/2020/02/17/leveraging-tiktok-for-growth/
https://techcrunch.com/2020/02/17/leveraging-tiktok-for-growth/
https://techcrunch.com/2020/02/17/leveraging-tiktok-for-growth/
https://newsroom.tiktok.com/en-us/1-billion-people-on-tiktok
https://newsroom.tiktok.com/en-us/1-billion-people-on-tiktok
https://newsroom.tiktok.com/en-us/1-billion-people-on-tiktok
https://newsroom.tiktok.com/en-us/1-billion-people-on-tiktok


SOCIAL MEDIA TRENDS 2022 OGILVY SOCIAL & PERFORMANCE11

142 3
Προσεγμένη διαχείριση 
του κοινού-στόχου. Η 
ύπαρξη επιπλέον εμπορικών 
πυλών όπως τα social 
shops θα ξεκλειδώσει 
περισσότερα signals για 
παρακολούθηση και χρήση 
δεδομένων για retargeting 
και lookalike modelling 
(επιλογή προϊόντων, 
προσθήκη στο καλάθι). 
Οι συμπεριφορές αυτές 
αποτελούν αληθινό χρυσό 
για μελλοντικά activations 
και επαναλαμβανόμενες 
αγορές, και γι’ αυτό το 
λόγο απαιτούν σημαντική 
προσοχή.

Viral και εμπειρικό εμπόριο.
Μην υποτιμάτε την επίδραση 
των αυθόρμητων στιγμών 
και των real-time ευκαιριών 
για αγορές. Δοκιμάστε να 
αξιοποιήσετε τη συνεργασία 
με micro-influencers 
μέσα από live-streaming 
events, video formats που 
προκαλούν βαθύτερες 
πτυχές αλληλοεπίδρασης, 
ή μηχανισμούς και τεχνικές 
παιχνιδιού, που προσφέρουν 
social-only ή ευρύτερες 
digital εικονικές εμβυθιστικές 
εμπειρίες.

Πειραματιστείτε, αλλά 
σεβόμενοι το DNA της 
κάθε πλατφόρμας. 
Ακόμα κι αν φαίνεται ότι οι 
μεγάλοι παίκτες των social 
media κυκλοφόρησαν 
τα ίδια shoppable 
formats στα δίκτυά 
τους, απευθύνονται σε 
διαφορετικά δημογραφικά 
κοινά και ανάγκες. Γι’ αυτό, 
οι διαφημιζόμενοι θα 
πρέπει να πειραματιστούν 
ώστε να βρουν την πιο 
κατάλληλη πλατφόρμα ή τις 
πλατφόρμες εκείνες που 
ενδείκνυνται περισσότερο 
για εμπορικές δράσεις. Ο 
συνδυασμός διαφορετικών 
πλατφορμών σίγουρα 
προτείνεται, όχι όμως και 
η αντιγραφή της ίδιας 
στρατηγικής.

Ενοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερο. Το social 
commerce δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία αυτόνομη 
δραστηριότητα. Μπορεί να συνδεθεί με κάθε περιβάλλον που 
ευνοεί την επικοινωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων, αλλά 
και να βελτιώσει το ευρύτερο κομμάτι της εξυπηρέτησης των 
καταναλωτών μέσω αμφίδρομου διαλόγου. Μπορεί, επίσης, να 
αξιοποιηθεί ως ένα πολύτιμο βαρόμετρο για τη διαχείριση των 
προϊοντικών αποθεμάτων, καθώς και για την προώθηση της 
συνεργασίας με influencers και creators.

Εφαρμόζοντας το 
social commerce σωστά

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική. Οι διαφορετικές τιμές, η 
πολυπλοκότητα στους καταναλωτές και η εποχικότητα μπορούν 
να επηρεάσουν την καθηλωτική δύναμη μίας εταιρίας στον 
online χώρο. Εκτός από τις βασικές αρχές που ξεδιπλώσαμε 
στις προηγούμενες σελίδες, παρακάτω ακολουθούν τέσσερις 
σκέψεις που θα θέλαμε να επισημάνουμε για μια επιτυχημένη 
στρατηγική social commerce το 2022.

53.2%

Γιατί έχει σημασία για το 2022



3THE POWER 
OF AUDIO
 
Πώς ο ήχος και η μουσική αναβάθμισαν 
το social περιεχόμενο
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Το ηχητικό περιεχόμενο έχει μπει στην 
ζωή μας μέσα από το Clubhouse, το 
Apple Music, το Spotify και άλλες 

αντίστοιχες πλατφόρμες. Από τη μία πλευρά, 
το Clubhouse μάς δίδαξε ότι μία αυτόνομη 
social audio εφαρμογή που φιλοξενεί 
αυθόρμητες συζητήσεις δεν δημιουργήθηκε 
για να μείνει για χρόνια, όπως και οι διάφοροι 
κλώνοι του που εμφανίστηκαν στα μέσα του 
2021.
 
Από την άλλη, τα podcasts εξακολουθούν να 
κερδίζουν ακροατές και να παρέχουν στους 
καταναλωτές πολύτιμο και διασκεδαστικό 
περιεχόμενο μεγάλης διάρκειας, την ώρα 
που τα social feeds γίνονται όλο και πιο 
κορεσμένα.
 
Όπως κατέγραψε το Brandwatch Bulletin, ο 
αριθμός των ανθρώπων που συντονίζονται 
στα podcasts κινείται μόνο ανοδικά, 
φανερώνοντας ότι η αγορά του ήχου έχει τη 
δυναμική να μεγαλώσει καιρό με τον καιρό.
 
Και τα podcasts έχουν επίσης τη δυναμική να 
επηρεάσουν τις καταναλωτικές συνήθειες, 
καθώς το 78% των ακροατών δήλωσε στο 

Sortlist ότι θα επηρεαζόταν κατά τη διάρκεια 
του αγοραστικού του ταξιδιού από ηχητικό 
περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, το 29% των 
ερωτώμενων απάντησαν ότι ακούν podcasts 
που είναι σχετικά με τα hobbies τους, κάτι που 
αναδεικνύει νέες δυνατότητες όσον αφορά 
στη στόχευση εξειδικευμένων κοινών.
 
Τέλος, το audio δεν είναι μόνο συνώνυμο 
με το live περιεχόμενο ή τα podcasts, 
αλλά και με τη μουσική. Το short-form 
video, που γεννήθηκε στο TikTok και έπειτα 
αντιγράφηκε από το Instagram, συνδέεται 
συχνά με τραγούδια που έχουν τη δύναμη 
να εκτοξεύσουν ένα video στα παγκόσμια 
trends.
 
Τον Οκτώβριο του 2021, το TikTok 
ανακοίνωσε τη συνεργασία του με 6 
νέους πιστοποιημένους sound partners 
που μπορούν να βοηθήσουν τα brands να 
οικοδομήσουν sound-on στρατηγικές τους 
στην πλατφόρμα. Η συνεργασία αυτή έρχεται 
να προστεθεί στην υπάρχουσα βιβλιοθήκη 
των 150.000 royalty-free κομματιών, 
που προέρχονται από αναδυόμενους 
καλλιτέχνες και εναλλακτικά μουσικά είδη.

Το Clubhouse -και όχι μόνο 
αυτό- επιτάχυνε την υιοθέτηση 
audio περιεχομένου

Τι είδαμε 

https://www.sortlist.fr/
blog/etude-contenu-
audio-2021/

https://newsroom.
tiktok.com/en-us/
helping-brands-unlock-
the-power-of-music-
and-sound-on-tiktok

78% %65των ακροατών podcasts δήλωσε 
στο Sortlist ότι θα επηρεαζόταν 
στο αγοραστικό του ταξίδι από 
audio περιεχόμενο

των TikTokers θα προτιμούσε να 
δει videos από brands στα οποία 
χρησιμοποιούνται δημοφιλή ή 
trending τραγούδια του TikTok
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Τα χορηγούμενα podcasts αποτελούν 
μια πολλά υποσχόμενη ευκαιρία για 
την προσέλκυση νέων πελατών

Η αξιοποίηση των viral μουσικών 
hits σε πλατφόρμες όπως το TikTok 
θα φέρει περισσότερη προσοχή και 
αξιοπιστία

Το περιεχόμενο που σχετίζεται με podcasts 
αναμένεται σταδιακά να ξεπεράσει το ραδιοφωνικό 
περιεχόμενο, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές 
ακροατών. Για τους marketers, τα χορηγούμενα 
podcasts συνιστούν έναν νέο τρόπο προσέγγισης 
του ηλικιακού group 18-44 με πολύτιμο, ψυχαγωγικό 
και μεγαλύτερης διάρκειας περιεχόμενο σε μια εποχή 
που οι διαφημίσεις είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν στα 
γεμάτα δημοσιεύσεις social feeds, όπου κυριαρχεί 
το σύντομης διάρκειας περιεχόμενο. Επιπλέον, τα 
podcasts αναζητούνται κυρίως από ανθρώπους 
που ήδη ενδιαφέρονται για niche θέματα που αυτά 
παρουσιάζουν.

Με όλο και περισσότερους καταναλωτές να 
προτιμούν το περιεχόμενο από brands στο οποίο 
χρησιμοποιούνται αυθεντικοί ήχοι ή viral hits, το 
κομμάτι της μουσικής λαμβάνει κεντρική θέση στην 
επόμενη συνταγή για best-performing περιεχόμενο. 
Και αυτό γιατί επιδρά θετικά στο πόσο σύνδεση έχει 
με την εποχή μας, αλλά και χτίζει στο ευρύτερο love 
brand.

Γιατί έχει σημασία για το 2022
CHEVROLET - MY TRUCK by BRELAND
Η  Chevrolet έκανε την πρώτη της εμφάνιση στον 
κόσμο του TikTok με μια rebooted εκδοχή του “My 
Truck”, ενός hit από τον hip-hop καλλιτέχνη 
Breland. Επιστρατεύοντας τον Breland να 
εμφανιστεί σε ένα μουσικό video στο TikTok, η 
Chevrolet στόχευσε τη γενιά Z, που είναι το πιο 
πολυεθνικό δημογραφικό group στην ιστορία των 
ΗΠΑ. Το τραγούδι “My Truck” του Breland είναι 
παρόμοιο με το “Old Town Road” του Lil Nas X, 
καθώς και τα δύο γνωρίζουν μεγάλη απήχηση ως 
“country trap” κομμάτια που συνδυάζουν το 
hip-hop με το country-western είδος. Στο Δελτίο 
Τύπου, ο Breland δήλωσε ότι η Chevrolet εκτιμά 
πως οι λάτρεις των ημιφορτηγών είναι πλέον 
νεότεροι και με αρκετά διαφορετικά 
χαρακτηριστικά μεταξύ τους, ένα insight που 
ενέπνευσε και το τραγούδι, δείχνοντας την 
δημιουργικότητά τους, αλλά και υπογραμμίζοντας 
το νόημα πίσω από αυτή την ενέργεια.

Case
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Περίπου δέκα χρόνια πριν, οι κοινότητες 
των social media θεωρούνταν το Άγιο 
Δισκοπότηρο του digital marketing. 

Τότε, η οργανική απήχηση των κοινωνικών 
πλατφορμών κινούταν ακόμα σε διψήφια 
ποσοστά και ήταν λίγοι οι marketers που 
χρειαζόταν να επενδύσουν σε πληρωμένη 
διαφήμιση για να προσεγγίσουν τους 
πελάτες τους. Ένα brand που διέθετε μια 
ενεργή κοινότητα (δηλαδή μεγάλο αριθμό 
followers), ήταν πολύ πιθανό να παρατηρεί 
στις δημοσιεύσεις του εξαιρετικά υψηλό 
engagement.
 
Fast forward στο 2021: Η οργανική απήχηση 
βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ 
το engagement μετά βίας απογειώνεται, 
παρά τις έξυπνες στρατηγικές περιεχομένου. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η επένδυση σε 
πληρωμένη διαφήμιση είναι αναγκαία 
για όλους όσοι θέλουν να προσεγγίσουν 
συγκεκριμένες ομάδες κοινών. Κι αυτό, 
γιατί ακόμα κι αν ένα brand διέθετε μεγάλη 
κοινότητα από fans τη δεκαετία του 2010, το 
σημερινό οργανικό reach δεν του επιτρέπει 
να απευθυνθεί σε περισσότερους από το 
1-5% των followers του (φυσικά, υπάρχουν 
και σπάνιες εξαιρέσεις).
 
Ως αποτέλεσμα των δραστικών αυτών 
αλλαγών στους αλγόριθμους διανομής 

περιεχομένου, πολλές social κοινότητες 
εγκαταλείφθηκαν σαν τακτική προς 
όφελος εξειδικευμένων, πληρωμένων 
τακτικών στόχευσης, οι οποίες έδειξαν και 
αποδείχθηκε να λειτουργούν καλύτερα. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά 
brands ανταγωνίζονταν για την προσέλκυση 
χρηστών στις κοινότητές τους, αξιοποιώντας 
μέσα όπως τα Like Ads, εύκολους 
διαγωνισμούς ή ανταμοιβές, με αποτέλεσμα 
να προσελκύσουν ασυνείδητα έναν μεγάλο 
αριθμό “fans”, οι οποίοι τελικά είχαν ελάχιστη 
σύνδεση με το brand. Η στόχευση μέσω 
paid social πρόσφερε τότε την ευκαιρία στα 
brands να “επανακατακτήσουν” ποιοτικούς 
πελάτες και να κρατήσουν το ενδιαφέρον 
τους για ό,τι επικοινωνούν.
 
Παρόλα αυτά, οι social κοινότητες ακόμα 
έχουν σημαντική απήχηση με πολλούς 
τρόπους και προσφέρουν προστιθέμενη 
αξία στα μέλη τους εν μέσω ενός 
πολυπληθούς, τοξικού και μερικές φορές 
αγχωτικού social media περιβάλλον. Μπορεί 
οι κοινότητες να μην είναι η απάντηση σε 
όλους τους βραχυπρόθεσμους στόχους 
μίας επιχείρησης, αλλά μπορούν σίγουρα 
να βοηθήσουν μακροπρόθεσμα και γι’ αυτό 
το λόγο λειτουργούν ως μια πολύ καλή 
προσθήκη στην digital marketing στρατηγική 
σας.

Οι social media κοινότητες 
προσφέρουν ευκαιρίες για 
σύνδεση ουσιαστικότερης αξίας 
στα μέλη τους

Τι είδαμε
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Η επένδυση στην οικοδόμηση 
κοινοτήτων στα social media 
μπορεί να ωφελήσει τα brands 
με διάφορους τρόπους

Γιατί έχει σημασία για το 2022

Insights για τις 
προτιμήσεις και 
ανάγκες των 
καταναλωτών

Μέσω listening και κατόπιν αναλύοντας τις συζητήσεις των 
καταναλωτών ή τα συνήθη θέματα που αναδύονται μέσα στις 
social κοινότητες, τα brands μπορούν να κατανοήσουν ποιες 
είναι οι προτιμήσεις των πελατών τους, αλλά και ποιες είναι οι 
τωρινές και οι μελλοντικές τους ανάγκες. 

Αύξηση στην 
διατήρηση και 
πιστότητα των 
πελατών

Οι πιο ισχυρές αυξήσεις των πωλήσεων προέρχονται 
από κοινότητες που έχουν ως στόχο τη διατήρηση και την 
πιστότητα των πελατών, εστιάζοντας στο να βοηθήσουν τους 
υπάρχοντες πελάτες να επιτύχουν.

Βελτίωση της 
φήμης και του 
thought leadership

Αν τα μέλη μίας κοινότητας είναι ικανοποιημένα με όσα 
κάνει το brand ή το προϊόν αυτό καθεαυτό, είναι πολύ πιθανό 
να μοιραστούν τα σχόλιά τους με τα υπόλοιπα μέλη της 
κοινότητας, αλλά και με χρήστες έξω από αυτήν. 

Μείωση του 
κόστους 
εξυπηρέτησης 
πελατών

Στις επιτυχημένες πελατειακές κοινότητες, οι χρήστες 
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και οι ερωτήσεις απαντώνται 
από άλλα μέλη της κοινότητας. Οι κοινότητες καταναλωτών 
μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερα κόστη εξυπηρέτησης, 
αλλά και σε up-selling, αύξηση νέων επαφών, κλπ. 

Συνεργατικός 
τρόπος εργασίας & 
crowd-sourcing

Οι δημόσιες κοινότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
συνεργασία, εφόσον είναι κατάλληλα σχεδιασμένες για αυτό, 
επιτρέποντας στα brands να εντοπίσουν και να εμπλέξουν 
τα μέλη με έναν αμοιβαία επωφελή τρόπο. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, το feedback της κοινότητας και οι στενές 
σχέσεις μεταξύ των fans μπορούν να συνεισφέρουν στη 
βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, ή ακόμα και στη 
δημιουργία νέων.

1
2
3
4
5



Twitch 
Το Twitch, που ανήκει στην Amazon, είναι η 
πλατφόρμα όπου εκατομμύρια άνθρωποι 
συγκεντρώνονται live καθημερινά για να 
συνομιλήσουν, να αλληλoεπιδράσουν και να 
διασκεδάσουν, μαζί. Οι streamers μπορούν 
να απολαύσουν οτιδήποτε, από παιχνίδια, 
μουσική, talk shows, σπορ, περιεχόμενο γύρω 
από ταξίδια και υπαίθριες δραστηριότητες, 
συζητήσεις, παρακολούθηση ειδικών 
εκδηλώσεων, ή απλώς και να λιώσουν με τις 
ώρες σε κανάλια με θέμα το φαγητό και το 
ποτό. Όσον αφορά στα μεγέθη, το Twitch 
είχε 140 εκατομμύρια μοναδικούς μηνιαίους 
επισκέπτες και 9,5 εκατομμύρια ενεργούς 
streamers το 2021. Οι καθημερινά ενεργοί 
χρήστες ξοδεύουν κατά μέσο όρο 95 λεπτά 
στο Twitch.

Discord 
Το Discord είναι μία πλατφόρμα φωνητικής 
επικοινωνίας και πολυμέσων, σχεδιασμένη 
για άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ 
ψηφιακών κοινοτήτων. Χρησιμοποιείται 
μαζικά, από τοπικές ορειβατικές ομάδες 
και καλλιτεχνικές κοινότητες μέχρι ομάδες 
που διαβάζουν μαζί ή που μιλούν για 

περισσότερες από 4 ώρες ημερησίως στην 
πλατφόρμα. Οι servers του Discord μπορούν 
να ωφελήσουν τα brands με πολλούς 
τρόπους, από αποκλειστικές προσφορές 
πωλήσεων μέχρι giveaways και εξυπηρέτηση 
των πελατών. Μιλώντας με νούμερα, το 
Discord, το 2021, είχε περισσότερους από 
250 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες 
και πάνω από 150 εκατομμύρια μηνιαίους 
χρήστες, ενεργούς σε 19 εκατομμύρια 
servers εβδομαδιαίως. Το Discord παρέχει, 
επίσης, ένα πρόγραμμα συνεργατών όπου 
τα brands μπορούν να δημιουργήσουν τους 
δικούς τους servers.

Strava
(Είναι η Σουηδική λέξη για το “προσπαθώ”: 
καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια για 
να τα καταφέρω ή για να επικρατήσω). 
Αυτοπροσδιορίζεται ως το κοινωνικό δίκτυο 
για τους αθλητές. Η προηγμένη εφαρμογή 
του γυμναστικής κάνει track δραστηριότητες 
τρεξίματος και ποδηλασίας, παρέχοντας 
στατιστικά απόδοσης και ατομικά δεδομένα. 
Το Strava διαθέτει 76 εκατομμύρια χρήστες 
που έχουν ανεβάσει 1 δισεκατομμύριο 
δραστηριότητες τους τελευταίους 13 μήνες.

Οι αναδυόμενες πλατφόρμες 
προσφέρουν νέους τρόπους 
ύπαρξης στις κοινότητες

Γιατί έχει σημασία για το 2022

BURBERRY – Show Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021
Η Burberry έγινε το πρώτο luxury brand που 
μετέδωσε ζωντανά την επίδειξη μόδας 2020/2021 
στο Twitch. Στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών 
μέτρων του Ηνωμένου Βασιλείου τον Σεπτέμβριο του 
2020, η Burberry μετέδωσε ζωντανά το show στην 
πλατφόρμα, προσκαλώντας παράλληλα τέσσερις 
guests που σχολίαζαν την επίδειξη σε πραγματικό 
χρόνο. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε καινοτομία για 
ένα brand πολυτελείας, συγκεντρώνοντας θετική 
δημοσιότητα.

Case
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PUBLICATION TITLE OGILVY SOCIAL & PERFORMANCE195ENTER: 
METAVERSE
 
Κάτι περισσότερο από μία διέξοδο 
από την πραγματικότητα
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Το 2021 παρακολουθήσαμε από την 
μπροστινή σειρά τις πρώτες αληθινές 
στιγμές του metaverse. Το show του 

Travis Scott στο Fortnite τράβηξε τα φώτα 
της δημοσιότητας, ενώ τα brands άρχισαν 
να δημιουργούν NFTs και κυκλοφόρησαν 
συνεργατικά portfolios. Έπειτα ήταν το 
Facebook (νυν Meta) που δεσμεύθηκε να 
επενδύσει ένα μεγάλο μέρος των πόρων 
Έρευνας και Ανάπτυξης σε αυτό τον τομέα. 
Και αυτό έχει νόημα. Το metaverse έχει DNA 
κοινότητας και είναι εγγενώς κοινωνικό. 
Το 2022 προορίζεται να αποτελέσει μία 
καθοριστική χρονιά για το metaverse, 
χτίζοντας πάνω σε γερές υποδομές και στην 
αξία της προσωποποιημένης ψυχαγωγίας. 
Πλέον, αποτελεί “must” για τα brands: από PR 
τεχνάσματα για να “ρίξουν” το Internet μέχρι 
πριβέ εικονικές συναντήσεις για super-fans.
 
Για να αποφύγουμε να πνιγούμε σε έναν 
ωκεανό από buzzwords: το metaverse είναι 
το σημείο σύγκλισης ανάμεσα στο ψηφιακό 
και το φυσικό. Ένας βασικός πόλος έλξης 
της μετάβασης προς το web3, όπου κομβικό 
ρόλο διαδραματίζουν το software και το 
hardware (τηλέφωνα, έξυπνες συσκευές 
και headsets). Δεν είναι ένα τυπικό δίκτυο 
που μπορείς να μπεις με ένα URL, αλλά 
μία επέκταση αυτών που προσφέρουν στο 
κομμάτι της εμπειρίας οι κολοσσοί, όπως η 
Meta, η Snap, το Roblox και το Discord: AR, 
VR, blockchain gaming, κλπ.
 
Και ναι, το gaming κυριαρχεί σε επίπεδο 
δημοτικότητας στο metaverse, αλλά το 
τελευταίο είναι κάτι ευρύτερο από αυτό. Είναι 
ένα σύμπλεγμα ψυχαγωγίας, ένα όχημα για 
immersive engagement μεταξύ κοινοτήτων, 
που συνδυάζει τη μουσική, την τέχνη, την 
εκπαίδευση, την εργασία (από τον όποιο 

χώρο), τη μόδα και τις τέχνες. Και γιατί είναι 
αυτό ενδιαφέρον; Γιατί το metaverse είναι 
στον πυρήνα του social, αφού η βάση του 
είναι το τι μοιράζονται οι χρήστες μεταξύ 
τους.
 
Όπως θα περίμενε κανείς, πρόκειται για 
ένα χρυσό μονοπάτι για να προσεγγίσει 
κανείς την Γενιά Z, σταδιακά, όμως, ένα 
ευρύτερο κοινό βρίσκει τον δρόμο του 
προς αυτή την ανεμπόδιστη, παραλλαγμένη 
πραγματικότητα, όπου μπορεί κανείς να 
μεταπηδάει από το ένα μέρος στο άλλο και 
να αλληλοεπιδράει με ποικίλους τρόπους.
 
Για τα brands είναι μια ευκαιρία να 
προβάλλουν την ευρεία δημιουργικότητα και 
πρωτοπορία τους σε διαφορετικά επίπεδα. 
Μπορούν να προσφέρουν επιπρόσθετο 
real estate στους fans. Σκεφτείτε, για 
παράδειγμα, ένα εικονικό εστιατόριο ή 
κατάστημα. Μπορούν να αποκτήσουν 
έσοδα προσφέροντας αποκλειστικές 
προσφορές ή LTEs (ναι, ένας ψηφιακός 
καμβάς είναι επίσης τέχνη). Επιπλέον, 
υπάρχει πάντα ο δρόμος να συνεργαστούν 
και ενεργοποιήσουν influential movers και 
shakers. Αν ο Lil’ Nas X δεν είναι διαθέσιμος, 
σίγουρα κάποιος άλλος μουσικός θα μπορεί 
να παρουσιάσει ένα branded show στο 
Roblox.
 
Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι το 
metaverse αποτελεί μία αναγκαία επιστροφή 
στο χτίσιμο communities που ξεπερνάει 
την παραδοσιακή προσέγγιση των Q&As. 
Είναι ένας τρόπος να συνδεθείτε με το κοινό 
σας και να επιδείξετε την καινοτομία σας ή 
να προσφέρετε δυνατότητες μέσω ενός 
αληθινά διασκεδαστικού και αυθεντικού 
τρόπου.

Τα θεμέλια έχουν τεθεί
Τι είδαμε
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Το metaverse ξεκλειδώνει νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες (και 
οργανωτικές προκλήσεις)

Τι είδαμε

Τον Δεκέμβριο του 2021, το high-end 
fashion brand Balenciaga ανακοίνωσε 
την σύσταση ενός business unit 

εξειδικευμένου στο metaverse. Πρόκειται για 
μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε για λόγους 
Δημοσίων Σχέσεων, αναμφισβήτητα όμως 
αποτυπώνει την επιρροή και τις προοπτικές 
του metaverse.
 
Μετασχηματιστικές επιδράσεις όπως αυτές, 
θυμίζουν την εποχή που το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και τα social media εισέβαλαν 
στην ζωή μας, κάνοντας τις μάρκες να 
επανασχεδιάσουν τη δομή τους με τους 
ανθρώπους που θα στελεχώσουν τα 
σχετικά τμήματα. Για τους περισσότερους 
διαφημιζόμενους, οι σχετικές με το 
metaverse δραστηριότητες θα υλοποιούνται 
στο πλαίσιο των ευρύτερων ομάδων του 
digital, και δικαίως.
 
Το metaverse δεν αφορά σε μεμονωμένες 
συναλλαγές. Αποτελεί μέρος ενός 
ενισχυμένου ψηφιακού οικοσυστήματος, 
που περικλείει το brand, το εμπόριο και την 
κοινότητα ακολούθων. Για αυτό το λόγο, 
είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός καλά δεμένου 
οργανισμού, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι θα 
πρέπει να συμφωνούν ότι το metaverse δεν 
είναι μία πρόσκαιρη τάση.

Εκτός από τον εσωτερικό συντονισμό, ο 
ρεαλισμός είναι επίσης προϋπόθεση. Τα 
brands που σκέφτονται με όραμα για το 
μέλλον θα πρέπει να είναι ανοιχτά απέναντι 
στις δυσκολίες της αρχής, να επιτρέπουν τις 
δοκιμές και τα λάθη, αλλά και να συνεχίζουν 
να πειραματίζονται με τη διαθέσιμη 
τεχνολογία και αποκέντρωση.

Η Balenciaga Εισέρχεται στο Metaverse με 
Νέο Business Unit

Επιφορτισμένο με την εξερεύνηση εμπορικών και 
διαφημιστικών ευκαιριών στο web3.
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Νέοι χώροι, ίδιο brand
Η μετάβαση στο metaverse 
δεν αποτελεί εντολή για 
να δράσετε διαφορετικά 
ή πιο cool απ’ όσο πρέπει. 
Αντίθετα, συστήνεται η 
διατήρηση της εταιρικής 
ταυτότητας και του τόνου 
φωνής, η παραμονή της 
αναγνωρισιμότητας 
του brand, καθώς και ο 
σεβασμός προς όλες τις 
θεμελιώδεις αρχές του 
marketing. 

Συν-δημιουργία VS ιδιοκτησίας
Όταν συν-δημιουργείτε ή 
συνεργάζεστε με άλλα brands 
με στόχο τις πωλήσεις, θα 
πρέπει να είστε προσεκτικοί 
σχετικά με την open-source 
πλευρά του metaverse. Προς το 
παρόν, η κατοχή πνευματικών 
δικαιωμάτων στο metaverse 
μπορεί να αποτελέσει γκρίζα 
ζώνη και είναι εύκολο να 
βρεθείτε στο επίκεντρο μίας 
κακής δημοσιότητας αν δεν 
σεβαστείτε τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ξεκινήστε με το μαλακό
Μην πάτε κατευθείαν στα πιο 
απαιτητικά με τη δημιουργία 
μιας full-on εμπειρίας gaming. 
Εστιάστε στα μικρά βήματα 
κατά μήκος της διαδρομής. Η 
δημιουργία ενός server στο 
Discord για loyalty σκοπούς ή 
ενός branded NFT μπορούν 
ήδη να αποτελέσουν 
αξιόλογες τακτικές.

Φορητότητα 
Προς το παρόν τα collectibles και ψηφιακά αντικείμενα είναι πολύ πλατφορμο-
κεντρικά, αλλά δεν υπάρχει ακόμα μία ενοποιημένη πλατφόρμα. Έτσι, προτού 
επενδύσετε υπέρμετρα σε ψηφιακά assets, αναλογιστείτε ότι τα αντικείμενα αυτά 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν across σε όλα τα μέσα. Επιλέγοντας τις μάχες σας 
σε ποια πλατφόρμα θα εστιάσετε αποτελεί σημείο-κλειδί. Ένας ισχυρός μηχανισμός 
προώθησης μέσω των social είναι επίσης ουσιαστικός και απαραίτητος.

Το αλφαβητάρι των brands που 
εξερευνούν το metaverse

Τι είδαμε

Nike & RTFKT
Ο ατέλειωτος λευκός καμβάς που ορίζει το metaverse πυροδότησε 
μια εμφάνιση από πληθώρα limited εκδόσεων και συλλεκτικών 
αντικειμένων, ιδιαίτερα στην κατηγορία της μόδας. Το ενδιαφέρον του 
κοινού για ιδιοκτησία και αποκλειστικότητα έδωσε ώθηση στην τάση 
των NFTs και τροφοδότησε τους πρώτους μεγάλους παίκτες του 
metaverse.
 
Η RTFKT Studios (προφέρεται “artifact”), μία εταιρία που ιδρύθηκε τον 
Ιανουάριο του 2020 στο blockchain από φανατικούς του Minecraft, 
προκάλεσε εντυπωσιακό θόρυβο γύρω από την προώθηση και τις 
πωλήσεις digital sneakers, εμπνέοντας ανθρώπους όπως τον Gary V 
και τον Andreesen-Horowitz να εισάγουν κεφάλαιο στην εταιρεία.
 
Αυτό βοήθησε την RTFKT να αναπτύξει περαιτέρω ψηφιακά assets, να 
διοργανώσει εκδηλώσεις eSports, αλλά και να συνεργαστεί και να 
«κλειδώσει» συμφωνίες με celebrity endorsement, όπως με τον Jay-Z. 
Τελικά, η Nike εξαγόρασε την εταιρεία, ως μέρος των πλάνων της για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Case
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CREATORS
 
Πώς τα social media γίνονται βάση για 
νέα cultural trends

SOCIAL MEDIA TRENDS 2022 OGILVY SOCIAL & PERFORMANCE23



SOCIAL MEDIA TRENDS 2022 24

Τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί 
ξεκάθαρο ότι το πεδίο των social 
media ευνοεί τη διαμόρφωση 

κουλτούρας. Από τη μία πλευρά, όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώνονται 
στα social media για να διασκεδάσουν, 
να ενημερωθούν, να συζητήσουν ή να 
πραγματοποιήσουν αγορές – και δαπανούν 
αρκετό χρόνο σε αυτά (ποικίλες πηγές 
αναφέρουν έναν μέσο χρόνο χρήσης των 
social media περισσότερο από 140 λεπτά 
καθημερινά). Και από την άλλη, το βασίλειο 
του storytelling έχει δοξαστεί από την πιο 
digitalized γενιά, ενώ οι αλγόριθμοι των 
social media έχουν τη δύναμη να κάνουν viral 
κυριολεκτικά οποιοδήποτε είδος τυχαίου 
περιεχομένου.
 
Από τον rapper Lil Nas X που ξεπήδησε 
και έγινε παγκοσμίως γνωστός μέχρι 
τα brands που ξεπουλάνε τα προϊόντα 
τους χάρη σε κάποιες αναφορές στο 
TikTok (δείτε τις επόμενες σελίδες), τα 
cultural trends φαίνεται να έχουν βρει ένα 
στέρεο υπόβαθρο στα κοινωνικά δίκτυα. 
Επιχειρήσαμε να αναλύσουμε ποια είναι η 

επιτυχημένη συνταγή για cultural trends, 
όμως η αλήθεια είναι ότι αυτά συμβαίνουν 
με φυσικό και απρόβλεπτο τρόπο – παρόλο 
που τα επαναλαμβανόμενα συστατικά 
δείχνουν να είναι αυθεντικά και οργανικά (σε 
αντίθεση με τα λεπτομερώς σχεδιασμένα 
και προκαθορισμένα posts ενός μηνιαίου 
calendar). Επιπλέον, ο ήχος και η μουσική 
μπορούν να επιδράσουν θετικά στη 
διαδικασία διαμόρφωσης ενός trend, όπως 
και η χρήση content creators.
 
Αυτό που παρατηρήσαμε σε μεγάλο 
βαθμό την περασμένη χρονιά είναι ότι οι 
social media τάσεις που σχετίζονται με την 
επικαιρότητα και την κοινωνία μας εν γένει, 
σχεδόν πάντα αναδύονται χάρη σε ένα 
ανθρώπινο στοιχείο ή γεγονός. Κάτι που 
αναμφισβήτητα αναδιαμορφώνει από εδώ 
και στο εξής τα δεδομένα γύρω από τον 
βαρύτητα που λαμβάνουν οι κοινότητες 
χρηστών, το ποσοστό εμφανούς branding, 
αλλά ακόμα και οι δημιουργοί περιεχομένου 
στα εκάστοτε επικοινωνιακά πλάνα των 
διαφημιζόμενων.

Τα social media έχουν τη δύναμη 
να αναδείξουν νέα cultural trends

Τι είδαμε

Όταν τα brands συμμετέχουν 
ή υιοθετούν τη γλώσσα του 
TikTok, οι κοινότητες τα 
αγκαλιάζουν 61των TikTokers προτιμούν τα brands 

που δημιουργούν ή συμμετέχουν σε 
ένα trend στην πλατφόρμα

%



Τα brands θα πρέπει να 
μετατοπίσουν το focus τους από 
το προσχεδιασμένο στο reactive 
περιεχόμενο για να αγκαλιάσουν τις 
αλλαγές στην κουλτούρα

Γιατί έχει σημασία για το 2022

Αναμφίβολα, τα ελάχιστα brands που 
δημιουργούν την κουλτούρα ή και 
εκείνα που αξιοποιούν τα trends 

εκεί έξω έχουν ήδη επωφεληθεί και θα 
συνεχίσουν να επωφελούνται της αγάπης 
του κοινού προς αυτά σε βάθος χρόνων. 
Σύμφωνα με την Sofia Hernandez, Head 
of N.A. Business Marketing του TikTok: 
“Η κοινότητά μας προσκαλεί τα brands να 
συμμετέχουν στα trends, να συνδέονται 
μέσω συζητήσεων και να συν-δημιουργούν. 
Όλα αυτά χτίζουν το advocacy και εν τέλει 
οδηγούν σε πωλήσεις.”
 
Η Influence ομάδα της Ogilvy κατέληξε 
στο ίδιο συμπέρασμα στο φετινό της 
report “Influencer Trends You Should Care 
About in 2022”: η κουλτούρα δεν μπορεί 
να προσχεδιαστεί, και υπάρχει η αδήριτη 
ανάγκη για τα brands να σκεφτούν το πώς 
θα αλληλοεπιδρούν με τις κοινότητές τους 
-και όχι μόνο- με έναν διαφορετικό τρόπο. 

Αντί να προγραμματίζουν περιεχόμενο για 
ολόκληρο το έτος και να επιλέγουν βάσει 
στρατηγικής διάφορα calendar moments, οι 
marketers θα πρέπει να επανεξετάσουν το 
μοντέλο “newsroom” και το πόσο γρήγορα 
μπορούν να πηδούν και να «πιάνονται» από 
trends δημιουργώντας σχετικό περιεχόμενο. 
Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις αυτό μπορεί 
να γίνει εσωτερικά, όμως τις περισσότερες 
φορές προϋποθέτει ισχυρές συνεργασίες με 
διαφημιστικές εταιρείες και content creators.
 
Η αλλαγή προς υιοθέτηση μίας κυρίως 
reactive προσέγγισης δεν θα συμβεί από 
το ένα βράδυ στο άλλο, όμως τα brands 
που ξεκινούν νωρίτερα αυτό το ταξίδι θα 
επωφεληθούν από τη δύναμη των social-
native τάσεων σε επίπεδο κοινωνίας και 
τελικά θα βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους 
τόσο στην κορυφή του funnel, όσο και από 
άποψης κερδοφορίας.

EOS 
Το καλοκαίρι του 2021, η TikToker Carly Joy ανέβασε ένα TikTok  
video εγκωμιάζοντας την κρέμα ξυρίσματος Shea Better της eos ως 
«το μυστικό για την αποφυγή των ερεθισμών από το ξύρισμα και την 
επίτευξη ενός απαλού hooha» (αργκό για τον γυναικείο κόλπο). Το 
video έγινε viral, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 18 
εκατομμύρια views. Η Joy πρόσθεσε ότι το προϊόν είναι “η απόλυτη 
ευλογία” για το ξύρισμα της ευαίσθητης περιοχής του μπικίνι – μιας 
περιοχής που είναι επιρρεπής σε τραυματισμούς και ερεθισμούς 
μετά το ξύρισμα. Σαν αποτέλεσμα, η eos λάνσαρε μία limited-έκδοση 
κρέμα ξυρίσματος “Bless your F#@%ING Cooch”, η οποία 
ξεπούλησε μέσα σε λίγα λεπτά.

Case



7SUPERCHARGING 
INFLUENCE
 
Φτάνοντας στην ενηλικίωση και 
συμβαδίζοντας στον ρυθμό της εποχής
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SUPERCHARGING 
INFLUENCE
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Στη διάρκεια της περασμένης 
χρονιάς, είδαμε καλό περιεχόμενο 
να δημοσιεύεται από influencers, που 

έδειξαν να απομακρύνονται από την άνοστη 
απλή διαφήμιση και να αντιλαμβάνονται 
το αυθεντικό storytelling. Η πορεία του 
influencer marketing το 2022 έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον. Οι πλατφόρμες και η τεχνολογία 
είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να 
ευνοήσουν τη συν-δημιουργία, ενώ μέσα στο 
κομμάτι του influence αναδύονται σχετικά 
sub-trends και cultural όψεις. Από την άλλη 
πλευρά, αναμένεται να αυξηθεί η δυσπιστία 
απέναντι στην πραγματική αξία αυτών των 
συνεργασιών. Άλλωστε, ακόμα και στην 
κοινωνία του metaverse, το ROI εξακολουθεί 
να είναι κάτι που απασχολεί.
 
Σε ένα από τα προηγούμενα trend reports 
μας, αναφέραμε την Lil Miquela, την virtual 
influencer που έχει προσελκύσει εκατομμύρια 
followers με τα εφήμερα lifestyle posts της 
στα social media. Κάτι που τότε αποτελούσε 
τρικ, τώρα είναι πλέον μέρος του μεγαλύτερου 
marketing στοιχήματος για το 2022.

Το metaverse δεν μπορεί να διαχωριστεί από 
τα εικονικά assets και τις προσωπικότητες. 
Ωστόσο, το trend εκτείνεται και πέρα από 
τις πωλήσεις και το marketing. Οι virtual 
influencers μπορούν επίσης να θίξουν τις 
λεπτομέρειες της πραγματικής ζωής. Η Angie, 
ένα “ψηφιακό κορίτσι της διπλανής πόρτας”, 
αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Αυτή τη 
στιγμή διαθέτει ένα τεράστιο fanbase στο 
Douyin (την κινεζική έκδοση του TikTok), όπου 
αναδεικνύει εμπόδια σε επίπεδο κουλτούρας.
 
Χτίζοντας πάνω σε αυτό, το metaverse θα 
εκδημοκρατίσει τα πράγματα περισσότερο, 
καθώς οι χρήστες θα έχουν την ευκαιρία 
να συμμετέχουν και να (συν-)δημιουργούν. 
Αυτό είναι κάτι παραπάνω από την απλή 
παρακολούθηση ενός livestream. Το 
metaverse υπονοεί ότι τα brands θα 
κληθούν να έρθουν αντιμέτωπα με μία 
νέα πραγματικότητα και να αλλάξουν 
τα προδιαγεγραμμένα πλάνα τους. 
Οι influencers -τόσο οι virtual, όσο και 
οι ανθρώπινοι- είναι αναγκαίοι για να 
διευκολύνουν αυτό τον μετασχηματισμό.

Η ερώτηση πλέον δεν είναι αν 
θα πρέπει να συνεργαστείτε με 
influencers, αλλά πώς

Τι είδαμε
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Ένα μεγάλο ποσοστό του χρόνου 
ενασχόλησης και διάδρασης του 
χρήστη θα πραγματοποιείται 

πλέον στην εικονική σφαίρα, όμως η 
ενηλικίωση του influence θα επηρεάζει 
εμφανώς και άλλες περιοχές. Σκεφτείτε 
το influence σαν ένα όχημα για πιο 
συμπεριληπτικό χτίσιμο των μαρκών. 
Ή για μεγαλύτερη συμμετοχή στο 
eCommerce ή ακόμα και για Β2Β 
marketing με χρήση influencers.
 
Το inclusive influence συνεπάγεται 
καλύτερα αποτελέσματα. Αν τα social 
αποτελούν καθρέπτη της κοινωνίας, οι 
μάρκες θα πρέπει σε αυτά να ενσωματώσουν 
το IGC (Influencer-Generated Content). Τα 
τελευταία δύο χρόνια οι χρήστες των social 
media εντόπισαν μια ανησυχητική ανισότητα 
στις αμοιβές των influencers. Για παράδειγμα, 
influencers με κάποιο θέμα αναπηρίας ή 
γυναίκες και έγχρωμοι influencers ήταν 
κακοπληρωμένοι ή τους προσφερόταν μόνο 
η προβολή. Το ίδιο ισχύει και για influencers 
που είναι μέλη της LGBTQ+ κοινότητας.
 
Ακόμα κι αν παραβλέψουμε όλους τους 
ηθικούς προβληματισμούς, τέτοιου είδους 
πρακτικές υπονομεύουν την προϋπόθεση 
της αποδοτικότητας των brands. Σήμερα, 
περισσότερο από ποτέ, η ισότητα έχει 
εξαιρετική σημασία για τους καταναλωτές. Και 
αυτοί οι καταναλωτές δεν εξαπατώνται από τις 
μάρκες που προσπαθούν απλώς να κάνουν 
tick σε κάποια κουτάκια (πχ., επιλογή ηθοποιών 
που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές 
ομάδες ή στήριξη συγκεκριμένων θεματικών).
 
Το να έχει μία συμπεριληπτική ταυτότητα 
μία μάρκα είναι μια διαρκής διαδικασία 
που περιστρέφεται γύρω από τον έλεγχο, 
την εκπαίδευση και το ξεδίπλωμα μιας 
στρατηγικής από μέσα προς τα έξω. Με τον 
καιρό, αυτό μπορεί να φέρει ένα ισχυρότερο 

επίπεδο καταναλωτικής εμπιστοσύνης, 
πειθούς και, τελικά, εμπορικής αξίας.

Η εμπειρία είναι το νέο eComm. 
Στηριζόμενη σε δυναμικά video formats 
και ωθούμενη από marketing που 
στηρίζεται στην διασκέδαση. Δεδομένα 
από διαφορετικές μελέτες δείχνουν ότι 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των αγορών που 
κάποιος πραγματοποιεί και του ποσοστού 
παρακολούθησης ενός video. Ενώ, από την 
άλλη πλευρά, οι καταναλωτές είναι πολύ 
πιθανότερο να προβούν σε μία ενέργεια 
όταν τα brands τους παρέχουν μια εμπειρία, 
προσκαλώντας τους σε ένα ταξίδι που 
ξεπερνάει τα όρια ενός μονοσήμαντου 
στατικού προϊοντικού post.
 
Εδώ είναι το σημείο που οι influencers 
μπαίνουν στο παιχνίδι και ο λόγος που 
έχει σημασία για τους marketers να 
επενδύσουν σε αυτό τον πυλώνα. Εκτός 
από τα υψηλότερα conversion rates και 
τον μεγαλύτερο αριθμό σε click-through, 
η προτεραιοποίηση ποιοτικών δεικτών 
που σχετίζονται με το κομμάτι του video 
θα βοηθήσει τους διαφημιζόμενους να 
κατανοήσουν καλύτερα το πραγματικό 
ROI του influence και τη δυναμική του στο 
εμπορικό οικοσύστημα.
 
Το 2022 θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα μία 
αύξηση του περιεχομένου από influencers 
που θα σχετίζεται με εμπειρίες, μέσω 
χρήσης livestream και video formats, είτε 
περιλαμβάνοντας προϊοντικά tags και 
επιλογές για checkout είτε όχι.
 
Το influence έχει, επίσης, μεταμορφώσει 
το B2B marketing, αλλά και το employee 
advocacy. Οι marketers είναι πιθανό να 
ξεχνούν ότι δεν πρόκειται για ένα business-to-
business μοντέλο, αλλά business-to-human. 
Ένα ακόμα sub-trend που θα αναδυθεί το 2022.

Τι άλλο υπάρχει;
Γιατί έχει σημασία για το 2022
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Κάτι περισσότερο από 
οργανικό παιχνίδι στο TikTok:
Το influence λειτουργεί καλύτερα 
όταν ενσωματώνεται στο 
ευρύτερο mix

Γιατί έχει σημασία για το 2022

Με όλους αυτούς τους δρόμους και 
τις ευκαιρίες που γίνονται διαθέσιμες 
στη σφαίρα του influence, οι marketers 
αγχώνονται σχετικά με τη δικαιολόγηση 
υψηλότερων budgets. Ευτυχώς, οι εποχές 
που προσπαθούσαμε να μαντέψουμε την 
επίδραση του IGC ανήκουν στο παρελθόν. 
Οι δείκτες είναι αξιόπιστοι και το ROI είναι 
μετρήσιμο. Εξετάζοντας case studies από 
όλο το δίκτυο της Ogilvy, είναι ξεκάθαρο ότι 
το influencer marketing είναι περισσότερο 
κερδοφόρο όταν αποτελεί μέρος 
ευρύτερων στρατηγικών marketing.
 
Για παράδειγμα, υποστηρίζοντάς το 
με πληρωμένο πλάνο διαφήμισης και 
συγκρίνοντάς το με τις παραδοσιακές 
διαφημίσεις, είναι πιο εύκολο να αναλύσουμε 

την επίδραση που έχουν στο τελευταίο 
στάδιο του funnel τα δημιουργικά στα οποία 
πρωταγωνιστούν influencers. Στην Ogilvy, 
έχουμε διαπιστώσει πως σε κάθε κανάλι 
που προστίθεται το κομμάτι του influence, 
υπάρχει η προοπτική να αυξηθεί το ROI μέχρι 
και κατά 30%.
 
Και τέλος, διασφαλίζοντας ότι τα influencer 
briefs δένουν μέσα στο πλάνο της ευρύτερης 
καμπάνιας, και ότι το περιεχόμενο έχει 
ανεβεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν 
να ανιχνεύονται τα αποτελέσματά του, οι 
διαφημιζόμενοι μπορούν να διαχειρίζονται 
πιο αποδοτικά τον εκάστοτε προϋπολογισμό 
για παραγωγές, αλλά και να αποτιμούν 
το ROI απέναντι σε πραγματικά business 
αποτελέσματα.

Το B2B είναι παραδοσιακά απομονωμένο 
μέσα στο δικό του υπόστρωμα. Όμως, η 
λήψη B2B αποφάσεων μπορεί να είναι όσο 
συναισθηματική είναι και στο B2C marketing, 
και συνεπώς ζει μέσα στα social media 
και ενισχύεται από προσωπικότητες που 
επηρεάζουν.

Όσον αφορά στο influencer marketing, 
υπάρχουν ακόμα ορισμένες διαφοροποιήσεις 
μεταξύ της πώλησης καταναλωτικών αγαθών 
και των επιχειρηματικών αγορών. Όταν πουλάς 
ποτά ή ρούχα, χρειάζεσαι άτομα που μπορούν 
να ξεκινήσουν μία τάση και να δημιουργήσουν 
ρεύμα. Όταν όμως πουλάς σε επιχειρήσεις, 
τότε χρειάζεσαι αξιόπιστους ειδικούς.

Μια καλή αρχή είναι το να λειτουργείς 
από μέσα προς τα έξω. Ξεκινώντας και 
κοιτάζοντας στο εσωτερικό του ίδιου 
του οργανισμού και επιστρατεύοντας 
εργαζόμενους ως experts και advocates, 
μπορεί να συσταθεί μια στέρεη βάση για το 
B2B influence.
 
Ένα ακόμη θεμέλιο είναι να ξεκλειδώσετε τις 
υπόλοιπες, πιο playful, δυνατότητες. Οι B2B 
επικοινωνίες δε θα έπρεπε να περιορίζονται 
μόνο στο LinkedIn, αλλά μπορούν να 
αναπτύσσονται και σε διαφορετικά ψηφιακά 
touchpoints (video πλατφόρμες, podcasts).
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Μετά από τα παραπάνω, ευελπιστούμε πως έχει γίνει σαφές ότι οι τάσεις που θα καθορίσουν το 2022 
είναι κάτι παραπάνω από μία απλή συλλογή από buzzwords. Η χρονιά που έχει ξεκινήσει φέρει όλα 
τα χαρακτηριστικά -από τις τεχνολογικές εξελίξεις μέχρι την ενεργοποίηση των χρηστών- ώστε να 
αποτελέσει ένα έτος καίριας σημασίας για τον ευρύτερο τομέα του marketing, με τα social media να 
λειτουργούν ως καταλύτης της ανάπτυξης και της αλλαγής. 

TikTok made me do it
Όλα τα βλέμματα (και αναμφισβήτητα τα μεγάλα budgets) θα στραφούν στη μετατόπιση της πλατφόρμας 
προς αφενός έναν πιο καθετοποιημένο, εξειδικευμένο ρόλο και αφετέρου ένα ισχυρότερο πάτημα σε ό,τι 
έχει να κάνει με παραγωγή περιεχομένου, storytelling από creators και δυνατότητες για in-app shopping.

Sell me more
Χάρη σε έναν δίκαιο αριθμό νέων ευκαιριών στη σφαίρα του Social Commerce, θα παρατηρήσουμε μία 
περισσότερο επαναστατική εξάπλωσή του παγκοσμίως, με social shops, βαθύτερη επέκταση σε όλα τα 
στάδια του funnel και απρόσκοπτες εμπειρίες στο προσκήνιο.

The power of audio
Το branding μέσω ήχου και γενικότερα το audio είναι προδιαγεγραμμένο να αναπτυχθούν μέσα στην 
χρονιά. Τα podcasts μπορούν να ξεκλειδώσουν ευρύτερες δυνατότητες σε όλο το ταξίδι του χρήστη, ενώ 
τα trending τραγούδια μπορούν να επισπεύσουν μία μεγαλύτερη δυναμική στη δημιουργία περιεχομένου.

The rebirth of social communities
Αυτό το έτος, η δύναμη μεταφέρεται πίσω στον χρήστη. Τα brands χρειάζεται να καταλάβουν πως 
οι κοινότητες που διαχειρίζονται σωστά μπορούν να έχουν ένα θετικό αντίστοιχο αποτέλεσμα στην 
συνολική αποδοτικότητά τους. Από άποψης εξυπηρέτησης πελατών μέχρι ελέγχου του κόστους 
υποστήριξης για ενίσχυση δημιουργικότητας και συνεργασίας.

Enter the metaverse
Τα social media θα αποτελέσουν κρίσιμη σύνδεση για την καθοδήγηση των χρηστών σε ψηφιακές και 
εικονικές εμπειρίες. Οι διαφημιζόμενοι, από την πλευρά τους, θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για να 
συνδέσουν το brand τους με εμπορικές προοπτικές και next-level περιεχόμενο.

Culture creators
Τα social δεν είναι πια το όχημα για να αναδεικνύονται με επιτυχία τα trends, αλλά είναι το μέρος όπου τα 
trends γεννιούνται. Οι μάρκες είναι απαραίτητο να κατανοήσουν το DNA τους όταν τα αξιοποιούν και να 
σκέφτονται με τρόπο reactive παρά προσχεδιασμένο.

Supercharging influence
Οι influencers θα κατέχουν κυρίαρχη θέση στο manual των marketers. Θα δούμε την επέκταση του 
influencer marketing σε διαφορετικά πεδία, αλλά και πιο χειροπιαστούς τρόπους μέτρησης της 
αποτελεσματικότητάς του, μία ισχυρότερη έμφαση στο inclusivity, καθώς και περισσότερες ευκαιρίες να 
προκύψει εμπορική αξία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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