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Που είναι οι νέοι άνθρωποι; Είμαστε έξω στους δρόμους 
διαδηλώνοντας, διαδηλώνουμε επειδή είμαστε θυμωμένοι, επειδή 
νοιώθουμε απογοητευμένοι και ματαιωμένοι… 
Και έχουμε δίκιο, γιατί μας μεγάλωσαν με πίστη στους θεσμούς, 
στις κυβερνήσεις, στους ηγέτες που έχουν εκλεγεί για να 
διαφυλάξουν το μέλλον μας και για να διαφυλάξουν όλη τη ζωή 
σε αυτόν τον πλανήτη. Κι όμως βλέπουμε αποτυχία της ηγεσίας, 
βλέπουμε υποκρισία και προσχηματική υποστήριξη, βλέπουμε 
μια προγραμματική προσέγγιση, βλέπουμε τη βιωσιμότητα να 
αντιμετωπίζεται σαν μια διεκπεραιωτική δραστηριότητα. 

Clover Hogan  
(22 ετών, Climate Activist) @ COP26 (2021)

“
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Η τελευταία διάσκεψη κορυφής για την κλιματική 
αλλαγή, COP26, ολοκληρώθηκε στις 12 
Νοεμβρίου του 2021 με ανάμεικτα συναισθήματα: 
ενώ σε επίπεδο προθέσεων αναγνωρίζεται 
ότι στην παρούσα συγκυρία είναι επιτακτική η 
καθολική ανάληψη συντονισμένης δράσης για το 
κλίμα, η πρόοδος που σημειώθηκε σε επίπεδο 
δεσμεύσεων δεν ήταν η αναμενόμενη. 

Οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να επιστρέψουν του 
χρόνου με μεγαλύτερες τομές και νέους στόχους, 
αλλά υπάρχει διάχυτη ανησυχία για το αν η 
ταχύτητα και η δραστικότητα των αποφάσεων των 
κυβερνήσεων ανταποκρίνεται στο μέγεθος και το 
κατεπείγον της πρόκλησης.

Αλλά η βιωσιμότητα δεν αφορά πλέον μονάχα 
στην κλιματική αλλαγή. Η δέσμευση για την 
επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου 
συλλογικού μέλλοντος προϋποθέτει σημαντικά 
βήματα και στο επίπεδο της κοινωνικής αλλαγής, 
της εξάλειψης των ανισοτήτων και των διακρίσεων 
σε όλα τα επίπεδα, της διασφάλισης του 
δικαιώματος ίσης πρόσβασης στις ευκαιρίες και 
την οικονομική ανάπτυξη για όλους. Πρόκειται 
για μια ευρεία και φιλόδοξη ατζέντα στόχων, 
όπου – όπως και στην περίπτωση των κλιματικών 
δεσμεύσεων – η όποια συναίνεση ως προς τις 
προθέσεις δεν μεταφράζεται άμεσα και καθολικά 
στην υιοθέτηση και δρομολόγηση ριζικών 
μεταρρυθμίσεων.

Το Edelman Trust Barometer 2022 καταγράφει 
αυξανόμενο κλίμα δυσπιστίας προς τις 
κυβερνήσεις και τα media, την ίδια στιγμή που οι 
επιχειρήσεις και οι ΜΚΟ έχουν θετικό ισοζύγιο 
εμπιστοσύνης και μάλιστα με αυξητική τάση. 
Η έρευνα επίσης διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι 
ζητούν μεγαλύτερη εμπλοκή των επιχειρήσεων 

στην επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προβλημάτων. Η πίστη και η προσδοκία ότι οι 
επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργήσουν ως 
καταλύτες βιωσιμότητας και θετικής αλλαγής είναι 
σήμερα μεγαλύτερες από ποτέ.
Στη δεκαετία που διανύουμε το ζητούμενο 
είναι η βιωσιμότητα να μετατραπεί από ένα 
κανονιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης σε 
μοχλό θετικής αλλαγής για το κλίμα, τους 
ανθρώπους και την κερδοφορία. 
Να αποτελέσει πλατφόρμα καινοτομίας για την 
εξέλιξη μαρκών, προϊόντων και υπηρεσιών και της 
ανάπτυξης νέων, την αξιοποίηση της τεχνολογίας 
για την επίλυση δύσκολων προκλήσεων της 
κοινωνίας, την επανεξέταση του business 
model και του εργασιακού περιβάλλοντος, της 
εκπαίδευσης και της κινητοποίησης της κοινωνίας. 
Προσεγγίζοντας τη βιωσιμότητα ολιστικά και 
μακροπρόθεσμα, οι επιχειρήσεις έχουν την 
ευκαιρία να απαντήσουν στις προκλήσεις της 
εποχής με λύσεις και πρακτικές που προσδίδουν 
αξία και διαφοροποίηση.

Ο ρόλος των μαρκών σ’ αυτή την αποστολή 
είναι καθοριστικός και πολλαπλός. Οι μάρκες 
είναι οι αναγνωρίσιμες και οικείες επιλογές με 
τις οποίες οι επιχειρήσεις εντάσσονται στην 
καθημερινότητα των ανθρώπων. Ως συμβολικές 
οντότητες αλλά και ως απτά προϊόντα και 
υπηρεσίες, προσφέρουν λύσεις και συγκινήσεις, 
αντανακλούν τα συναισθήματα και την ταυτότητά 
μας, μας συντροφεύουν και μας εμπνέουν. Χωρίς 
τις μάρκες τους οι επιχειρήσεις είναι για τον 
περισσότερο κόσμο αφηρημένες και απρόσωπες 
οντότητες. Χωρίς την έμπρακτη συμβολή και 
κινητοποίηση των μαρκών, η βιωσιμότητα θα 
παραμένει μια αφηρημένη δέσμευση. Γιατί είναι 
η οικειότητα, η συνήθεια και η συναισθηματική 
δύναμη της σχέσης που επιτρέπει στις μάρκες 
να κάνουν το αφηρημένο συγκεκριμένο, και να 
μετατρέπουν τη στάση σε συμπεριφορά.

Αν ο ρόλος των μαρκών και των 
επιχειρήσεων είναι να κάνουν τις ζωές των 
ανθρώπων καλύτερες, τότε η βιωσιμότητα 
και η θετική αλλαγή είναι το brief της 
δεκαετίας που διανύουμε.

Είναι η ώρα να πάμε σε 
emergency mode

Antόnio Guterres
Secretary-General of the United Nations
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Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
Τάσεις και Δυναμικές

Η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών 
επιθυμεί να υιοθετήσει πιο βιώσιμες 
καθημερινές συνήθειες. Αλλά η οικονομική 
ευχέρεια παραμένει η σημαντικότερη 
πρόκληση.

67

43

%

%

προσπάθησε να έχει μια θετική 
επίδραση στο περιβάλλον μέσα 
από καθημερινές πράξεις μέσα 
στο 2021.

η απροθυμία των καταναλωτών 
να πληρώσουν περισσότερα 
χρήματα είναι το σημαντικότερο 
εμπόδιο στην εξάπλωση 
βιώσιμων προϊόντων. 

Καταναλωτές:

Marketers:

(Πηγή: Euromonitor) (Πηγή: Kantar)

Μολαταύτα, οι πολύ 
ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές, 
αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία 
που διαρκώς αναπτύσσεται.

Eco Actives:

22%
των καταναλωτών 
παγκοσμίως 

446B$
της αγοράς 
FMCG

70B$
ανάπτυξη 
μέσα σε ένα χρόνο
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Η βιωσιμότητα γίνεται ένας σημαντικός 
πυλώνας της στρατηγικής όλο και 
περισσότερων marketers. 

Περισσότερο απ’ το 40% των marketers 
στην Ευρώπη δηλώνουν ότι κάνουν έμπρακτες 
αλλαγές ως προς την βιωσιμότητα σε όλο το 
φάσμα του marketing mix:

Οι εταιρίες που έχουν ξεκάθαρα βιώσιμο 
προσανατολισμό αποτελούν πιο ελκυστικούς 
εργοδότες – ακόμη περισσότερο για τις 
νεότερες γενιές εργαζομένων.

Τα ESG κριτήρια γίνονται όλο και 
σημαντικότερος παράγοντας αξιολόγησης 
επενδύσεων και τοποθέτησης κεφαλαίων.

Οι μάρκες που είναι συνυφασμένες μ’ ένα 
ξεκάθαρο purpose αναπτύσσονται δυο φορές 
γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό τους.

44
86

330

50

85
2

175

43

2.5

42

%

%

%

%

%

X
%

%

X

%

μέσω αλλαγών στην παραγωγή, 
συσκευασία, και διανομή των προϊόντων

των εργαζομένων προτιμά εταιρίες που δείχνουν 
ενδιαφέρον για τα θέματα που τους απασχολούν. 

αύξηση στις αναφορές των media σε δεδομένα και 
αξιολογήσεις ESG μέσα σ’ ένα χρόνο. 

των millennials θα ήταν διατεθειμένοι να αφήσουν τη 
δουλειά τους για να εργαστούν σε μια εταιρία που είναι πιο 
φιλική προς το περιβάλλον από αυτή που είναι ήδη.

των επενδυτών δηλώνει ότι λαμβάνει σοβαρά τις ESG 
επιδόσεις στις επενδυτικές επιλογές και τοποθετήσεις 
κεφαλαίων.

επενδύσεις σε ESG-impact funds μέσα σ ένα χρόνο ($51Β)

ανάπτυξη αξίας μέσα 
σε 12 χρόνια

μέσα από δημόσιες δεσμεύσεις προς 
συγκεκριμένους στόχους

υψηλότερη ανάπτυξη έναντι μαρκών 
με μικρή θετική επίδραση

μέσα από την ενθάρρυνση ‘πρασίνων’ 
καταναλωτικών συμπεριφορών στις 
επικοινωνίες και τα μηνύματα τους. 

(Πηγή: WARC)

(Πηγή: PwC)

(Πηγή: Yahoo Finance UK)

(Πηγή: Gartner)

(Πηγή: Kantar)
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ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Τάσεις, Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Παρά τη βελτίωση που σημειώνεται, καταγράφονται 
μείζονες προκλήσεις σε καίριους περιβαλλοντικούς 
στόχους (Κλιματική Δράση, Ζωή στο Νερό, 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή), καθώς και 
στην Ποιότητα της Εκπαίδευσης, και σημαντικές 

προκλήσεις σε ένα ευρύ φάσμα στόχων που 
συνδέονται με τη Υγεία και την Εξάλειψη της 
Πείνας, την μείωση των Ανισοτήτων (φύλου, 
φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού κτλ.), 
την Αξιοπρεπή Εργασία και την Ανάπτυξη,  την 
πρόσβαση σε Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια, τη 
Βιωσιμότητα των Πόλεων, τη Ζωή στη Στεριά και 
τη Συνεργασία για τους Στόχους.

Η Ελλάδα υπολείπεται του 
Ευρωπαϊκού μέσου όρου 
στους περισσότερους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, και 
κατατάσσεται στη θέση 37 μεταξύ 
των 165 χωρών του ΟΟΣΑ ως προς 
τις επιδόσεις της. 

(Πηγή: Sustainable Development Report 2021)
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Notes: The full title of Goal 2 “Zero Hunger” is “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”.    
 The full title of each SDG is available here: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals

p  Decreasing                 5 Stagnating                          D  Moderately improving       L  On track or maintaining SDG achievement       •  Information unavailable
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Οι μάρκες έχουν πολύ δρόμο ακόμη 
να διανύσουν προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες 
των Ελλήνων ως φορείς θετικής 
αλλαγής

Για τους Έλληνες τα κοινωνικά 
ζητήματα είναι πιο άμεσα και πιεστικά 
από τα περιβαλλοντικά

Σύμφωνα με την Kantar Sustainability Study 2021, η 
εξάλειψη της φτώχιας και της πείνας αποτελεί με 
σημαντικό προβάδισμα το υπ’ αριθμόν ένα θέμα που 
απασχολεί τους Έλληνες, με την υπερεργασία και 
την εργασιακή εκμετάλλευση στη δεύτερη θέση.

Χωρίς να υποτιμάται καθόλου η σημασία των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων, η εστίαση στους 
κοινωνικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης είναι 
μια κατεύθυνση που επιτρέπει στις μάρκες και στις 
εταιρίες να διαφοροποιηθούν θετικά, απαντώντας 
σε κρίσιμα ζητήματα της κοινωνίας. Πρώτη 
προτεραιότητα σε αυτή τους την αποστολή: να 
είναι καλοί εργοδότες. Οι εργασιακές πολιτικές 
και πρακτικές των εταιριών αποτελούν την πιο 
απτή απόδειξη δέσμευσης στο κοινωνικό επίπεδο, 
και έναν απ’ τους σημαντικότερους δείκτες της 
εταιρικής φήμης.

24%
είμαι ικανοποιημένος από τις 
υπάρχουσες δράσεις και 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι 
μάρκες (για το περιβάλλον, την 
κοινωνία, κ.λπ.)

66%
οι μάρκες έχουν την υποχρέωση 
να γίνουν καταλύτες θετικής 
αλλαγής στον κόσμο

(Πηγή: EY)

28.9%

Η υψηλή ιεράρχηση των θεμάτων αυτών 
είναι ενδεικτική της αυξημένης οικονομικής 
ανασφάλειας που γέννησε η δεκαετής 
οικονομική κρίση, και επέτεινε η κρίση της 
πανδημίας σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. 
Αποτυπώνεται επίσης στο δείκτη του 
πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο 
φτώχιας ή κοινωνικό αποκλεισμό, με 
την Ελλάδα να καταγράφει το 2020 το 
υψηλότερο ποσοστό της Ευρωζώνης, 

 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Ενώ καταγράφεται σημαντικό 
ενδιαφέρον για πιο βιώσιμες και δίκαιες 
επιλογές προϊόντων και υπηρεσιών, 
οι καταναλωτές δυσκολεύονται να 
κατονομάσουν συγκεκριμένα brands  
ως βιώσιμα και ηθικά.

Βιώσιμα προϊόντα και μάρκες: 
Η περιβαλλοντική ευαισθησία είναι το πρωταρχικό 
ζητούμενο, αλλά αναδεικνύονται και άλλες διαστάσεις 
που εξελικτικά χτίζουν μια πιο πολυδιάστατη εικόνα.

43%
δηλώνουν ότι η βιωσιμότητα ως 
κριτήριο αγοράς έχει γίνει πιο 
σημαντική σε σχέση με την 
περίοδο πριν την πανδημία.

Και ενώ το ενδιαφέρον και η αγορά για 
πιο βιώσιμες εναλλακτικές αυξάνεται, 
δεν διακρίνονται ακόμη μάρκες 
με μεγάλο και σαφές προβάδισμα 
τοποθέτησης ή ταυτότητας ως 
‘βιώσιμες επιλογές’. 
(Πηγή: Ten Million Hands)

2 από τα 5 segments
των ‘καταναλωτών του αύριο’ 

που καταγράφει η έρευνα Future 
Consumer Index 2021 της ΕΥ στην 

Ελλάδα, χαρακτηρίζονται άμεσα 
απ’ την ευαισθητοποίησή τους σε 

θέματα βιωσιμότητας
(‘Planet First’ & ‘Society First’, 18% και 14% 

του πληθυσμού αντίστοιχα).

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφουν για εσάς τον όρο ‘βιώσιμο’ προϊόν / μάρκα;

Προϊόντα και μάρκες που χρησιμοποιούν 
υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

Προϊόντα και μάρκες που δεν 
κάνουν πειράματα στα ζώα

Προϊόντα και μάρκες που 
υιοθετούν ηθικές αξίες

Προϊόντα και μάρκες που 
υποστηρίζουν έναν κοινωνικό σκοπό

74%

42%

37%

29%
(Πηγή: Ten Million Hands)



ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

10

Δεν υπάρχουν επιβάτες στο διαστημόπλοιο Γη – 
είμαστε όλοι πλήρωμα. 

Marshall McLuhan  
Καναδός Φιλόσοφος

“
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Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:    
Ένα ‘μήνυμα’ με πολλαπλούς αποδέκτες 

Εργαζόμενοι
Νοιώθουν περισσότερη 
ικανοποίηση όταν δουλεύουν για 
εταιρίες με σκοπό και βιώσιμο 
όραμα θετικής επίδρασης

Ανταγωνιστές
Όλο και περισσότερο θέτουν 
μετρήσιμους, τεκμηριωμένους 
στόχους και διαφοροποιούνται 
μέσω των φιλοδοξιών τους ως 
προς τη βιωσιμότητα

Media
Σε ετοιμότητα να τραβήξουν την 
προσοχή στην αδράνεια και το 
greenwashing

Επενδυτές
Γνωρίζουν ότι οι εταιρίες με 

καλύτερες ESG επιδόσεις 
ξεπερνούν εκείνες που 

υπολείπονται

Καταναλωτές / Πελάτες
Θέλουν οι μάρκες να 

αντιπροσωπεύουν κάτι 
μεγαλύτερο και ανταμείβουν 

εκείνες που το κάνουν 

Κυβερνήσεις
Υπόσχονται περισσότερες 
ρυθμίσεις και δεσμεύσεις

Η ανάγκη για ουσιαστική δέσμευση και ανάληψη 
δράσης από τις επιχειρήσεις εκφράζεται πλέον 
απ’ όλο το φάσμα των stakeholder groups. 
Εξελικτικά το ζητούμενο από τις επιχειρήσεις 
δημιουργεί ένα νέο mindset, που χαρακτηρίζεται 
από τρεις μετατοπίσεις ως προς τη Βιωσιμότητα:

“Without a sense of purpose, 
no company either public or 
private can achieve its full 
potential. It will ultimately 
lose the license to operate 

from key stakeholders.” 
Larry Fink, CEO, BlackRock

Από κανονιστική συμμόρφωση σε
συστημική αξία για όλους τους
stakeholders

Από την περιφέρεια στον πυρήνα της
επιχείρησης

Από το ‘λιγότερο κακό’ στη μέγιστη
‘θετική αλλαγή’

1
2
3
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ΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ 
ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΛΛΑΓΗ:
Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

- 100 εκατομμύρια ανθρώπων σε απόλυτη 
φτώχια στα 600 περίπου εκατομμύρια που 
ήδη προϋπήρχαν. Η ανάγκη για ευρύτερες και 
δραστικότερες παρεμβάσεις σε όλο το πλέγμα 
των προκλήσεων – περιβαλλοντικών, κοινωνικών 
και οικονομικών – είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
που περιλαμβάνονται στην Ατζέντα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του 2030 αποτυπώνουν τόσο το 
πλαίσιο δράσης, όσο και την αλληλεπίδραση 
που υπάρχει μεταξύ των επιμέρους στόχων. Η 
πρόθεση είναι να αποτελέσουν το προσχέδιο 
για την ενεργοποίηση κρατών, επιχειρήσεων, 
οργανισμών και κοινωνιών για την επίτευξη ενός 
καλύτερου μέλλοντος για όλους.

Κατά τον ευρέως διαδεδομένο ορισμό του 
Brundtland Report, βιώσιμη είναι η ανάπτυξη που 
ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς 
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των 
μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές 
τους ανάγκες.

Σήμερα η βιωσιμότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 
σημείο: τα γεγονότα της τελευταίας διετίας έχουν 
φέρει την κλιματική αλλαγή και τις ανισότητες στο 
επίκεντρο της ατζέντας. Η πανδημία επίδρασε 
καταλυτικά στην παγκόσμια συλλογική συνείδηση 
και απελευθέρωσε δυνάμεις και συνέργειες 
αντιμετώπισης με πρωτοφανείς ταχύτητες. 
Παράλληλα όμως η McKinsey διαπιστώνει πως 
επέτεινε τη φτώχια, την πόλωση και όξυνε τις 
ανισότητες, προσθέτοντας - μόνο μέσα στο 2020 
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: 
Το Νέο Πρόσωπο της Βιωσιμότητας

O
G

IL
V

Y

CONVENTIONAL GREEN SUSTAINABLE RESTORATIVE REGENERATIVE

REGENERATING

Holistic Thinking
Patterns

Natural System Design

DEGENERATING
Mechanistic Design
Reductionist Thinking
Parts

LESS
Energy/Materials
Required

MORE
Energy/Materials
Required

FROM ‘DO NO’ HARM TO POSITIVE IMPACT

1960s
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

‘Άνοδος του 
περιβαλλοντικού κινήµατος 
σε απάντηση της 
µεταπολεµικής ανάπτυξης.

1962: Δηµοσιεύεται το 
βιβλίο Silent Spring, 
διαβάζεται από τον JFK.

1970s 
ΜΕΙΩΣΗ

Αναπτύσσονται  
περιβαλλοντικοί 
κανονισµοί και 
νοµοσχέδια.

1972: Η Λέσχη της 
Ρώµης δηµοσιεύει το 
βιβλίο The Limits of 
Growth

1980s
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η συζήτηση για την
προστασία του
περιβάλλοντος περνά στο
global mainstream.

1983: Ιδρύεται απ’ τον ΟΗΕ 
η Παγκόσµια Επιτροπή 
Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης (WCED).

1987: Η επιτροπή 
δηµοσιεύει την Έκθεση 
Brundtland’ όπου για 
πρώτη φορά διατυπώνεται 
ο ορισµός της 
Βιωσιµότητας

2006
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

Το New Oxford English 
Dictionary ανακηρύσσει 
τον όρο Carbon neutral
Λέξη της Χρονιάς.

Ο όρος εντάσσεται όλο 
και περισσότερο στο 
λεξιλόγιο και τη 
συζήτηση των 
επιχειρήσεων.

2015-2018
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2015: Παρουσιάζονται οι 17 
Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης 
και υιοθετούνται οµόφωνα 
απ’ τα 193 κράτη-µέλη του 
ΟΗΕ.

2015: υπογράφεται η 
Συµφωνία του Παρισιού µε 
στόχο τον περιορισµό της 
υπερθέρµανσης του 
πλανήτη

2018: Ιδρύεται η PACE 
(Platform for Accelerating 
the Circular Economy).

Jan 2020
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Το Παγκόσµιο 
Οικονοµικό Φόρουµ 
δηµοσιεύει το 
Regenerative Business: A
Roadmap for Rapid 
Change

The Great Reset: το 50ο 
Παγκόσµιο Οικονοµικό 
Φόρουµ εστιάζει στην 
αναδόµηση της κοινωνίας 
και της οικονοµίας µετά 
την Πανδηµία.
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Το Παγκόσµιο 
Οικονοµικό Φόρουµ 
δηµοσιεύει το 
Regenerative Business: A
Roadmap for Rapid 
Change

The Great Reset: το 50ο 
Παγκόσµιο Οικονοµικό 
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αναδόµηση της κοινωνίας 
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στην αποκατάσταση και την αναγέννηση: From 
Degeneration To Regeneration. Είναι τόσο 
επιτακτικές οι ανάγκες και οι προκλήσεις, που 
το zero-impact δεν είναι πια αρκετό, ο stretch 
στόχος της Βιωσιμότητας είναι η Αναγέννηση 
– του περιβάλλοντος, των κοινοτήτων, των 
κοινωνιών.

Η ιστορία της συζήτησης γύρω από τη βιωσιμότητα 
καθρεφτίζει την εξέλιξη των προβληματισμών της 
ανθρωπότητας γύρω απ’ την φυσιογνωμία και το 
χαρακτήρα της ανάπτυξης. Μιας συζήτησης που 
ξεκίνησε με στόχο την μείωση της υποβάθμισης 
του περιβάλλοντος, εξελίχθηκε στο αίτημα για 
μηδενική επίδραση, και σήμερα προσανατολίζεται 



ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: 
ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Κάθε φορά που ξοδεύεις χρήματα, ρίχνεις μια ψήφο 
για το είδος του κόσμου που θέλεις να ζήσεις.

Anna Lappé 
Author & Educator, expert on food systems
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FROM GREEN 
TO GROWTH: 
Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πολύ περισσότερο από μια δράση ΕΚΕ ή το επίχρισμα 
της οικολογικής συνείδησης της επιχείρησης, 
βιωσιμότητα που γίνεται ευκαιρία για καινοτομία 
και ουσιαστικές παρεμβάσεις που οδηγούν σε νέες 
πηγές ανάπτυξης και κέρδους.

“
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ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ;

ValueValue

και μετασχηματίζονται για να δημιουργήσουν 
net-positive επίδραση και αλλαγή. Σύμφωνα 
με την Business & Sustainable Development 
Commission, οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 
αντιπροσωπεύουν ένα market value τουλάχιστον 
12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ως το 2030, και 
χαρακτηρίζονται ως ‘the purchase order from the 
future’ για τις εταιρίες που είναι έτοιμες 
ν’ ανταποκριθούν. 

Καθώς η βιωσιμότητα γίνεται όλο και περισσότερο 
αναγκαιότητα, ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις 
θα είναι τόσο πολύπλευρος και καταλυτικός όσο 
αυτός της ψηφιακής επανάστασης – με νέα ρίσκα 
αλλά επίσης νέες ευκαιρίες, με χαμένους αλλά 
και νικητές. Οι εταιρίες που θα ηγηθούν σ’ αυτό το 
νέο παράδειγμα, επιταχύνουν για να γίνουν ενεργά 
‘μέρος της λύσης’, δημιουργούν αξία για όλους τους 
stakeholders και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 

Stakeholder
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1
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;

 Οι ηγέτες του νέου παραδείγματος 
βλέπουν τη βιωσιμότητα ως ευκαιρία, 
όχι ως υποχρέωση. Παίζουν επίθεση 
και όχι άμυνα. Σχεδιάζουν και υλοποιούν 
ριζικές αλλαγές και καινοτομίες που 
θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα 
και την δυνατότητα της ηγεσίας στην 
κατηγορία. Επενδύουν στο ρίσκο, αντί να 
προσπαθούν μόνο να το μετριάσουν.

2 Φέρνοντας τη βιωσιμότητα από την 
περιφέρεια στο κέντρο. Κάνοντάς τη 
αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής 
δράσης και κύριο μοχλό ανάπτυξης. 
Καθοδηγούμενη από τον CEO διαπερνά 
όλα τα τμήματα της επιχείρησης, 
βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής 
ανάπτυξης, ενεργοποιείται εσωτερικά και 
εξωτερικά. 

3Με ολιστικό χαρακτήρα αλλά και 
συγκεκριμένη στρατηγική στο 
πού, πώς θα εφαρμοστεί και ποια 
είναι τα θέματα που θα τεθούν σε 
προτεραιότητα.  
Πού θα υπάρχει απλά συμμόρφωση,  
πού θα υπάρχει ανταγωνιστικότητα, 
και που ηγετική επιρροή και επίδραση 
(Comply – Compete – Lead).  4 Εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία, 

την καινοτομία και τις συνεργασίες, 
επαναπροσδιορίζοντας το σύγχρονο 
μη βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης, 
ικανοποιώντας νέες ανάγκες, 
ανακαλύπτοντας νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα και καινοτομώντας σε νέες 
κατηγορίες.
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Η Telenor, ένας από τους μεγαλύτερους 
παρόχους τηλεπικοινωνιών στο Πακιστάν, 
αξιοποίησε την τεχνολογία της ώστε να 
βοηθήσει στην επίλυση ενός τεράστιου 
κοινωνικού ζητήματος, βελτιώνοντας την 
εικόνα της ως εταιρία που στηρίζει έμπρακτα 
την τοπική κοινωνία συμβάλλοντας στην 
ευημερία και ανάπτυξη. Παράλληλα, πέτυχε 
την ανάπτυξή της στις επαρχιακές περιοχές, 
εκεί δηλαδή που ζει το 70% του πληθυσμού 
του Πακιστάν, ξεπερνώντας τον κορεσμό 
της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στα αστικά 
κέντρα.

Η ΛΥΣΗ
The Sustainability Insight:  
Η ανισότητα στο Πακιστάν ξεκινά από τη γέννα. 
Περίπου 60 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν 
καταγραφεί ως γεννήσεις, κυρίως όσα από αυτά 
γεννήθηκαν και ζουν σε περιοχές όπου η εγγραφή 
είναι δύσκολη, παιδιά που γεννήθηκαν στο σπίτι 
ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό οδηγεί σε 
μια σειρά από αδικίες που λαμβάνουν χώρα στη 
διάρκεια της ζωής του παιδιού, εμποδίζοντάς το 
να έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, 
εκπαίδευσης κλπ. Κυρίως τα κορίτσια είναι σε 
μεγαλύτερο ποσοστό αδήλωτα συγκριτικά με τα 
αγόρια.

The Idea - ‘Digital Birth Registration’: 
Αξιοποιώντας την τεχνολογία της Telenor, και 
μέσα από ένα οικοσύστημα που στήθηκε πάνω 
στην κινητή τηλεφωνία, κάθε γέννηση μπορούσε 
να δηλωθεί εύκολα και απλά, ανεξάρτητα από 
περιοχή. Έτσι, η Telenor πρόσφερε σε κάθε παιδί 
από το Πακιστάν ένα καλύτερο μέλλον, δίνοντάς 
του την δυνατότητα να αποκτήσει ταυτότητα. 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επίδραση στην κοινότητα: 

Η πιλοτική φάση οδήγησε στην αύξηση των 
εγγραφών από 30% σε 90%, με ένα σχεδόν 50% 
να είναι κορίτσια. Το πρόγραμμα έφτασε σε 427 
χωριά του Πακιστάν (1083% vs. target).

Επίδραση στο brand:

Αύξηση saliency και consideration σε εθνικό 
επίπεδο: +15% top-of-mind awareness, +8% 
brand consideration, +12% άνοδος στην αντίληψη 
‘η Telenor έχει θετική επίδραση στο Πακιστάν’

Επίδραση στο business: 

Αύξηση βάσης στο 4G κατά 7,9 εκατομμύρια σε 
εθνικό επίπεδο (+18% over target).

Case Study: 
Telenor – ‘Invisible Births’

Δείτε το case video

https://www.ogilvy.com/work/naming-invisible-digital-birth-registration
https://www.ogilvy.com/work/naming-invisible-digital-birth-registration
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FROM NICHE 
TO MASS:  
Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Πολύ περισσότερο από ανακοινώσεις αποτελεσμάτων 
συμμόρφωσης και αποσπασματικών ενεργειών υποστήριξης, 
βιωσιμότητα που στοχεύει στη δημιουργία προγραμμάτων και 
δράσεων που είναι συμπεριληπτικά και mainstream  
‘by design’ προκειμένου να μπορέσουν να οδηγήσουν στην 
αλλαγή συμπεριφοράς σε ευρεία κλίμακα.

“
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ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ;

ActionAction

που οι υψηλά ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές 
αυξάνονται, υπάρχει ακόμη ένα μερίδιο που 
παραμένει απαθές και μακριά από αυτή τη 
λογική. Το νέο ζητούμενο από τις εταιρίες και τις 
μάρκες είναι να λειτουργήσουν ως καταλύτες 
και επιταχυντές αλλαγής συμπεριφοράς σε 
ευρεία κλίμακα, σχεδιάζοντας ή αναδεικνύοντας 
βιώσιμες εναλλακτικές που είναι εύκολες, 
ελκυστικές, συμπεριληπτικές και επίκαιρες.

Σε επίπεδο στάσης, οι καταναλωτές που ανησυχούν 
για θέματα βιωσιμότητας σταδιακά διαμορφώνουν 
μια νέα πλειοψηφία. Αλλά ένα σημαντικά μικρότερο 
ποσοστό αυτών μεταφράζει αυτές του τις 
αντιλήψεις σε καταναλωτικές επιλογές. 
Η διάσταση μεταξύ πρόθεσης και πράξης 
(Intention-Action Gap) είναι μια από τις 
σημαντικότερες προκλήσεις στην εγκαθίδρυση 
περισσότερο βιώσιμων συμπεριφορών που θα 
επιταχύνουν τη θετική αλλαγή. Επιπλέον, και παρόλο 

Consumer



1
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;

Ευρεία στόχευση πάνω στους core 
consumer drivers της κατηγορίας:  
Με το βλέμμα στραμμένο στο ευρύ κοινό, και 
με λιγότερο επιθετικό και εξειδικευμένο τρόπο 
προσέγγισης της βιωσιμότητας, οι ηγέτες του 
νέου παραδείγματος εστιάζουν τις προτάσεις 
και τις στρατηγικές τους στους top consumer 
drivers της κατηγορίας τους, και συνδέονται με 
εκείνους που έχουν την πιο διάχυτη συνάφεια 
και απήχηση σε διαφορετικά κοινά.

2Προσαρμοσμένη μηνυματολογία σε 
επιμέρους ειδικά κοινά. Αξιοποιώντας 
τεχνικές segmentation για την καλύτερη 
κατανόηση και προσέλκυση ειδικών 
κοινών ενδιαφέροντος, διαμορφώνοντας 
πιο προσωποποιημένα μηνύματα 
που ακουμπούν στις διαφορετικές 
προτεραιότητες, αξίες και σημεία 
αναφοράς κάθε κοινού.

3 Προτεραιότητα στην αλλαγή 
συμπεριφοράς, και μετά των στάσεων 
και των πεποιθήσεων: Αξιοποιώντας 
την Συμπεριφορική Επιστήμη (Behavioral 
Science) με στοχευμένα nudges και 
μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουν 
την αδράνεια και να κάνουν την 
αλλαγή συμπεριφοράς ευκολότερη και 
αμεσότερη.

21
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Η Nescafe στην αγορά της Κίνας, 
χρησιμοποίησε την βιωσιμότητα ώστε να 
αναπτύξει το segment των νέων urban 
καταναλωτών καφέ, ενεργοποιώντας το 
διεθνές πρόγραμμα “Cup of Respect”. Μέσα 
από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενίσχυσε την 
εικόνα της σε επίπεδο ανώτερης ποιότητας, 
αξιοποιώντας την ηγετική της θέση καθώς και 
τα 30+ χρόνια δουλειάς με τους καλλιεργητές 
καφέ στη χώρα. 

Η ΛΥΣΗ
The Sustainability Insight: Οι νέοι Κινέζοι 
καταναλωτές βλέπουν τη βιωσιμότητα ως έναν 
σύγχρονο και προοδευτικό τρόπο ζωής που τους 
αγγίζει και θέλουν να γίνουν μέρος του, και όχι 
ως ένα σοβαρό και αφηρημένο πολιτικό κίνημα 
«σωτηρίας του πλανήτη». 

The Idea - ‘Make Great Taste Last Long’: 
Ένα πρόγραμμα που ενώνει και επιβραβεύει 
τους χρήστες Nescafé, τους παραγωγούς 
και τους συμβούλους καλλιέργειας σε ένα 
κοινό project και αποστολή ως Nescafé ‘Bean 
Guardians’.  Μέσα από μια CRM πλατφόρμα, τα 
μέλη είχαν αποκλειστική πρόσβαση σε pop-up 
events, σε sessions επιμόρφωσης αναφορικά με 
την καλλιέργεια του καφέ, σε αξεσουάρ και σε 
gamified εμπειρίες, δημιουργώντας μια ξεκάθαρη 
σύνδεση μεταξύ της απόλαυσης ενός Nescafe 
με τέλεια γεύση και της υποστήριξης πρακτικών 
βιώσιμης καλλιέργειας καφέ στις περιοχές της 
Κίνας.
 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επίδραση στην κοινότητα: 

Υποστήριξη στη βάση περισσότερων από 
45.000 αγροτών, ώστε να εφαρμόζουν 
πρακτικές αναγέννησης σε 3.000 acres 
γης, υποστηρίζοντας τη βιοποικιλότητα και 
προλαμβάνοντας τη διάβρωση του εδάφους.

Επίδραση στο brand:

Πάνω από 700Μ impressions, 4M video views, 
28.332 ‘Bean Guardians’ εγγραφές μέσα στον 
πρώτο μήνα.

Case Study: 
Nescafe - Bean Guardians

2. Nescafe 

Διαβάστε το case

https://www.ogilvy.com/cn/eng/ideas/quechaokafeizaizhongguotuijinkafeikechixufazhanzhane
https://www.ogilvy.com/cn/eng/ideas/quechaokafeizaizhongguotuijinkafeikechixufazhanzhane


“FROM WALLPAPER 
TO DISTINCTIVE”:  
ΜΕ ΜΕ ΔΔΙΑΚΡΙΤΗ ΚΙΑΚΡΙΤΗ ΚΑΑΙΙ 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
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Καθώς οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης γίνονται το κοινό σημείο 
αφετηρίας για όλους, είναι καθοριστικό κάθε μάρκα και εταιρία 
να βρει τον δικό της μοναδικό δρόμο για να προσεγγίσει τη 
βιωσιμότητα με αυθεντικότητα και διαφοροποίηση.

“
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ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ;

DistinctionDistinction

trends & θέματα στη σφαίρα των στόχων 
ESG. Η τρίτη πρόκληση, που σε κάποιο βαθμό 
απορρέει απ’ τις άλλες δύο, είναι η συχνά ισχνή 
αποτύπωση των πρακτικών βιωσιμότητας 
στα KPIs των μαρκών, όσο και στη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας και equity. Είναι 
καθοριστικό για εταιρίες και μάρκες που θέλουν 
να ηγηθούν στη βιωσιμότητα και τη θετική αλλαγή, 
να βρουν τη δική τους αυθεντική φωνή.

Οι εταιρίες αντιμετωπίζουν τρεις προκλήσεις 
που περιορίζουν τη δυναμική τους ως προς τη 
βιωσιμότητα: η πρώτη, είναι η έλλειψη ξεκάθαρης 
τοποθέτησης και διαφοροποίησης παρά το 
γεγονός ότι επιμεριστικά μπορεί να γίνονται πολλές 
ενέργειες και σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. 
Η δεύτερη πρόκληση, η ευαισθητοποίηση 
ή δυσπιστία του κοινού που εκφράζεται ως 
‘greenwashing’ για μάρκες και εταιρίες που 
επιμεριστικά, και ενδεχομένως ανακόλουθα με τις 
δικές τους πρακτικές, σπεύδουν να εκμεταλλευτούν 

Real



1
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;

 Της Μάρκας: επιλογή και διαχείριση θεμάτων 
με τρόπο που είναι σχετικός με την κατηγορία 
και διαφοροποιός για την μάρκα – συνδέοντας 
το purpose / POV /  αξίες της μάρκας και 
φέροντας στη ζωή τους ισχυρούς κώδικές της 
(χαρακτήρας, tone of voice) .

2 Του «Τοπικού»: ενεργοποίηση 
διεθνών θεμάτων και προκλήσεων με 
μια οπτική που προσαρμόζεται στο 
τοπικό περιβάλλον, ή αγγίζοντας καίρια 
εγχώρια θέματα βιωσιμότητας ώστε να 
απευθύνονται σε σημαντικές, αληθινές 
ανάγκες και να ανταποκρίνονται στον 
τρόπο που τα βιώνουν οι τοπικές 
κοινωνίες.

3Της Δημιουργικότητας: το καταλυτικό 
συστατικό για τη μετάφραση των 
στρατηγικών προθέσεων σε απτές 
και ισχυρές ιδέες που ξεχωρίζουν και 
κινητοποιούν, ενσωματώνοντας και 
υλοποιώντας τεχνολογικές λύσεις με 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα -  όχι 
μονάχα στο πλαίσιο της επικοινωνίας, 
αλλά σε όλο το marketing mix και το value 
chain της μάρκας. 

 Αναζητώντας και δημιουργώντας μοναδικές 
στρατηγικές, ιδέες, λύσεις και δημιουργικές εκφράσεις 
στο σημείο τομής μεταξύ:

25
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Ως global brand, η IBM είναι challenger 
στην B2B αγορά τεχνολογίας της Ιαπωνίας, 
με τη διαρκή ανάγκη να κερδίσει τη θέση 
της ανάμεσα στους ισχυρούς τοπικούς 
ανταγωνιστές, αλλά και να αυξάνει το μερίδιο 
αγοράς της.  Δημιουργώντας ένα πρόγραμμα 
βιωσιμότητας με πυξίδα το brand purpose 
‘let’s put smart to work’, η IBM κατάφερε να 
ενισχύσει την θετική της εικόνα, να προβάλει 
τις καινοτομίες της σε επίπεδο τεχνολογίας, 
όσο και την συνεισφορά της σε μια απ’ τις πιο 
σημαντικές προκλήσεις της χώρας. 

Η ΛΥΣΗ
The Sustainability Insight: Οι ανισότητες λόγω 
ηλικίας. Η Ιαπωνία έχει υψηλό δείκτη επιπέδου 
διαβίωσης αλλά ο πληθυσμός της γηράσκει 
ταχύτατα και αυτό δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις, 
μια και όσοι είναι άνω των 60 πρέπει να 
εγκαταλείψουν το εργασιακό τους περιβάλλον, με 
αποτέλεσμα να περιθωριοποιούνται και να νιώθουν 
ότι δεν μπορούν να συνεισφέρουν. Αυτό επηρεάζει 
τόσο την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, όσο και 
την ατομική υγεία και ευεξία.

The Idea - Μια «Δεύτερη Ζωή» για όσους 
συνταξιοδοτούνται. Αξιοποιώντας σε μια 
εφαρμογή την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης 
της IBM Watson για να βοηθήσει τους νέους 
συνταξιούχους να ανακαλύψουν εναλλακτικές 
και ευκαιρίες απασχόλησης για τη ‘Δεύτερη Ζωή’ 
τους, μέσα από συνδυαστική ανάλυση εργασιακών 
δεδομένων με τα ατομικά χαρακτηριστικά τους.
 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επίδραση στην κοινότητα: 

Η εφαρμογή έγινε διαθέσιμη για όλους online. 
Δεκάδες χιλιάδες ηλικιωμένοι βρήκαν ένα πάθος 
τους, κάτι που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να 
εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν.

Επίδραση στο brand:

75M impressions (εξαιρετικά υψηλό για B2B 
brand). Σημαντική αύξηση στους δείκτες top-of-
mind awareness, relevance & consideration. 
Αύξηση συσχέτισης της IBM με ισχυρά AI 
credentials.

Επίδραση στο business: 

$12M επιβεβαιωμένα κέρδη οδηγούμενα από 
το πρόγραμμα μέσα στο 1ο έτος, υπέρβαση των 
KPIs κατά 20%.

Case Study: 
IBM – Meet Your 2nd Life

Δείτε το case video

https://www.ogilvy.com/work/second-life
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ 
ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ- 
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Don’t jump on bandwagons & virtue signaling. 
You must get serious about DOing vs SAYing – walk 
ahead of the talk, because real impact is critical to 
build licence, legitimacy, authority over years.

Alan Jope 
Unilever CEO

“
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2
1

Επιλέξτε τις μάχες σας: ορίστε που περισσότερο από 
κάθε άλλη η μάρκα – εταιρία έχει την δυνατότητα να 
επιφέρει και να οδηγήσει την μέγιστη αλλαγή

Εξετάστε που βρίσκεται σήμερα η μάρκα-εταιρία 
στο ταξίδι της βιωσιμότητας, και αξιολογήστε τη 
δυναμική και επίδρασή της σήμερα
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Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να χαραχθεί στρατηγικά η εξελικτική πορεία και η 
ευκαιρία της Βιωσιμότητας (audit phase), μέσα από την ολιστική κατανόηση της 
επίδρασής μας στο δυναμικό πλαίσιο της κατανόησης των αναγκών των πολλαπλών 
stakeholders, των κινήσεων του ανταγωνισμού και των τάσεων εξελικτικά.

Ogilvy ‘Triple-A’ Framework

Το πλαίσιο των στόχων ESG συνεπάγεται ένα πολύ μεγάλο εύρος περιοχών, 
στόχων και κανονιστικών υποχρεώσεων. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
ευκαιρία για διαφοροποίηση, είναι σημαντικό σε αυτή τη φάση να διακρίνουμε 
σε ποιες δεσμεύσεις χρειάζεται να συμμορφωθούμε, σε ποιες πρέπει να 
εξελιχθούμε για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά κυρίως σε 
ποιες έχουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία να οδηγήσουμε την αγορά και τις εξελίξεις 
– ποια δηλαδή θα είναι η ‘αιχμή του δόρατος’ για την εταιρία-μάρκα.

Ogilvy ‘Lead-Compete-Comply’ Framework

AUDIT 
What is our Sustainability 

opportunity?

Analyze and evaluate your 
impact

Deep dive into current strategy, 
competitor landscape, existing 

commitments and stakeholders.

Activate  
yourimpact plan

Identify partners and develop  
a communication  

and activation plan

ACTIVATE 
How will we effectively 

mobilize our stakeholders?

Design and bring  
to life your 

impact strategy

Define the strategy, commitments 
and reputational risk/reward

ARCHITECT 
How can we innovate for 

positive change and 
impact?

D
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M
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LEAD

Where can the brand 
make most impact on 

what matters most for our 
business

Regulatory compliance and 
meeting standard norms of 
performance and behavior. 
ALSO means delivery on 
long-term commitments 

of the organization.

COMPLY

Where does the brand 
want to at least maintain 

pace with other leaders in 
the  industry

COMPETE



Microsoft will be carbon negative by 2030

The world’s 
Reducing carbon is where the world needs to go, and we recognize that 

it’s what our customers and employees are asking us to pursue.

This is a bold bet — a moonshot — for Microsoft. And it will need to 

become a moonshot for the world.

It won’t be easy for Microsoft to become carbon negative by 2030.

But we believe it’s the right goal.

And with the right commitment, it’s an achievable goal.

We will need to continue to learn and adapt, both separately and even 

more importantly in close collaboration with others around the world.

We believe we launch this new initiative today with a well-developed 

plan and a clear line of sight, but we have problems to solve and

technologies that need to be invented. It’s time to get to work.“
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2
3Δημιουργήστε μια ενιαία ιδέα ή 

πλατφόρμα που ευθυγραμμίζει 
όλες τις πρωτοβουλίες 
βιωσιμότητας

‘Οσο σημαντικές και αν είναι οι επιμέρους 
δεσμεύσεις, πρακτικές και δράσεις βιωσιμότητας, 
όταν υλοποιούνται αποσπασματικά και 
κατακερματισμένα δεν μεταφέρουν στους 
stakeholders την μεγαλύτερη εικόνα της 
φιλοδοξίας και της κατεύθυνσης της μάρκας ως 
προς τη βιωσιμότητα. Με μια ενιαία στρατηγική 
πλατφόρμα, οι stakeholders μπορούν εύκολα 
να καταλάβουν πως οι επιμέρους δράσεις 
συνεισφέρουν στη δημιουργία συνολικής θετικής 
επίδρασης.

Παράδειγμα: Unilever Sustainable Living Plan

Unilever Sustainable Living Plan - The Unilever Compass 4Ορίστε τον τελικό στόχο 
ως προς την αλλαγή 
που η εταιρία/μάρκα 
φιλοδοξεί να επιφέρει

Είναι σημαντικό όλο το οικοσύστημα των 
stakeholders να έχει ξεκάθαρη ιδέα ως προς 
το ποιος είναι οι στόχος, πως σχεδιάζουμε να 
τον πετύχουμε, και σε ποιο χρονικό πλαίσιο. 
Η βιωσιμότητα είναι εξ ορισμού ένα ταξίδι, 
μια δυναμική διαδικασία βελτίωσης και 
μετασχηματισμού. Θέστε ένα φιλόδοξο και 
ουσιαστικό στόχο, και επικεντρώστε όχι στην 
τελειότητα, αλλά στην πρόοδο ως προς αυτόν. 

Παράδειγμα: Microsoft 2020 Announcement

https://www.unilever.com/files/8f9a3825-2101-411f-9a31-7e6f176393a4/compass-strategy.pdf
https://blogs.microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/


5Δράστε με διαφάνεια και 
δέσμευση

Ο σκεπτικισμός του κοινού ως προς τις 
προθέσεις των εταιριών και των μαρκών είναι μια 
πραγματικότητα, και η δυναμική του ‘cancel culture’ 
στα social media μπορεί να πάρει γρήγορα πολύ 
μεγάλες διαστάσεις αν δημιουργηθεί η εντύπωση 
ότι οι μάρκες είναι ανακόλουθες ή οπορτουνιστικές 
ως προς τις δεσμεύσεις τους. Με τη διεύρυνση 
του πλαισίου και των απαιτήσεων συμμόρφωσης 
θετικής αλλαγής, τα φαινόμενα ‘greenwashing’ 
δεν αφορούν πια μόνο θέματα περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης, αλλά και εργασιακά θέματα, 
θέματα διαχείρισης ανισοτήτων, και πολλά άλλα. 
Οι όποιες διακηρύξεις των μαρκών πρέπει 
να συνοδεύονται από έμπρακτες δεσμεύσεις 
και πρακτικές, καθώς και από σχεδιασμό που 
συνδυάζει μακροπρόθεσμες επιδιώξεις με 
βραχυπρόθεσμα και διάφανα πλάνα δράσης.

Παράδειγμα: Gender Pay Gap Bot

Στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας φέτος, ένα 
ανώνυμο Twitter ‘bot’ με το handle @PayGapApp 
κατέκλυσε το internet, όταν ξεκίνησε να μοιράζεται τα 
posts υποστήριξης διαφόρων μαρκών στην εργασιακή 
ισότητα μαζί με data που αποκάλυπταν το gender pay 
gap που επικρατεί στις ίδιες. 6Αξιοποιείστε το μέγεθος και 

τη δύναμή σας για να θέσετε 
το παράδειγμα

Σ’ ένα κόσμο μικρής και φθίνουσας εμπιστοσύνης 
στις κυβερνήσεις και τα media, οι άνθρωποι 
προβλέπουν στις επιχειρήσεις να οδηγήσουν 
την αλλαγή. Οι μετασχηματισμοί που απαιτούνται 
για να πιαστούν οι στόχοι του 2030 απαιτούν 
κλίμακα, ταχύτητα, εστίαση και συνέχεια. Οι 
εταιρίες και οι μάρκες έχουν εξ αντικειμένου πολύ 
μεγαλύτερη καθημερινή απήχηση από κάθε τοπική 
κυβέρνηση, είναι στο επίκεντρο οικοσυστημάτων 
επιρροής πολλαπλών stakeholders (εργαζόμενοι, 
προμηθευτές, συνεργάτες, τοπικές κοινωνίες, 
επιστημονική κοινότητα, οργανισμοί, κτλ.). Και τέλος 
έχουν ήδη ανεπτυγμένες υποδομές και κανάλια 
σύνδεσης και επικοινωνίας με το κοινό μεγάλης 
κλίμακας και επιρροής.
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https://twitter.com/PayGapApp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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7Μην το κάνετε μόνοι. 
Οι ηγέτιδες εταιρίες 
αναπτύσσουν και αξιοποιούν 
συνεργασίες προκειμένου να 
ενισχύσουν τις δυνατότητες 
και την αξιοπιστία τους

Κανένα πρόσωπο, brand ή κυβέρνηση δεν 
μπορεί από μόνο του να λύσει τις μεγάλες 
προκλήσεις της βιωσιμότητας. Οι συνεργασίες 
με άλλα brands αποτελούν εξαιρετικό τρόπο 
επιτάχυνσης της θετικής επίδρασης και της 
μείωσης του reputational risk. Οι συνεργασίες με 
εξειδικευμένους οργανισμούς και ΜΚΟ μπορούν 
να φέρουν αξιοπιστία και εξειδίκευση, ειδικότερα 
στα αρχικά στάδια του ταξιδιού των μαρκών στη 
βιωσιμότητα.

Παράδειγμα: Adidas x Parley

On earth day in 2015, parley first announced our 
partnership with adidas. In the five years since, the 
brand has lived up to their promise of taking big, 
bold steps towards building a better future for 
the oceans — not only by phasing out single-use 
plastics and microbeads but by launching entire 
product lines and new collaborations to build a 
better future for our oceans and planet. They are 
not just a supporter of parley, but a true collaborator 
and partner. 

8Ξαναδείτε με γνώμονα 
τη Βιωσιμότητα όλο το 
Customer Experience 
Journey και το Value Chain 

Καθώς η προσοχή σε θέματα βιωσιμότητας αυξάνεται, η 
συζήτηση και οι προσδοκίες γύρω απ’ τις προσπάθειες 
των επιχειρήσεων μετατοπίζονται από τη δημιουργία 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, στην εγκαθίδρυση της 
βιωσιμότητας στο business-as-usual. Οι μάρκες θα 
πρέπει να ενσωματώσουν τη φιλοσοφία και το mindset 
της βιωσιμότητας και της θετικής αλλαγής στο συνολικό 
τους offering και σε όλο το ταξίδι της εμπειρίας του 
πελάτη. Υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας, όλο τα στοιχεία 
της εμπειρίας και της αξίας της μάρκας επανεξετάζονται: 
‘πως μπορούμε να το κάνουμε πιο φιλικό στο περιβάλλον, 
πιο συμπεριληπτικό, πιο δίκαιο;’

Παράδειγμα: Unilever Degree Deodorant

The world’s first deodorant designed for people 
with disabilities.

https://www.unilever.com/news/news-search/2021/the-worlds-first-deodorant-designed-for-people-with-disabilities/
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9Σχεδιάστε επικοινωνίες 
και δράσεις που επιφέρουν 
αλλαγή συμπεριφοράς

Χάρη στη συμπεριφορική επιστήμη έχουμε σήμερα 
στη διάθεσή μας ένα χρήσιμο οπλοστάσιο γνώσης, 
μηχανισμών και προσεγγίσεων, που μπορούν 
να λειτουργήσουν καταλυτικά στο γεφύρωμα 
του χάσματος μεταξύ πρόθεσης και πράξης, 
ευαισθητοποίησης και αδράνειας. Ξέρουμε ότι πέραν 
της τιμής και της πληροφόρησης, η κατανόηση του 
πλαισίου και των συνηθειών των ανθρώπων παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση βιώσιμων 
συμπεριφορών. Ξέρουμε ότι η επίκληση στο καθήκον 
δεν αποτελεί ικανό παράγοντα αλλαγής συμπεριφοράς. 
Και επίσης ότι η βιώσιμη επιλογή, δεν πρέπει να 
επιφέρει κανένα συμβιβασμό ως προς την συνολική 
αξία που προσφέρεται, αντιθέτως πρέπει ν’ αποτελεί 
την προστιθέμενη αξία σε value propositions που 
απαντούν στις πρωταρχικές ανάγκες των καταναλωτών. 

Οφείλουμε να καταλάβουμε σε βάθος τους 
μηχανισμούς και τις γνωστικές προκαταλήψεις των 
ανθρώπων προκειμένου να σχεδιάσουμε λύσεις που 
επιφέρουν την αλλαγή. 
Ο στόχος εξελικτικά είναι οι βιώσιμες συμπεριφορές να 
γίνουν ο κανόνας, όχι επειδή είναι βιώσιμες, αλλά επειδή 
είναι εκείνες που απαντούν καλύτερα στις ανάγκες και 
τις προσδοκίες των ανθρώπων - πρακτικές, κοινωνικές 
και συναισθηματικές.

Οι καταναλωτές δεν σκέφτονται όπως 
αισθάνονται, δεν λένε αυτό που σκέφτονται, 
και δεν κάνουν αυτό που λένε.

David Ogilvy
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IT’S NOT ABOUT 
SUSTAINABILITY. 
IT’S ABOUT 
HUMANITY.
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