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Ιδρυτής της Socialab, και CEO για τη πρώτη δεκαετία της

εταιρείας. Ξεκίνησε την παραγωγή content του 1994 στο πρώτο

online ελληνικό περιοδικό. Συνέχισε ως digital marketer το 1999

σε ένα startup που μπήκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου με

κεφαλαιοποίηση £70 εκ. Δούλεψε στη digital θυγατρική του

ομίλου DDB και ανέλαβε παράλληλα ως ελεύθερος

επαγγελματίας πελάτες σε Βρετανία και ΗΠΑ για digital

marketing.

Το 2003 ξεκίνησε την παραγωγή περιεχομένου ως contractor σε

project του αμερικανικού Πενταγώνου για την περιοχή των

Βαλκανίων και το 2005 ξεκίνησε σε ένα mobile marketing

agency όπου έφτασε ως γενικός διευθυντής. Το 2009, ξεκίνησε

τη Socialab ως digital agency, η οποία μετασχηματίστηκε το

2015 σε 360 agency με θυγατρική στο media buying.

Σήμερα είναι στο Δ.Σ. 4 εταιρειών στους κλάδους Web, Tech &

Media. Διδάσκει Digital Transformation, είναι mentor σε νέους

επιχειρηματίες, συχνός ομιλητής σε συνέδρια και ενίοτε παρέχει

seed funding για startups.



«Στο εργοστάσιο φτιάχνουμε καλλυντικά, αλλά στο 

κατάστημα πουλάμε ελπίδα» -- Charles Revson

Μην πουλάς το προϊόν, 

πούλα το όνειρο.



Εξήγησε το «γιατί», 

δώσε λόγο να πιστέψουν.

Η Betty Crocker, στα 60s έβγαλα μίγμα για κέικ που 

ήθελε μόνο νερό. Οι καταναλωτές ένιωθαν ένοχες πως 

δεν έκαναν δουλειά, και έτσι γεννήθηκε η καμπάνια “just 

add an egg”.



Βρες τη δική σου ταυτότητα 

και ξεχώρισε σε αυτό που κάνεις

Εδώ και 100+ χρόνια, πολλές εταιρίες προσπαθούν να 

δημιουργήσουν μια καλύτερη Cola. Το αναψυκτικό όμως 

με συγκρίσιμη ανάπτυξη ήταν άλλο.



Μην σπαταλάς πόρους

στο λάθος κοινό

Τα λουλούδια έχουν χρώματα για να διαφημίζουν το νέκταρ τους στις 

μέλισσες. Χωρίς χρώματα δε θα τα έβρισκαν οι μέλισσες. Χωρίς νέκταρ, η 

πρακτική αυτή θα προσέλκυε μόνο χορτοφάγα ζώα. 



Η βέλγικη Stella Artois, όταν εξήχθη στη Βρετανία βρήκε μια 

υπερπλήρη αγορά μπύρας. Οπότε τοποθετήθηκε ως premium

με το σλόγκαν «Καθησυχαστικά ακριβή»

Κάνε την έρευνά σου και 

βρες το κενό στην αγορά



Το Eurostar ήθελε να μειώσει κατά μισή ώρα το 3ωρο ταξίδι, με 

επενδύσεις σε υποδομές αξίας €7 δισ. Η λύση στην οποία 

κατέληξαν με 1% αυτού του budget είναι WiFi και καλύτερα σνακς.

Δοκίμασε πρώτα τις απλές λύσεις



Αν μετά την προσγείωση δεις λεωφορείο αντί αερογέφυρας, 

ξενερώνεις. Αν όμως ο πιλότος σου εξηγήσει ότι αυτό σου 

γλυτώνει χρόνο περπατήματος τότε είναι πλεονέκτημα.

Μην φοβηθείς να μιλήσεις για 

ο,τι θεωρούν το αδύνατό σου σημείο



H Rolls Royce έχει σταματήσει να πηγαίνει σε car shows. 

Προτιμάει boat / jet shows, όπου φαίνεται ως μια πολύ 

οικονομική αγορά.

Μην ακολουθείς στα πάντα 

την πεπατημένη



Ο λόγος που αγοράζουμε τη Samsung αντί για την άγνωστη 

τηλεόραση είναι γιατί θα είναι από καλή ως super, ενώ η 

άγνωστη μπορεί να είναι από κακή ως super.

Μην στηρίζεσαι μόνο στην τιμή.

Δώσε πειστήρια για την πρώτη δοκιμή.



Μην ξεχάσεις να τσεκάρεις τι σημαίνει 

το brand σου στην τοπική γλώσσα

Το 1999, η Mazda έβγαλε στην παραγωγή το μοντέλο 

Laputa χωρίς να ελέγξει τι σημαίνει το όνομα στη πιο 

δημοφιλή γλώσσα του κόσμου, τα ισπανικά.
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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