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Mέρος Α’  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  



[Φιλοσοφία] 

 
Προκαλούμε διεπιστημονικές και ανοιχτές συνέργιες που επιτρέπουν την ανταλλαγή, την σύνθεση, την 

εξέλιξη γνώσεων και δυνατοτήτων και μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα τους στην κοινωνία. 

 

Μεθοδεύουμε τη διάχυση της γνώσης, της πληροφορίας, των ιδεών που αναπτύσσονται από 

δημιουργούς και επαγγελματίες για την εικόνα, την εμπειρία και την εξέλιξη των σύγχρονων πόλεων και 

τόπων αναγνωρίζοντας την αξία που μπορεί να παραχθεί καθώς εξελίσσονται, διαδίδονται ή συνδέονται με 

ανάγκες και δυνατότητες της κοινωνίας.  

 

Επιχειρούμε τη συμμετοχή των πολιτών (citizens’ engagement) για να προσεγγίζουμε διεργασίες 

δημιουργικής και εποικοδομητικής παρέμβασης, κοινωνικού διαλόγου, κοινωνικής συνοχής, σχέσεις 

διαφάνειας και εμπιστοσύνης. 

 

Εφαρμόζουμε τακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού (participatory design) στη λήψη αποφάσεων, στην 

ανάπτυξη έργων, προγραμμάτων και πολιτικών για να προσεγγίζουμε καινοτομίες, αποτελέσματα αποδεκτά 

και ωφέλιμα στο ευρύ κοινό.  

 

Πρόκειται για διαδικασίες - δημιουργικές, συνεργατικές, παραγωγικές, συμμετοχικές, δημοκρατικές-  

Τέτοιες διαδικασίες μας επιτρέπουν τον (αυτό)προσδιορισμό της ταυτότητας του τόπου μας, αναδεικνύουν τα 

μοναδικά συστατικά του, την αυθεντικότητα του, τον αστικό πολιτισμό. Παράλληλα μας επιτρέπουν την 

(αυτό)διαχείριση αναγκών, ενισχύουν την τοπικότητα και την ίδια στιγμή μας δια-συνδέουν αντάξια με τον 

κόσμο. 

 

 

 

 
  



[ Concept Μαραθωνίου 2013] 
  

 

 

 

Γίνε ήρωας συμμετέχοντας στο  

δικό σου μαραθώνιο ! 
 

Σύμφωνα με τη γενικότερη φιλοσοφία της ομάδας μας, 

προτείνουμε να πραγματοποιήσουμε  ανοικτό κάλεσμα 

προς οργανισμούς και ομάδες πολιτών να 

διοργανώσουν το δικό τους μαραθώνιο, με αντικείμενο 

που τους κινητοποιεί και τους εμπνέει. 

 
 

Η συμμετοχή, η προσπάθεια, η υπέρβαση, η 

αυθεντικότητα, η αντοχή, έννοιες με τις οποίες 

συνδέεται άμεσα ο Κλασικός Μαραθώνιος, μπορούν να 

γίνουν βίωμα για κάθε πολίτη, χωρίς αποκλειστικά να 

ασχολείται με το άθλημα.  

 
 

Σκοπός του εγχειρήματος είναι τις ημέρες πριν και μετά 

τον Κλασικό Μαραθώνιο η πόλη να κατακληστεί από 

μαραθώνιους μουσικής, χορού,  

 

 

 

 

 
 

 

 

αναγνώσεων, παιχνιδιού ακόμα και σκακιού ή 

πλεξίματος (!) που θα δώσουν την ευκαιρία σε κάθε  

πολίτη να γίνει ένας μικρός ήρωας μέσα από τη 

συμμετοχή του στο μαραθώνιο της επιλογής του. 

 

Παράλληλα, ένας μαραθώνιος μικρής κλίμακας για 

παιδιά και ένας νυχτερινός μαραθώνιος ‘ανοίγουν’ 

την αθλητική  Διοργάνωση στο ευρύτερο κοινό και 

‘ντύνουν’ την πόλη με το πνεύμα του ευ 

αγωνίζεσθαι. 

 

Τέλος, δυνατότητα προπόνησης σε ιδιαίτερα σημεία 

της Αθήνας, μια μεγάλη γιορτή για τον τερματισμό 

του μαραθωνίου και  σύγχρονες εφαρμογές 

επικοινωνίας ενδυναμώσουν την ταυτότητα του 

Κλασικού Μαραθωνίου και ενισχύσουν την εμπειρία 

των συμμετεχόντων κάθε προέλευσης και ηλικίας.  
 

 

 

Η παρούσα παρουσίαση περιλαμβάνει 

προτεινόμενες εκδηλώσεις με  σχετική 

οπτικοποίηση: 

 

 

 



[ Κids Marathon] 
  

• Εργαστήρια ενημέρωσης και εμπλοκής μαθητών στα 

Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων  

 

• Διοργάνωση mini Μαραθωνίου για παιδιά στο 

ιστορικό κέντρο της Αθήνας (πχ. γύρος Ακρόπολης) 



[Night Marathon] 

• Διοργάνωση νυχτερινού Μαραθωνίου 5km στο κέντρο της Αθήνας 

 

• Συσκότιση επιλεγμένων δρόμων και προσφορά φακών κεφαλής 

στους αθλητές για ιδιαίτερο οπτικό αποτέλεσμα 

 

•  Προβολή video art σχετικών με το μαραθώνιο σε κτήρια  πέριξ της 

διαδρομής  

 



[Reading Marathon] 

• Διοργάνωση Μαραθώνιας Ανάγνωσης ενός παγκοσμίως γνωστού 

ελληνικού κειμένου (πχ. Οδύσσεια, Ιλιάδα, Πολιτεία Πλάτωνος) σε  

συνεργασία με το Διεθνές Ελληνικό Θέατρο. 

 

• Συμμετοχή 400 αναγνωστών όλων το ηλικιών και εθνικοτήτων 

ώστε να μεγιστοποιηθεί η πολυπολιτισμική δυναμική της 

εκδήλωσης  

 

• Στήσιμο μαραθωνίου σε εμβληματικό χώρο των Αθηνών  (πχ. 

Ζάππειο Μέγαρο) 

 



[Dance Marathon] 

• Διοργάνωση 12ωρου μαραθώνιου χορού  

σε ανοιχτό χώρο της πόλης 

 

• Συνεργασία με σχολές χορού κάθε είδους για  

μεγιστοποίηση συμμετοχής πολιτών  



[Urban Games Marathon ] 

• Διοργάνωση 12ωρου μαραθώνιου παιχνιδιού στην πόλη 

 

• Συνεργασία με την ΜΚΟ Athens Plaython και σχολεία  

για τη μεγιστοποίηση συμμετοχής οικογενειών 



[Music Marathon] 

• Διοργάνωση 12ωρου μαραθώνιου μουσικής,  

με καλλιτέχνες κάθε είδους σε ανοιχτούς χώρους της πόλης 



[Street Party] 
 

 

•  Διοργάνωση Street Party για τη λήξη του Μαραθωνίου  

• Συνεργασία με ομάδες όπως  το Λύκειο Ελληνίδων και συλλόγους 

μεταναστών για παρουσίαση χορών και μουσικής με διεθνή χαρακτήρα  

•  Εμπλοκή πολιτών και εστιατόρων για ελληνικό κέρασμα των αθλητών  



[Additional Events] 

 

•  Προβολή ενδυναμωτικών  ταινιών σχετικών με το μαραθώνιο σε 

επιλεγμένους κινηματογράφους του κέντρου, την παραμονή του 

Μαραθωνίου  

 

 

•  Εκπαίδευση ηθοποιών και αθλητών που θα τρέχουν σε όλη την πόλη 

μοιράζοντας stickers/προγράμματα του Μαραθωνίου , ενθαρρύνοντας 

τον κόσμο να συμμετέχει στη Διοργώνωση. 

 

 

•  Διοργάνωση training sessions σε ιδιαίτερα σημεία  

της πόλης (Πνύκα, πάρκα, παραλιακή) 

 



[Marathon Identity] 

 

 

Info point σε κεντρικό σημείο της πόλης 

 

 
 

Προβολή - Καλωσόρισμα  

στο διάδρομο του Αεροδρομίου  

Δημιουργική σήμανση στην πόλη 

Merchandise με την ταυτότητα της διοργάνωσης 

Εύχρηστος οδηγός Διοργάνωσης 



[Μobile Application] 

Ανάπτυξη εφαρμογής για το Μαραθώνιο της Αθήνας. 

 

Περιεχόμενο: 

• Όλες οι πληροφορίες για τη Διοργάνωση 

• Η ιστορία του Μαραθωνίου 

• Πρόγραμμα προπονήσεων  

• Πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων 

• Live αναμεταδώσεις μέσω social media 

• Φόρμα αξιολόγησης Διοργάνωσης 

• Σύνδεση με το This is my Athens 

• Συνεργασία με υπάρχουσες εφαρμογές όπως Daily Secret και Dopios 
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Μέρος Β’ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  



Engaging Content 
 

Δημιουργικές ιδέες που θα 

“αγγίξουν” το κοινό και θα το 

κάνουν να θέλει να τις 

συζητήσει και να τις 

μοιραστεί με τους φίλους του 

και να συμμετάσχει μέσα σε 

αυτές 

Paid Media 

 
Στοχευμένη χρήση media με 

creative placement που θα 

εξασφαλίσει ένα αρχικό 

σπρώξιμο του content στα 

κατάλληλα μέσα και  στο 

σωστό timing 

Earned Media 

 
Δωρεάν διάδοση του 

μυνηματος και του content 

από το κοινό μέσα από 

Social Media. Δωρεάν 

δημοσιότητα από τα μέσα  

THE COMMUNICATION STRATEGY 

http://content-mcdn.imerisia.gr/filesystem/images/20120620/engine/20000718_224_type12128.jpg
http://nobordersociety.files.wordpress.com/2013/01/lifo_177x.jpg
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.larissa-chamber.gr/Uploads/Normals/Logotypa/efimerides/inGr.jpg&imgrefurl=http://www.larissa-chamber.gr/index.php?obj=55ae2484d29529c6&usg=__VJOn_PiZ4J-gC4THF_9fAz9esf8=&h=315&w=500&sz=19&hl=el&start=1&zoom=1&tbnid=VzT-H6S5q5-nDM:&tbnh=82&tbnw=130&ei=K_e0UbLYGsrEPZiagIAN&prev=/search?q=in.gr&um=1&rlz=1T4SKPB_enDE295DE295&hl=el&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CCwQrQMwAA
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://rack.1.mshcdn.com/media/ZgkyMDEyLzEyLzA0Lzg1L2hhcHB5NXRoYmlyLmJLYy5qcGcKcAl0aHVtYgk5NTB4NTM0IwplCWpwZw/eb8329a5/d20/happy-5th-birthday-youtube--501ecffedf.jpg&imgrefurl=http://mashable.com/2010/02/14/youtube-birthday/&usg=__Qo1_20a9deOLYKWqtv6TuRuiakQ=&h=534&w=950&sz=26&hl=el&start=2&zoom=1&tbnid=UyTFKrV035b97M:&tbnh=83&tbnw=148&ei=s_e0UZKAJIe_O-X_gZgG&prev=/search?q=youtube&um=1&rlz=1T4SKPB_enDE295DE295&hl=el&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAQ
http://1.bp.blogspot.com/-TaaSpgT7XVg/UV8C2fGzddI/AAAAAAAAAfg/vmGB-DOvlKM/s320/Facebook_icon_svg.png


 

Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

CONCEPT 1 
 
 
 
 
  
 



THE IDEA BACKGROUND 

Ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας 

δρόμου. Είναι ένας θεσμός που συμβολίζει την θέληση, 

προσπάθεια, αυταπάρνηση, εσωτερική δύναμη. Η δύναμη και το 

πάθος να συνεχίσεις μέχρι να καταφέρεις τον στόχο σου. 

 

 Ο φετινός Μαραθώνιος συμβολίζει την άρνηση των ανθρώπων να τα 

παρατήσουν. Προσκαλεί όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, 

καταγωγής, χρώματος, κοινωνικής τάξης, φυσικής κατάστασης να 

ενωθούν και να δημιουργήσουν τον πιο εμπνευστικό συμμετοχικό 

και κεφάτο Μαραθώνιο όλων των εποχών    



THE CONSUMER INSIGHT 

Όλοι οι άνθρωποι στην ζωή τους διανύουν τους 

προσωπικούς τους «μαραθώνιους» για να 

εκπληρώσουν τα όνειρα τους  



THE CREATIVE IDEA AND MESSAGE  

 

Η ΙΔΕΑ 

 

Αναδεικνύοντας τους καθημερινούς μαραθωνίους των απλών ανθρώπων. Φέρνοντας στην 

επιφάνεια παραδείγματα από καθημερινούς πολίτες που έκαναν την δικιά τους υπέρβαση 

και πέτυχαν κάτι σημαντικό ύστερα από διαρκή προσπάθεια.    .   

 

 

Η καμπάνια έχει ως στόχο να εμπνεύσει τους πολίτες και να τους προσκαλέσει να κάνουν 

την προσωπική τους υπέρβαση και να συμμετάσχουν στο Marathon All 
  

 
ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ 

Ο καθένας μας έχει τον δικό του Μαραθώνιο 



 

1. Engaging Content 

Δημιουργία content που θα περάσει το μήνυμα του Marathon All. Inspirational content που θα εξασφαλίσει το 
“sharability” της καμπάνιας από τους ίδιους τους καταναλωτές. Ενδεικτικό content: Video, Out-of-home, Guerilla stunts.  

 

 

2. Media Push 

Targeted χρήση Media (AtL & Digital) για το αρχικό “σπρώξιμο” του content στο κοινό έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια 
αρχική βάση ανθρώπων που θα εκτεθεί στο content και στη συνέχεια θα το διαδώσει μέσα από τα Social Media 

 

3. Participation & Crowd Sourcing 

Προσκαλούμε τους πολίτες να μοιραστούν τις δικές τους ιδέες για Μαραθωνίους και να συμμετέχουν στα events 

 

 

4. Live Events 

Διοργάνωση των events με στόχο την συμμετοχή των πολιτών αλλά και την δημιουργία νέου content από τα events 

 

 

5. Post event amplification. Επικοινωνία του τι πετύχαμε, πάλι μέσα από engaging content από τα events που θα 
εξασφαλίζει την διάδοση του από τους καταναλωτές 

 

 

CAMPAIGN EXECUTION  



 7,450 ώρες εξάσκησης 

CAMPAIGN MOOD 



 

20 χρόνια αποταμίευσης 



 

267 απορρίψεις 



 

3 σπασμένα πλευρά,  

2 ρίξεις χιαστών 

1 κάταγμα στο πόδι 



 

2 πόλεμοι 

70 μέρες περπάτημα 

4,300 χμ 



 

12 ώρες τοκετού 

6 μήνες αϋπνίας 

Ισόβια αφοσίωση 



Ο καθένας μας έχει τον δικό του Μαραθώνιο 

 

Μοιράσου μαζί μας τον δικό σου και πάρε μέρος και 

εσύ στις δράσεις του πιο συμμετοχικού Μαραθωνίου 

όλων των εποχών. 

 



CONCEPT 2  

Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 



 

‘Ολοι μας γνωρίζουμε τον Μαραθώνιο ως τον κλασσικό αγώνα τρεξίματος 

αντοχής. Πέρα από τα ιδεώδη που τον περιβάλλουν είναι και μία ημέρα γιορτής 

για την πόλη, τους πολίτες και την κοινωνία. Είναι μία ημέρα διασκέδασης για 

αυτούς που συμμετέχουν και όχι μόνο.  

 

Ο φετινός Μαραθώνιος, λοιπόν, δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς που «τρέχουν» 

αλλά σκοπεύει να προσκαλέσει ανθρώπους προερχόμενοι από πολυσυλλεκτικές 

δράσεις, δρώμενα, σπορ και πολιτιστικές εκδηλώσεις να συμμετάσχουν όλοι μαζί 

στον Μαραθώνιο που τους εκφράζει.  
 
 
 

IDEA BACKGROUND 



 

 

 

Υπάρχουν πολλοί άνθωποι που αγαπάνε την ιδέα του Μαραθωνίου και θα 

ήθελαν να συμμετάσχουν σε έναν «δικό τους Μαραθώνιο» μέσα από το 

δρώμενο που τους εκφράζει 

 

 

THE CONSUMER INSIGHT 



 

THE CREATIVE IDEA AND MESSAGE 
 
 

Μαραθώνιος δεν είναι μόνο τρεξιμο. Είναι ότι θέλει ο καθένας από εμάς να είναι.  

Προβάλλουμε διαφορετικους ανθρώπους να ζούνε τον παλμό του «δικού τους Μαραθωνίου» στα 

διάφορα (ανύποπτα) σημεία της πόλης, δείχνοντας παράλληλα ότι οι δράσεις του Marathon-All 

λαμβάνουν χώρα παντού γύρω μας. 

 

Αναδεικνύουμε με δημιουργικό και fun τρόπο την προσήλωση και την αφοσίωση που δείχνουν οι 

συμμετέχοντες ως προς το αγαπημένο τους δρώμενο του Marathon-All. 

 

Σκοπός αυτής της κατεύθυνσης είναι να δώσουμε στους πολίτες το μύνημα της απελευθέρωσης και 

της διασκέδασης ώστε να συμμετάσχουν και αυτοί στην νέα εποχή του Μαραθωνίου που 
περιλαμβάνει δρώμενα που είναι πιο κοντά στην αρεσκεία τους.  
 

ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ 
 
Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΩ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
 
 



 

1. Engaging Content 

Δημιουργία content που θα περάσει το μήνυμα του Marathon All. Inspirational content που θα εξασφαλίσει το 
“sharability” της καμπάνιας από τους ίδιους τους καταναλωτές. Ενδεικτικό content: Video, Out-of-home, Guerilla stunts.  

 

 

2. Media Push 

Targeted χρήση Media (AtL & Digital) για το αρχικό “σπρώξιμο” του content στο κοινό έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια 
αρχική βάση ανθρώπων που θα εκτεθεί στο content και στη συνέχεια θα το διαδώσει μέσα από τα Social Media 

 

3. Participation & Crowd Sourcing 

Προσκαλούμε τους πολίτες να μοιραστούν τις δικές τους ιδέες για Μαραθωνίους και να συμμετέχουν στα events 

 

 

4. Live Events 

Διοργάνωση των events με στόχο την συμμετοχή των πολιτών αλλά και την δημιουργία νέου content από τα events 

 

 

5. Post event amplification. Επικοινωνία του τι πετύχαμε, πάλι μέσα από engaging content από τα events που θα 
εξασφαλίζει την διάδοση του από τους καταναλωτές 

 

 

CAMPAIGN EXECUTION  



CAMPAIGN MOOD 



CAMPAIGN MOOD 



CAMPAIGN MOOD 



 

VIDEO REFERENCE  
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nUDXUeI6KF8  

VIRAL VIDEO (PRE-EVENT) με πρωταγωνιστές τους  πολίτες της 

Αθήνας. Κάλεσμα σε γύρισμα για τη δημιουργία Viral διαφημιστικού 

προώθησης του mega event του Κλασικού Μαραθωνίου. 

 

CONCEPT:  Μια πόλη που τρέχει. Περιμένεις στο φανάρι αλλά τα αυτοκίνητα 

έχουν αντικατασταθεί από αθλητές. Το ίδιο με όλα τα ΜΜΜ! 

http://www.youtube.com/watch?v=nUDXUeI6KF8


PHASES AND  

ROLE OF  

COMMUNICATION 

 

 BUDGET SPLIT 

 

KEY 

CHANNELS 

THE CAMPAIGN ARCHITECTURE  

Engage 

 Participation 

& engagement 

Celebrate 

Celebrate 

and amplify 

Announce 

 Mass awareness 

 

60% 20% 

• Media 

• PR  

• Social Media 

• Ambient (inc, Guerilla stiunts) 

• Media Partnerships 

• Live  events 

• PR  

• Social Media 

• Social Media 

• PR 

20% 

4 weeks 2 weeks 1 week 



[Ομάδα Συντονισμού] 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Μαίρη Καρατζά – Strategic Designer  

Στεφανία Ξυδιά – Σύμβουλος Πολιτιστικής Διαχείρισης 

Βασίλης Ντόβρος – Αρχιτέκτων Μηχανικός και ιδρυτικό μέλος Βeforelight 

Χρήστος Δημολίκας – Σκηνοθέτης, Digital artist 

Μαίρη Παλμούτσου – Αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων και Designer 

Κατερίνα Γρηγοροπούλου – Αρχιτέκτων Μηχανικός και Designer 

Αλέξανδρος Νούσιας – Δικηγόρος Αθηνών, μέλος Creative Commons-Hellas 

Κωστής Συκιώτης – Designer 

Kώστας Καλογερόπουλος – Urban Planner 

Βασίλης Κουτούβαλης – Μηχανικός Λογισμικού, Σύμβουλος Πληροφορικής 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Λουκάς Βελεντής – Σκηνοθέτης/Παραγωγός 

Μάρκος Άρης – Μarketing Director 
 
 

 



Η πόλη είναι  

αυτό που είναι  

γιατί οι πολίτες  

είναι αυτό που είναι  

  Πλάτων  

“ 

”  

info@imaginethecity.gr    |   tel.:0030 3219034   |   mob:0030 6934438748 

facebook.com/pages/Imagine-The-City/103749233023217    |   twitter.com/imaginethecity 

 


