
To Kέντρο Προωθήσεως Πωλήσεων συµπληρώνει φέτος 30 χρόνια πορείας στον 
ευρύτερο κλάδο της επικοινωνίας. Η Τζίµα Ιµιρζιάδη, Πρόεδρος του ΔΣ, Operation 
Manager και Υπεύθυνη Ποιότητας της εταιρείας, καταγράφει σκέψεις και εµπειρίες 
όλων αυτών των χρόνων. 
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δηλαδή τέλεια. Καθότι παρθένοι και 

ψάρια, τελειότητα, ευαισθησία και καλ-

λιτεχνική δηµιουργία συνυπάρχουν 

αρµονικά.

30 χρόνια ποιότητα
30 χρόνια τώρα, κάθε νέος συνεργά-

της, στέλεχος, υπάλληλος, προωθητής 

που µπαίνει στην εταιρεία, στο πρώτο 

πράγµα που µυείται είναι η ποιότητα. 

Αυτό κάνουµε εδώ. Παράγουµε ποι-

ότητα. Ποιότητα για όλα και σε όλα, 

ποιότητα για την επίτευξη των στόχων 

του πελάτη, πάνω από όλα. Και επειδή 

τα λάθη δεν µπορούν να απαγορευ-

θούν µε νόµο, αγρυπνείτε, και αν και 

εφόσον εντοπίσετε λάθος επιλογών 

και κατεύθυνσης, στείλτε SOS, εδώ και 

τώρα. Είµαστε πάντα στον αέρα, όπως 

τα τηλεοπτικά σποτάκια. Όλα στο φως. 

Πανταχόθεν ορατά. Κάθε στιγµή. Προ-

καλέστε αυτόµατη αντίδραση και άµεση 

διορθωτική επέµβαση. Αυτό σηµαίνει 

αποτελεσµατική δράση, αµεσότητα 

στην επικοινωνία, µεταφορά µηνυµά-

των, αµφίδροµη συµµετοχή, απόλυτη 

γνώση του αντικειµένου, ταχύτητα εντο-

πισµού και λύσης προβληµάτων. Αυτό 

το πετυχαίνουµε δυναµικά, το µότο µας 

είναι το ολυµπιακό τρίπτυχο, δεν σταµα-

τάµε αναζητώντας το καλύτερο, πάντα 

πιο γρήγορα, πιo ψηλά, πιο δυνατά. Με 

γνώση, ενδιαφέρον, ενηµέρωση, πλη-

ροφόρηση, εξέλιξη και τεχνολογία. Ο 

Galbraith, ο Cottler, ο ειδικός τύπος, 

το internet, κυκλοφορούν ανάµεσά µας 

καθηµερινά, η εκπαίδευσή µας δεν στα-

µατά ποτέ και οι αναλύσεις των στοι-

χείων και των πληροφοριών που συγκε-

ντρώνουµε, χρησιµοποιούνται πάντα για 

τη δηµιουργία προτάσεων, λύσεων και 

βοήθειας στα προβλήµατα και στους 

στόχους των πελατών µας. Όλα τα στε-

λέχη µας παρακολουθούν διαρκώς σει-

ρές σεµιναρίων, οργανωµένα από τους 

ειδικούς φορείς του χώρου ή ειδικά 

σχεδιασµένα για µας.

Business Pleasure 
Τριάντα χρόνια Business Pleasure. 

Τριάντα χρόνια µας αρέσει αυτό που 

κάνουµε και το απολαµβάνουµε διαρ-

κώς. Ξεκινήσαµε σε χρόνια «πρωτό-

γονα» και σήµερα είµαστε σε µια πλή-

ρως εκσυγχρονισµένη αγορά. Πάντα 

παρόντες, πρωτοπόροι, δηµιουργικοί, 

έτοιµοι. Απολαµβάνουµε µια πορεία 

γεµάτη ενδιαφέρον και γοητεία, εντά-

σεις και αλλαγές, προκλήσεις και ευκαι-

ρίες, ικανοποίηση, επιτυχίες των πελα-

τών µας και των προϊόντων που υπο-

στηρίζουµε. Η ζωή µας έχει ενδιαφέ-

ρον, συµµετέχουµε σε κοινωνικά γεγο-

νότα, παρακολουθούµε επιχειρηµατι-

κούς πειραµατισµούς, γιγαντώσεις εται-

ρειών και παγκόσµιας κλίµακας αλλα-

γές. Στα 30 χρόνια που µεσολάβησαν 

οι οικονοµικές ανακατατάξεις, οι κοι-

νωνικές ανατροπές, οι ριζικές αλλα-

γές στις συµπεριφορές των ανθρώ-

πων, η δύναµη της εικόνας, η παγκό-

σµια αλλαγή του σκηνικού από την εξέ-

λιξη της τεχνολογίας µας συσσώρευ-

σαν δύναµη, γνώση, εµπειρίες, σοφία 

και αντοχές. Ακολουθήσαµε, παρατη-

ρήσαµε, συµπλεύσαµε, εξελιχθήκαµε. 

Ωραία πορεία. 

Πρωτιές. Η ζωή µας 

είναι µια αλληλου-

χία από πρωτιές. 

Η πρώτη εταιρεία 

promotion, ιστο-

ρικά, στην Ελλάδα, οι πρώτοι επαγ-

γελµατίες του χώρου, οι πρώτοι που 

οργανώσαµε trials τσιγάρων σε στέ-

κια νεολαίας το 1978 µε το Camel, οι 

πρώτοι που χρησιµοποιήσαµε αγόρια-

προωθητές στο in store promotion το 

1988, για λογαριασµό του Famous 

Grouse. Τελικά οι πρωτιές, µας έγιναν 

συνήθεια και στόχος. Θέλουµε και επι-

διώκουµε πάντα την πρωτιά. Πρωτιά 

στο Κέντρο Προωθήσεως Πωλήσεων 

σηµαίνει, θέλουµε να είµαστε οι καλύ-

τεροι, οι µεγαλύτεροι, οι πιο οργανω-

µένοι, οι πιο αποτελεσµατικοί και οι 

πλέον ειδικοί και όλα αυτά µε πρώτη 

επιλογή την ποιότητα. Ασυµβίβαστα, 

µε όποιες θυσίες απαιτεί το «άθληµα». 

Κόστος, πολλή δουλειά, πρωτότυπες 

ιδέες, ποιοτικές διαδικασίες, κυνήγι 

προωθητών και στόχων, ανατροπές 

και πάλι από την αρχή! Ξεκινάµε κάθε 

νέο project από µηδενική βάση, σαν να 

µην το έχουµε ξανακάνει, δεν γίνεται 

αλλιώς. Ξέρουµε τον τρόπο, έχουµε 

την εµπειρία και τα εργαλεία, όµως 

όταν θέλεις να πετύχεις διαφορετικό 

αποτέλεσµα, πάντα καλύτερο από το 

προηγούµενο, στήνεις τη µηχανή από 

την αρχή. Μυαλά και ιδέες στο τραπέζι, 

φαντασία και δηµιουργικότητα, εκπαί-

δευση και καθοδήγηση του προσωπι-

κού και όλη η οργάνωση επί ποδός για 

να είναι όλα «promotional(ly) correct», 

Forum

Τζίµα Ιµιρζιάδη



2002: Ο καινούργιος αιώνας 

έχει µπει για τα καλά, η τεχνολογία 

έχει αλλάξει τα πάντα στους χώρους 

δουλειάς κι όχι µόνο. Πειραµατιζόµα-

στε στην Κύπρο αυτή τη φορά. Ξεκι-

νάµε συνεργασία µε την DeAgostini. 

Ένα πραγµατικά πρωτοποριακό και 

άµεσα αποτελεσµατικό project υλοποι-

είται καθηµερινά από το Κέντρο Προω-

θήσεως Πωλήσεων σε 3.500 σηµεία 

σε όλη την Ελλάδα, µε ταχύτητα και 

ακρίβεια ενηµέρωσης του δικτύου σε 

σηµεία πώλησης-διανοµής, µέσω ηλε-

κτρονικής επικοινωνίας.

2004: Ολυµπιακοί αγώνες, Ολυ-

µπιακή πρόκληση και η αναµενόµενη 

άνοιξη για την Ελλάδα δεν ήλθε ποτέ. 

Στο Κέντρο Προωθήσεως Πωλήσεων 

δεν υλοποιήσαµε ολυµπιακά προ-

γράµµατα, υλοποιήσαµε όµως ωραία 
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Τριάντα χρόνια Business Pleasure. Όταν αγαπάς 
πολύ αυτό που κάνεις, η έµπνευση, το κέφι και 
η διάθεση δεν σταµατούν ποτέ και πουθενά. 
Χορηγούµε όχι µόνο εκδηλώσεις του χώρου 
µας, αλλά και καλλιτεχνικά δρώµενα, εκθέσεις 
γλυπτικής, ζωγραφικής και φωτογραφίας, γιατί 
πιστεύουµε στο ρόλο και την επίδραση της τέχνης. 
Τριάντα χρόνια Business Pleasure. Ψάχνοντας 
στην Ευρώπη για νέους τρόπους προώθησης και 
εξυπηρέτησης του πελάτη, µας βρήκε… εκείνη. 
Έτσι, το 1992 γινόµαστε το ελληνικό µέλος του 
IFMA (International Field Marketing Alliance), 
µια αγγλική πρωτοβουλία που στρατολογούσε 
την καλύτερη εταιρεία κάθε χώρας, µε σκοπό 
να υλοποιούνται, γρήγορα και ποιοτικά, 
πανευρωπαϊκά προγράµµατα. Και τι δεν µας έδωσε 
αυτή η συµµετοχή µέχρι σήµερα! Γνώση και 
εµπειρίες, νέες οπτικές, ιδιαίτερα projects, ταξίδια, 
φίλους, νέες προοπτικές.
Τριάντα χρόνια Business Pleasure. Οι συνεργάτες 
µας, οι προωθητές, είτε ως φοιτητές είτε 
ψάχνοντας για µόνιµη εργασία κατακλύζουν τα 
γραφεία µας, το field και την καρδιά µας. Τους 
εκπαιδεύουµε και τους καθοδηγούµε, τους 
προωθούµε σε µόνιµες εργασίες, από αυτούς 
διαλέγουµε όλα, µα όλα µας τα στελέχη, τους 
καµαρώνουµε πολλά χρόνια µετά που γεµίζουν 
την κοινωνία σαν επιστήµονες και σαν επώνυµες 
προσωπικότητες.

Από το παραδοσιακό promotion 
σε νέες, σύγχρονες µορφές επικοινωνίας 

Γεγονότα - σταθµοί
Τριάντα χρόνια Business Pleasure. 

Χαράζουµε την πορεία µας µαζί και 

παράλληλα µε την ιστορία.

1978: Χρονιά ίδρυσης του Κέντρου 

Προωθήσεως Πωλήσεων, νέοι καιροί 

για την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει µετά τη 

µεταπολίτευση. Νέο πνεύµα προσπα-

θεί να εισχωρήσει σε µια αγορά που τα 

super markets ακόµα ήταν µετρηµένα 

στα δάχτυλα του ενός χεριού, οι διαφηµι-

στικές εταιρείες πρώτης γενιάς, η τηλε-

όραση χωρίς τη δύναµη που απέκτησε 

αργότερα. Κι εµείς καλύπτουµε όλη την 

Ελλάδα µε door-to-door δειγµατοδιανο-

µές της Colgate και υλοποιούµε ένα µονα-

δικό πρόγραµµα ενηµέρωσης οδοντογια-

τρών, επίσης πανελλαδικά.

1981: Οίστρος αλλαγής παντού, 

αισιοδοξία, δεν ξέραµε τότε πως θα µας 

έβγαινε. Αλλάζουµε σε ΕΠΕ, εφαρµό-

ζουµε νέα προωθητικά προγράµµατα, 

έχουµε ήδη ολοκληρώσει µια επιτυχη-

µένη πρωτιά µε τα τσιγάρα Camel δου-

λεύοντας τα πρώτα προγράµµατα στη 

νύχτα.

1988: Έχουµε ήδη συµπληρώσει 

µια 10ετία λειτουργίας µε λαµπρά απο-

τελέσµατα και οι καλές προοπτικές για 

τον κλάδο είναι ορατές. Αλλάζουµε σε 

ΑΕ, το in store promotion προθερµαί-

νεται, οι προωθητικές ενέργειες βγαί-

νουν στο δρόµο και στις παραλίες, τα 

trade promotions και το merchandising 

σε περίπτερα και µικρά καταστήµατα 

αποδίδουν αυξηµένες πωλήσεις. Τσί-

χλες, καραµέλες, προϊόντα για τα µαλ-

λιά, αντιηλιακά, έχουµε µπει για τα καλά 

στη φρενίτιδα του εντυπωσιασµού.

1993: Η εξωστρέφειά µας γίνε-

ται ανάγκη. Μια πρόκληση µας περιµέ-

νει στην Ουγγαρία και την αποδεχόµα-

στε. Η αγορά µας έχει γιγαντωθεί και 

όλοι ξέρουµε πώς θα είναι το µέλλον. 

Έχει ήδη αρχίσει η µάχη των πιστω-

τικών καρτών. Συµµετέχουµε δυνατά 

σε όλη την Ελλάδα µε τα γραφεία µας, 

το Κέντρο Προωθήσεως Πωλήσεων 

είναι παντού αυτόνοµο και έτοιµο να 

εξυπηρετεί παντού τους πελάτες του 

µε ενιαία οργάνωση, λογική και απο-

τελεσµατικότητα. 

1995:Μια δεύτερη πρόκληση ενι-

σχύει την εξωστρέφειά µας, στη Βουλγα-

ρία αυτή τη φορά. Ο πόλεµος στις πιστω-

τικές κάρτες µε την τηλεφωνική πώληση 

µαίνεται. Εµείς, όµως, για άλλη µια φορά 

πρωτοτυπούµε. Με µια σαρωτική εκστρα-

τεία βγάζουµε για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα τις τραπεζικές υπηρεσίες στο…

δρόµο. Με την υποστήριξη µιας µεγά-

λης και µοντέρνας τράπεζας, της Citibank, 

και ενός πρωτοπόρου και προοδευτικού 

manager, του Χρήστου Βασιλειάδη, βρι-

σκόµαστε παντού, σε δρόµους, λιµάνια 

και πλατείες και εγγράφουµε µέλη Diners 

και Visa σε όλη την Ελλάδα. Oι ανησυχίες 

µας και οι αναζητήσεις νέων πρωτοπο-

ριακών µεθόδων, µας οδηγούν σε προ-

τάσεις για το Dixan µε οικολογικό περι-

εχόµενο και δράσεις, πιστεύουµε ότι ο 

καιρός έφτασε. Είµαστε όµως 17 χρό-

νια πριν τις καταστροφικές φωτιές στην 

Πελοπόννησο, το κοινό δεν έχει ακόµα 

ευαισθητοποιηθεί, οι συνειδήσεις δεν 

έχουν διεγερθεί.

1996:  Η αγορά έχει γιγαντωθεί, 

ο πόλεµος στις αλυσίδες, για µια θέση 

στο ράφι µε υψηλό κόστος και θυσίες, 

είναι καθηµερινός κι εµείς πρέπει να 

συµπορευόµαστε. Σεµινάρια, οµάδες 

εργασίας, κύκλοι ποιότητας, εκσυγχρο-

νισµός του merchandising, µεγέθυνση 

της οµάδας των ελεγκτών, αύξηση 

κύκλου εργασιών µε σηµαντικές συνερ-

γασίες µας οδηγούν σε καθολικό Re-

engineering, αλλάζουµε τον τρόπο επα-

φής, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης 

του πελάτη κι αυτό είναι σκληρό, απαι-

τεί πολλή δουλειά και χρόνο συγχρό-

νως µε µια ανοδική πορεία, µας ανα-

τρέπει τα δεδοµένα και όµως… τα κατα-

φέρνουµε. Μια µεγάλη οµάδα στελεχών 

για την εξυπηρέτηση του πελάτη είναι το 

αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας. 

(Σήµερα, το 2008, είµαστε πάλι µπρο-

στά σε µια νέα παρόµοια φάση κι ετοι-

µαζόµαστε.) 



projects στα φαρµακεία για το Vitamigen και µια πανελλαδική καµπά-

νια της Western Union προς τους µετανάστες σε 13 γλώσσες.

2008: Τριάντα χρόνια που µας κάνουν περήφανους. Ιδέες 

πρωτοποριακές, µεγάλα, πανελλήνια προγράµµατα, projects που 

άφησαν εποχή, εξαιρετικές και µακροχρόνιες συνεργασίες. Ιδού 

µερικά: Go on Gordon’s (1994-1997), Mars κυνήγι θησαυρού 

(1995), στρατηγικός σχεδιασµός προωθητικών ενεργειών για τα 

Gauloises (από το 1988 και για 18 χρόνια), tailor - made προγράµ-

µατα µε κοινές παρουσιάσεις µε τους πελάτες µας στις αλυσίδες 

(1995-97), ειδικό και πρωτότυπο in store promotion Algoflash 

και συνεχή βραβεία καλύτερου περιπτέρου (1997-1999), εξαι-

ρετικός σχεδιασµός προωθητικού υλικού και events Ballantine’s 

(1999-2002), το κινητό καφενείο Bravo (2002), stand design 

Ideal Standard (2000), fund raising programs για την Greenpeace 

(1999), εντυπωσιακά και ευρηµατικά wet sampling Jacobs στις 

παραλίες (1999-2002), καλοκαιρινή πανελλαδική εξόρµηση πωλή-

σεων Μύθος στην κρύα αγορά (2000), η διανοµή του καταλόγου 

Ikea (από το 2002), ο επιτυχηµένος συνδυασµός above-the-line 

επικοινωνίας και event promotion Free2Go (2002), το µοναδικό 

merchandising Alcatel (2001-2003), η συµµετοχή µας στην ενη-

µέρωση του κοινού για την ανακύκλωση σε µια στρατηγική συνερ-

γασία µε την ΕΕΑΑ (από το 2004), η εκπληκτική Γιορτή της Μητέ-

ρας για τη Nivea (2004-2008), ο χειρισµός όλης της επικοινωνίας 

των Moods (2000 µέχρι σήµερα), τα τεράστια, απαιτητικά και ποιο-

τικά προγράµµατα προώθησης των προϊόντων Νουνού. 

Τριάντα χρόνια, µια ζωή
Τριάντα χρόνια Business Pleasure. Τριάντα χρόνια, µια ζωή. Είδαµε 

εκατοντάδες προϊόντα να γεννιούνται, να βγαίνουν στην αγορά, τα 

υποστηρίξαµε, αγωνιούσαµε µαζί µε τα στελέχη του marketing και 

των πωλήσεων, ικανοποιηθήκαµε µε τις επιτυχίες και στενοχωρη-

θήκαµε µε τις αποτυχίες. 

Τριάντα χρόνια µια ζωή. Είδαµε µικρές εταιρείες, πολυεθνικές και µη, 

να γίνονται κολοσσοί, είδαµε την αλλαγή δοµών και κατευθύνσεων σε 

άλλες, τις επιδράσεις στην αγορά από την επερχόµενη όλο και πιο έντονα 

παγκοσµιοποίηση, την κυριαρχία των αλυσίδων. Ζήσαµε τις συνέπειες 

όλων αυτών και τις αγωνίες, προσωπικές και εταιρικές, µαζί µε τους 

πελάτες µας. Μεγαλώσαµε µαζί τους, αποκτήσαµε εµπειρίες µαζί, από 

αυτούς και γι’ αυτούς, δουλέψαµε και δηµιουργήσαµε µαζί, βάζοντας 

πάντα µπροστά τη δική τους επιτυχία, τη δική τους προβολή. Χτίσαµε σχέ-

σεις αµοιβαίας εκτίµησης και εµπιστοσύνης που σφυρηλατήθηκαν µε 

κοινές προσπάθειες, πολύ χρόνο, προσοχή στη λεπτοµέρεια, δύσκολα 

εγχειρήµατα, τολµηρούς σχεδιασµούς, µε κυρίαρχη πάντα επιλογή την 

ποιότητα. Χτίσαµε συνεργασίες χρόνων, όπως µε τη Friesland, συνεργα-

σίες που µας κάνουν κάθε µέρα καλύτερους µέσα από τις απαιτήσεις και 

την καθηµερινή κοινή αξιοποίηση της εµπειρίας, µε άρτια σχεδιασµένα 

προγράµµατα και µόνιµα teams σε εθνική κλίµακα, µε υποστήριξη σε 

νέες οργανωτικές δοµές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

Τριάντα χρόνια Business Pleasure γιατί µας αρέσει αυτό που κάνουµε. 

Τριάντα χρόνια µας γεµίζουν ικανοποίηση. 

Τριάντα χρόνια ζούµε σε φρενήρεις ρυθµούς και νιώθουµε πάντα ζωντα-

νοί, υπεύθυνοι και ειδικοί. Τριάντα χρόνια κάνουµε µε αγάπη και πάθος 

αυτό που πρώτοι ξεκινήσαµε στην ελληνική αγορά: Ολοκληρωµένα προ-

ωθητικά προγράµµατα. ωθητικά προγράµµατα. MW
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