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Εργαλεία ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, αναφορικά με την υπεύθυνη

κατανάλωση αλκοόλ, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές κατανάλωσης μέσα από τα

κανάλια σας

Εργαλείο 1 – «Ρώτα το Διονύση» Εργαλείο 2 – Ενημερωτικό Φυλλάδιο
«Μαθαίνω για το Αλκοόλ»



Τρόποι αξιοποίησης των προτεινόμενων εργαλείων
Στόχος, η πρόληψη μέσα από την Ενημέρωση!



Εργαλείο 1
Βήμα 1  - «Ρώτα το Διονύση»

Ανάρτηση του/των Banners «Ρώτα το Διονύση» στα website & social media

Μπορείτε να αξιοποιήσετε όποιο/όποια από τα Banners επιθυμείτε, ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες

website σας και των social media (facebook, twitter κτλ)

Banner A

Banner C

Banner B



Βήμα 2 – «Ρώτα το Διονύση»

Σύνδεση του banner που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας με το website του «Ρώτα το

Διονύση»: http://www.drinkscalculator.com/el-gr/gateway

website «Ρώτα το Διονύση», είναι προσβάσιμο

μέσω κινητού, tablet ή υπολογιστή. Eπιτρέπει

στους χρήστες να μοιραστούν όσες πληροφορίες

επιθυμούν μέσω social media, όπως το Facebook

το Twitter. 

Διονύσης», έρχεται να λειτουργήσει ως φίλος και

guru των ποτών, βοηθώντας τους καταναλωτές να

υπολογίσουν τα γραμμάρια αλκοόλ που περιέχει το

κάθε ποτό, να μετρήσουν τις προσλαμβανόμενες

θερμίδες, αλλά και το χρόνο που χρειάζεται ο

οργανισμός για την επεξεργασία του. 



Παραδείγματα Εφαρμογής

Ανάρτηση του banner στο site του ΕΔΔΥΠΠΥ



Εργαλείο 2
Ενημερωτικό Φυλλάδιο «Μαθαίνω για το Αλκοόλ»

Ανάρτηση του ενημερωτικού φυλλαδίου στο website σας, το

οποίο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά

με την κατανάλωση αλκοόλ

Το φυλλάδιο μπορείτε να το κατεβάσετε, επιλέγοντας με το

ποντίκι σας, την εικόνα δεξιά. 

Επίσης, προς διευκόλυνσή σας, έχει αποσταλεί στo mail σας, με

μορφή pdf, ώστε να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο. 



Απώτερος στόχος είναι όλοι μας με τη στάση μας, να εμπνεύσομε την

αλλαγή συμπεριφοράς στους συμπολίτες μας

Ας μεταφέρουμε όλοι μαζί ακόμα πιο μακριά το μήνυμα της υπεύθυνης

κατανάλωσης

Θα χαρούμε να δουλέψουμε μαζί, ακόμα

περισσότερες δράσεις που θα ενισχύσουν την

υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ



Λίγα λόγια για τη φιλοσοφία της Diageo

Γνωρίζουμε

ότι η υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ είναι ένα πολύτιμο και ευχάριστο μέρος της κοινωνικής
ζωή για τους περισσότερους ανθρώπους που επιλέγουν να πίνουν

Αναγνωρίζουμε
ότι ορισμένοι καταναλωτές μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα τόσο στον εαυτό τους όσο

και στους άλλους, όταν πίνουν αλόγιστα. Αυτό έχει επίσης αντίκτυπο στη φήμη των
αλκοολούχων ποτών και των επιχειρήσεων που τα εμπορεύονται. Έτσι, προσπαθούμε να
συνεισφέρουμε με τον τρόπο μας, σε συνεργασία με άλλους, για την αντιμετώπιση αυτών

των ζητημάτων

Υποστηρίζουμε

προγράμματα, πρακτικές και πολιτικές που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που σχετίζονται με
την αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ συμπεριλαμβανομένων της οδήγησης σε κατάσταση

μέθης, της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, καθώς και της υπερβολική κατανάλωση
αλκοόλ γενικά



Να περιορίσουμε τις βλαπτικές συμπεριφορές
εφαρμόζοντας πρωτοβουλίες με στόχο

την ευαισθητοποίηση του κοινού, 
συνεργαζόμενοι με άλλους φορείς

για την προώθηση της αλλαγή
στάσεων και συμπεριφορών

Να προωθήσουμε
αποτελεσματικές

& στοχευμένες πολιτικές
σχετικά με το αλκοόλ ,σε συνεχή διάλογο

με τους κοινωνικούς μας εταίρους.

Οι Στόχοι μας

Να προωθήσουμε ισορροπημένα
πρότυπα κατανάλωσης

αλκοολούχων ποτών στην αγορά, 
μέσα από το υπεύθυνο marketing 

και να παρέχουμε στους καταναλωτές
χρήσιμες πληροφορίες
για το αλκοόλ και την

υπεύθυνη κατανάλωση



Καμπάνια Υπεύθυνης Κατανάλωσης με μια ματιά

Υπεύθυνο Marketing

Επικοινωνία με το ευρύ κοινό/
ΕΔΔΥΠΠΥ, Retailers
& Ρώτα το Διονύση

On Trade 
Συνεργασίες/ 

Υπεύθυνο Σερβίρισμα

Συνεργασίες με
κοινωνικούς εταίρους / 

AVENUE Project  



Ευχαριστούµε


