«Έχεις μόνο μία…»
Η νέα καμπάνια του ΚΕΘΕΑ
Αριάδνη, με την υπογραφή του
Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης.
της Δρ. Στάθιας Ζουγανέλη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το
πρώτο project εφαρμοσμένης επικοινωνίας, που έτρεξε το τμήμα Εμπορίας και
Διαφήμισης για λογαριασμό του Κέντρου
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
Αριάδνη. Η ομάδα των φοιτητών, που
έλαβε μέρος στη διαδικασία, κλήθηκε να
ανταποκριθεί στο marketing brief της οργάνωσης και να παράξει το πρώτο έντυπο
ενημερωτικό υλικό του Συμβουλευτικού
Σταθμού Αγίου Νικολάου, με αφορμή τις
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, στις 26 Ιουνίου 2011.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κυρία
Μαριλένα Χατζάκη, θεραπευτικό προσωπικό στο ΚΕΘΕΑ, «…Από το 2009 προσπαθούμε να βρούμε μια ιδέα…, αλλά
δεν
είχαμε
κάτι
ιδιαίτερο
σαν
πρόταση...Οπότε όταν σκεφτήκαμε να
απευθυνθούμε σ’ εσάς, δεν περιμέναμε ότι
σε 3 μήνες θα είχαμε το πρώτο φυλλάδιο
του σταθμού μετά από 4 χρόνια λειτουργίας του!!!»

πρόβλημα ή το ζητούμενο. Από κει και
πέρα, οι φοιτητές αναλαμβάνουν δράση.
Με πνεύμα εθελοντικό, και ως εκ τούτου με
πλήρη συνείδηση, οι φοιτητές εργάζονται
όπως ακριβώς θα εργάζονταν υπό πραγματικές συνθήκες αγοράς – με αυστηρές προθεσμίες, πολύωρες συναντήσεις, δημιουργικές στιγμές, εντάσεις και διαφωνίες,
αλλά και την ηθική ικανοποίηση της επιτυχίας. Για τα αποθέματα πρακτικής εμπειρίας,
βέβαια, δε γίνεται καν λόγος. Όπως και στα
επόμενα projects που θα ολοκληρωθούν
σύντομα, την τελική επιμέλεια για το project
ΚΕΘΕΑ φέρουν έμπειροι καθηγητές του
τμήματος από διαφορετικούς τομείς, π.χ.
διαφήμιση (Μαρία Αντωνάκη), εφαρμογές
photoshop (Μαριάννα Σιγανού).
Μάλιστα, με αφορμή τη συνεργασία
μας, οργανώθηκε στο χώρο του τμήματος
και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση
των υπεύθυνων του κέντρου, κύριου Τρικοίλη και κυρίας Χατζάκη, με τους φοιτητές,
πάνω στο φλέγον ζήτημα των ναρκωτικών
και των εξαρτήσεων εν γένει.

Το project ΚΕΘΕΑ, είναι αποτέλεσμα
της ιδέας των Καθηγητών του τμήματος, να
προσφέρουν αφιλοκερδώς ολοκληρωμένες υπηρεσίες μάρκετινγκ σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Η διαδικασία
απλή: Οι υπεύθυνοι των ΜΚΟ, έρχονται
σε επαφή με το τμήμα και σε συνεργασία
με τους Καθηγητές του, καθορίζουν το
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