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Περιβάλλον

Στην εποχή του covid-19, η ανθρωπότητα
μετράει τις απώλειες της
Στο ξεκίνημα της νέας δεκαετίας, η ταχεία εξάπλωση του ιού Covid-19 δημιούργησε
έναν παγκόσμιο εφιάλτη από τον οποίο καμία χώρα παγκοσμίως δεν έμεινε
ανεπηρέαστη.
• Μέσα σε λίγους μήνες, τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια και οι θάνατοι τους
300 χιλιάδες και συνεχίζουν να ανεβαίνουν.
• Η επιστημονική και ιατρική κοινότητα βρίσκεται εν μέσω ενός πρωτοφανούς «αγώνα
ταχύτητας» προκειμένου να βρεθούν φάρμακα και εμβόλια που θα μειώσουν τον κίνδυνο.

• Μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως αναστολή λειτουργίας καταστημάτων και περιορισμός
κυκλοφορίας έχουν πλέον μια μόνιμη θέση στο τραπέζι συζητήσεων για τις κυβερνήσεις των
κρατών παγκοσμίως.

ΕνΕν
μέσω
2ουτου
κύματος,
μέσω
2ου κύματος…

Εδώ και ένα μήνα η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα καθιστά σαφές το γεγονός πως
βιώνουμε και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το 2ο κύμα της πανδημίας.
Η αβεβαιότητα που επικρατεί αδιαμφισβήτητα προκαλεί ανησυχία τόσο στους θεσμούς και στην

κυβέρνηση, όσο και στις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν μία αγορά με δεδομένα που
αλλάζουν άρδην.
Η σωστή όμως διαχείριση της πρώτης φάσης της πανδημίας, η έγκαιρη αντίδραση και η υπεύθυνη στάση
της Πολιτείας γεννούν στον επιχειρηματικό κόσμο συναισθήματα αισιοδοξίας.
Παρά τις διακυμάνσεις της ζήτησης, τη λειτουργία της αγοράς και το υπάρχον μακροοικονομικό κλίμα, οι
επιχειρήσεις εμφανίζουν θετική πρόθεση στο να συμβάλουν ουσιαστικά στη σταδιακή επανεκκίνηση
της

οικονομίας,

στην

αποκατάσταση

της

ομαλότητας,

υπευθυνότητα νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και δράση.

δημιουργώντας

με

ενσυναίσθηση

και

Όμως…

Το μέλλον δεν είναι πλέον εκείνο που ήταν πριν την πανδημία.

Παρότι το μέλλον είναι αδύνατο να προβλεφθεί με ακρίβεια,
οι τάσεις που κάνουν σταδιακά την εμφάνιση τους και μπορούν να μας βοηθήσουν
να σκεφτούμε παραγωγικά ποια θα είναι τα επόμενα μας βήματα.

Social Media Μarketing
Αντιμετωπίζοντας τον covid-19
Από την αρχή της πανδημίας, η χρήση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης έχει αυξηθεί σημαντικά.
* Τα άτομα, που συνδέονται με τις κοινότητές τους, ενημερώνονται.
* Ανανεώνουν τις ροές τους πιο συχνά.

* Οι επιχειρήσεις στρέφονται στα Social Media ελπίζοντας να παραμείνουν επιπλέουσες μετά το
πανδημιακό κύμα.
* Μετατοπίζουν μερικές από τις πωλήσεις τους στο διαδίκτυο.

* Δίνουν προτεραιότητα στο content στις σελίδες τους στα SoMe
* Επενδύουν στο Community Management
* Προετοιμάζονται από τώρα για την επόμενη μέρα
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The Value of Community Management

* Το 1/3 των πελατών δημοσιεύει posts και κοινοποιεί σχόλια στο διαδίκτυο μετά από κακή
εξυπηρέτηση (New Voice Media)
* Το 87% των ανθρώπων δηλώνουν ότι μια επιχείρηση χρειάζεται να έχει μια βαθμολογία 3-5 αστέρων

για να τα αγοράσει.
* Όταν μια μάρκα ανταποκρίνεται σε έναν πελάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 65% είναι πιο
πιστό στην επωνυμία και το 25% είναι λιγότερο πιθανό να πάει κάπου αλλού ή να δημοσιεύσει

αρνητικά πράγματα (Sprout)
* Το 94% των καταναλωτών αναφέρουν ότι μια κακή κριτική τους έπεισε να αποφύγουν μια
επιχείρηση.

Social Media
στην εποχή του Covid-19
Τα κοινωνικά δίκτυα, στα πλαίσια του μάρκετινγκ, δίνουν την δυνατότητα σε εκατοντάδες
καταναλωτές να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους καταβάλλοντας ελάχιστη
προσπάθεια και με γρήγορη ταχύτητα.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρακολουθούν τις κινήσεις των καταναλωτών, προκειμένου:
* να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών
* να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις των καταναλωτών
* να επηρεάσουν μέσω αυτών την καταναλωτική τους συμπεριφορά και να προσελκύσουν με
διάφορες ενέργειες περισσότερους πελάτες.

Social Media | Do
Content is the King
* Επαναξιολογήστε το μηνιαίο Calendar (engaging content)
* Μοιραστείτε εκπαιδευτικά videos μέσω stories, Instagram Live, or IGTV

Do

(educational content)
* Κοινοποιήστε tutorials & online shows (virtual events)
* Προβάλλετε χαρούμενο και διασκεδαστικό περιεχόμενο

* Αναρτήστε θετικά νέα (positive news)
* Υποστηρίξτε το community

* Μην θεωρείτε την κρίση μόνο ευκαιρία για εμπορικό όφελος.
* Μην υπερβάλλετε με τις διαφημιστικές καμπάνιες

* Μην παραβλέπετε τις ανησυχίες των συνεργατών σας και του community σας

Don’t
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Crisis & Crisis Management
Ως κρίση ορίζουμε ένα έκτακτο γεγονός ή σειρά γεγονότων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά
την αξιοπιστία του brand, το κύρος ή τη χρηματοοικονομική ευστάθεια του, την υγεία των
εργαζομένων και του κοινού, προξενώντας γενικότερα μια αρνητική προσοχή..» (Coombs, 2014)
Η διαχείριση κρίσης (Crisis Management) είναι μια διαδικασία σχεδιασμένη να αποτρέψει ή να

μειώσει τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει μια κρίση σε έναν οργανισμό ή σε μια εταιρεία.
Επειδή οι κρίσιμες καταστάσεις διαδραματίζονται πολύ γρήγορα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, να
αντιδρούμε με άμεσες λύσεις.
H εποχή του Covid-19 αποτελεί μία νέα πρόκληση για τη διαχείριση των κρίσεων. Eπομένως, είναι
σημαντικό για τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες και άμεσες ενέργειες.

Community Management στην εποχή του Covid-19
Best Practices

Γνωρίστε το κοινό σας καλύτερα

1

H κατανόηση του κοινού-στόχου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Στην πραγματικότητα, οι
δυσαρεστημένοι πελάτες συνήθως ενημερώνουν έως και 20 άλλους ανθρώπους για την εμπειρία
τους, οπότε πρέπει να γνωρίζετε το κοινό-στόχο σας από το Α έως το Ω για να αποφύγετε να χάσετε

το σήμα όταν αντιμετωπίζετε τα σημεία πόνου των δυνητικών πελατών σας.
TIP: Για να κατανοήσετε καλύτερα το κοινό σας, δημοσιεύστε διαδραστικό περιεχόμενο που
ενθαρρύνει τους οπαδούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μοιράζονται τις σκέψεις τους για την

επιχείρησή σας. Τα αυτοκόλλητα Instagram Story είναι υπέροχα για αυτό το σκοπό.

Crisis Management στην εποχή του Covid-19
Best Practices
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Προετοιμάστε ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων

Για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να επιλύσετε άμεσα τα παράπονα σύμφωνα με στρατηγική σας, είναι
σημαντικό να δημιουργήσετε ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων για τα social media.
Ένα σχέδιο επικοινωνίας για τις κρίσεις εξηγεί πώς να χειριστείτε τα ζητήματα, χωρίς να
καταναλώνετε πολύ χρόνο, με άμεσες λύσεις. Για να επιλύσετε ζητήματα αποτελεσματικά και αποδοτικά,
οφείλετε να δημιουργήσετε ένα ebook για εσωτερική χρήση που περιλαμβάνει ένα σύνολο οδηγιών και
προετοιμάζει την ομάδα σας για ένα έκτακτο ή μη αναμενόμενο συμβάν.

Crisis Management στην εποχή του Covid-19
Best Practices

Χρησιμοποιήστε γρήγορες απαντήσεις
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Όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι γρήγορες απαντήσεις
μπορούν να σώσουν τη φήμη της επωνυμίας σας. Εάν οι οπαδοί σας κάνουν συχνά τις ίδιες ερωτήσεις,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γρήγορες απαντήσεις για να δημιουργήσετε μια λίστα με έτοιμες

απαντήσεις που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε να πληκτρολογείτε την ίδια απάντηση ξανά και ξανά
σε διαφορετικά άτομα, εξοικονομώντας αποτελεσματικά πολύ χρόνο στην ομάδα σας. Συνήθως, το
σχέδιο αυτό έχει τη μορφή Q&As.

Crisis Management στην εποχή του Covid-19
Best Practices
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Αντιμετωπίστε τα αρνητικά σχόλια

Ανεξάρτητα από το πόσο καλό είναι το προϊόν σας, είναι σχεδόν αδύνατο να διατηρήσετε όλους τους
πελάτες ικανοποιημένους. Και δεδομένου ότι οι περισσότεροι σύγχρονοι καταναλωτές
δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά μοιράζονται αρνητικά σχόλια στα δικά

τους ή στα προφίλ σας για να βοηθήσουν τους άλλους να λάβουν τις σωστές αποφάσεις αγοράς.
Αρχικά, μπορεί να φαίνεται δελεαστικό να αγνοήσετε, να κρύψετε ή να διαγράψετε αρνητικά
σχόλια. Ωστόσο, μπορεί να καταστρέψει τη φήμη της επωνυμίας σας και να μετατρέψει μια αρκετά

καλοήθη καταγγελία κοινωνικών μέσων σε καταστροφή.

Crisis Management στην εποχή του Covid-19
Best Practices

Εντοπίστε και αποτρέψτε την παραπληροφόρηση
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Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η διάδοση ψευδών ειδήσεων ή λανθασμένων
πληροφοριών, καθότι τροφοδοτεί τον πανικό των ανθρώπων. Ο φόβος και η παραπληροφόρηση
εξαπλώνονται γρήγορα στο διαδίκτυο, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το COVID-19, που έχει

χαρακτηριστεί «infodemic». Ανατρέξτε σε επίσημες πηγές όπως κυβερνητικές υπηρεσίες, που
προσφέρουν αντικειμενικές πληροφορίες, με σκοπό να καθησυχάσετε τους χρήστες.

Crisis Management στην εποχή του Covid-19
Best Practices
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Απαντήστε με αμεσότητα και ειλικρίνεια

* Απευθυνθείτε με οικειότητα στο χρήστη
* Πείτε «ευχαριστώ»

* Απολογηθείτε και αναλάβετε την ευθύνη
* Μεταφέρετε τη συζήτηση για αρχή στο inbox και μετά ζητήστε τηλέφωνο επικοινωνίας (offline)
* Γενικότερα, η επίδειξη συμπόνιας και καλής θέλησης θα βοηθήσουν πολύ στην ενίσχυση της

εμπιστοσύνης και στην προστασία της φήμης της εταιρίας σας.
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Case Studies | Positive
KFC
Η KFC πραγματοποίησε μια έξυπνη social
distancing εκστρατεία, ενώ προωθούσε το
κοτόπουλό της.
Έγραψε στο Instagram:

«Η KFC έχει δεσμευτεί να προσφέρει νόστιμα, σπιτικά
γεύματα για την οικογένειά σας. Θα συνεχίσουμε να
προσφέρουμε παραγγελίες με δωρεάν παράδοση χωρίς
επαφή από το kfc.com.»
Η KFC χρησιμοποίησε ένα έξυπνο infographic για
να προωθήσει τις υπηρεσίες παράδοσης χωρίς επαφή,
καθώς και τις κορυφαίες πολιτικές υγιεινής και

πλύσης χεριών που χρησιμοποιούν.

Case Studies | Positive
ALDI
Η ALDI, μια άλλη εθνική αλυσίδα παντοπωλείων, έδειξε επίσης
ενσυναίσθηση και προέβη σε έξυπνο μάρκετινγκ κατά τη
διάρκεια του κορωνοϊού.

Η ALDI ανάρτησε στο Instagram ότι προσφέρει «αποκλειστικές
ώρες σε ευπαθείς ομάδες πελατών», δίνοντας την ευκαιρία σε
ηλικιωμένους πολίτες, σε έγκυες γυναίκες και σε οποιονδήποτε με
χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα ή όποιον θεωρείται υψηλού
κινδύνου να ψωνίσει προτού επιτραπούν άλλοι στα καταστήματά
τους.
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, το ALDI ανοίγει στις 8:30 π.μ. και

δεσμεύει την πρώτη ώρα της επιχείρησης για τους
αγοραστές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Πολλά άλλα
εθνικά καταστήματα λιανικής, όπως η Walmart, έχουν προσφέρει
κάτι παρόμοιο.

Case Studies | Positive
Starbucks
Η Starbucks έδειξε συμπόνια και ενσυναίσθηση ως

μέρος μιας έξυπνης στρατηγικής μάρκετινγκ κατά τη
διάρκεια του κορωνοϊού COVID-19.

Η Starbucks δημοσίευσε πρόσφατα στο λογαριασμό της
στο Instagram ένα μήνυμα «ευχαριστώ» στους
εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και στους
ανταποκριτές «που εργάζονται ακούραστα για να

διατηρήσουν τις κοινότητές μας ασφαλείς» και
προσέφεραν σε όλους τους «πρώτους ανταποκριτές»
έναν δωρεάν ψηλό παγωμένο ή ζεστό

παρασκευασμένο καφέ» στις ΗΠΑ.

Case Studies | Comments

Case Studies | Negative

Case Studies | Negative

Ευχαριστούμε

