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Οι άνθρωποι σκέφτονται με ιστορίες. Είμαστε «αφηγηματικά όντα».
Δεν σκεφτόμαστε με στοιχεία, δεν σκεφτόμαστε με στατιστικά. 
Δεν σκεφτόμαστε με εξισώσεις. Σκεφτόμαστε με ιστορίες.
Αν θέλεις, λοιπόν, να οργανώσεις τους ανθρώπους μαζί, 
αν θέλεις να φτιάξεις μια αποτελεσματική κοινωνία, 
πρέπει να τους πεις μια ιστορία 
που να την «πιάσουν» εύκολα και να ταυτιστούν.
Η ιστορία δεν χρειάζεται να είναι αληθινή. 
Πρέπει να είναι αποτελεσματική. 

Yuval Noah Harari



«Έχουν υπάρξει σημαντικές κοινωνίες που δεν χρησιμοποίησαν τον τροχό, αλλά δεν 
υπήρξε καμία που δεν αφηγήθηκε ιστορίες.»

Ursula Le Guin







iPod 2004



Podcast είναι ένα ηχητικό αρχείο για download ή 
stream.

.   
• Όλα μαζί ή περιοδικά

• Pure ή πρώτα στο ραδιόφωνο

• Δωρεάν ή pay wall

• Audio only ή και Video

• Mobile, desktop, smart speaker

• No rules (Type of Ad, topic,etc.)



Podcast είναι Ηχητικό αρχείο για download 
ή stream



94% των ακροατών κάνουν και κάτι άλλο 
ενώ ακούν podcasts. (BBC research 2020).   

• Long form

• Evergreen

• Ενεργητική διαδικασία.

• Apple Podcasts, Spotify & Google Podcasts



• Screenshot 2019-06-18 at 19.39.21



La casa de papel





Joe Rogan
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Marc Maron 2015



Joe Rogan







Big names

Google Podcasts, Amazon









The future is screenless



Screenless







Digital News Report 2019 by Reuters Institute, for the first time, included podcasts in 
Greece in the findings.

Out of 2000 Greek people, 36% listens to podcasts monthly.



The podcast industry is growing fast and it is 
expected to produce more than $1 billion by 

2021 (IAB & PwC - June 2019). 



Podcast Listeners





Brands act like broadcasters.









2016
300 επεισόδια 
evergreen



Spotify stats



Aifos Media

• GiatiOxi
• Branded Podcasts
• Corporate podcasts
• Audio storytelling consulting
• Podcast Consulting for currents podcats
• Bespoke training and mentoring 



Email: despoina@gmail.com

@desp1na_k
@giatioxi
Giatioxi.gr

Σε όλες τις πλατφόρμες για podcasts, 
ψάχνετε giatioxi και listen, subscribe, download, follow, stream.

mailto:despoina@gmail.com

