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EXPLORING NEW PERSPECTIVES

Αιμιλία Τσεϊμαζίδου, πρόεδρος ΙΕπ &  Chairman attp

adb Ποιες εταιρείες προσφέρουν τη βοή-
θειά τους για δημιουργικό, το σήμα του 

θεσμού αλλά και την ευρύτερη διαχείρισή του;

Για την ανάδειξη του Industry Next εργάστηκε 
και εργάζεται ένα οικοσύστημα. 
Η DDB για τη δημιουργική απεικόνιση, η 
Garamond για το σήμα και η ομάδα της attp 
με τις υπέροχες Ρούλα Σκλιβανάκη και  Έρρικα 
Ανδριανοπούλου να διαχειρίζονται με πάθος 
αυτό το εγχείρημα. 
Επίσης, θέλω να κάνω ειδική αναφορά στα 
στελέχη του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και ειδι-
κά στην  Έλενα Τσιλίκα για την υποστήριξή της. 
Στο Industry Next συμβάλλουν με πρωτο-
βουλίες τους η Ρένα Νικολοπούλου, co-Chief 
Executive Officer, Wunderman Thompson 
Greece & Vice President of the BOD, και ο 
Χάρης Παριανός, CEO McCANN. 
Τέλος, εσείς, η Direction Business Network, που 
μας υποστηρίζετε ως χορηγός επικοινωνίας και 
η Boussias Communications, που επίσης μας 
βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια.

adb Πώς επιλέχθηκαν οι τρεις θεματικές 
ενότητες με τις οποίες ανοίγει το 

Industry Next;

Το Industry Next έχει τρεις ενότητες: Brand 
Next, People Next, Partnership Next, οι οποί-
ες σε πρώτη φάση θα αναπτυχθούν σε επτά 
virtual διαλόγους με καταξιωμένα στελέχη 
από το χώρο του επιχειρείν, του μάρκετινγκ, 
της επικοινωνίας και του HR από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Κάθε μία από αυτές τις τρεις 
ενότητες εστιάζει πιο εξειδικευμένα σε κάποιο 
από τα παραπάνω θέματα που σας ανέφερα 
και όλες μαζί σε συνδυασμό αποτυπώνουν τη 
νέα πραγματικότητα. 

adb Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα 
από τα πρώτα 2 Virtual Dialogues; 

Ποιοι συμμετείχαν και ποια θέματα άγγιξαν;  

Τα δύο πρώτα Virtual Dialogues έχουν ήδη 
υλοποιηθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. 
Στις 25/11, ο Κώστας Μουλακάκης, Director 
Marketing and Commercial Integration for 
South-East EU, και η  Έλενα Χρυσαφογεώρ-
γου, Head of Omnichannel experience της 
εταιρείας Παπαστράτος συνομίλησαν με τον 
Τίτο Σιμιτζή, General Manager της Alternative 
Research Solutions, με βάση το case IQOS 
και αλληλοεπίδρασαν με το κοινό με ενδια-
φέρουσες ερωτήσεις και με κεντρικό θέμα τη 
μεταμόρφωση μιας εταιρείας με οδηγό την 
Επιστήμη και το Consumer Experience. 
Ένα disruption που μια τεράστια εταιρεία έκανε 
στον εαυτό της και τόλμησε να λειτουργήσει ως 
start-up. Συνοπτικά τα βασικά συμπεράσματα 
από τη συζήτηση ήταν: 

 Είναι καλύτερα να αποδεχτείς τον «ελέφα-
ντα στο δωμάτιο». Να είσαι η λύση και όχι το 
πρόβλημα 

 Ακολούθα πάντα το σκοπό σου με θάρρος. 
Τόλμησε να κάνεις disrupt τον εαυτό σου

 Άλλαξε με κέντρο τον πελάτη σου και τις 
ανάγκες του. Υιοθέτησε human centric values 
και μοντέλα λειτουργίας που βασίζονται στο 
talent και στο agility

 Η αποτυχία είναι πάντα πιθανή. Δοκίμασε, 
μάθε από τα λάθη σου, βελτιώσου 

 Το όραμα κινείται από επάνω προς τα κάτω, 
αλλά η καινοτόμος αλλαγή από κάτω προς 
τα πάνω

 Αν δεν αλλάξεις την κουλτούρα σου συνολι-
κά, δεν μπορείς να αλλάξεις πραγματικά τίποτε. 

Στις 2/12, είχαμε τον δεύτερο Virtual 
Dialogue, όπου είχα τη χαρά να συνομιλήσω 
με τη Μαρία Φιλίππου, HR Director Central 
& Eastern Europe, The Coca-Cola Company. 
Συζητήσαμε με αφορμή τις συγκλονιστικές 
αλλαγές στην εργασιακή τους δομή και το 
μέλλον της εργασίας γενικότερα - ένα πραγ-
ματικά καυτό θέμα. 
Οι ευέλικτες δομές εργασίας, η ιεραρχία, η 
ηγεσία, το workplace, ο ρόλος της τεχνολογίας 
και του AI, το well-being μας και το unlearn 
culture, πρωταγωνίστησαν σε αυτήν τη συζή-
τηση, από την οποία προέκυψαν διαφωτιστικά 
συμπεράσματα:

 Ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο μετα-
βάλλεται με εκθετικούς και απρόβλεπτους 
ρυθμούς.

 Το management και οι οργανωτικές δομές 
έχουν παγώσει στο χρόνο. 

 Τα εργαλεία, οι γνώσεις και οι φιλοδοξίες που 
μας οδήγησαν μέχρι σήμερα, δεν μπορούν να 
μας οδηγήσουν και στο μέλλον.

 Αυτή η αδυναμία εξέλιξης των επιχειρήσεων 
βγαίνει και σαν κραυγή απογοήτευσης και στις 
έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων… 

 Στη Coca-Cola τόλμησαν να διαφοροποιη-
θούν. Ονειρεύτηκαν ένα διαφορετικό μοντέλο 
εργασίας ξεκινώντας από την ομάδα του 
μάρκετινγκ.  Ένα μοντέλο πλήρους ευελιξίας, 
συνεργασίας και ανάδειξης του ρόλου της 
ομάδας.

 Η ιεραρχία σήμερα γίνεται συνεργασία. Αυτή 
η εξελικτική αλλαγή δεν αφορά μόνο τις δομές 
εργασίας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας 
με οποιοδήποτε stakeholder.

 Tο agility, το flexibility, αλλά ακόμα και το 
fluidity θα χαρακτηρίσουν τις εργασιακές 
σχέσεις.

 H ενσυναίσθηση, το compassion, το passion, 
το fulfillment, το bonding, η δημιουργικότητα, 
μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από το 
remote working. 

 H τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη είναι 
σύμμαχοι της αλλαγής.

 Η συνεχής μάθηση και το unlearn culture 
είναι μονόδρομος.

adb Ποιο είναι το πρώτο feedbacκ που 
έχετε λάβει από το χώρο της επικοινω-

νίας για τα Virtual Dialogues; 

Το πρώτο feedback είναι εξαιρετικά θετικό. 
Τους δύο πρώτους διαλόγους τούς παρακο-
λούθησαν 49 εταιρείες και 180 συμμετέχο-
ντες. Τράπεζες, εταιρείες τροφίμων, εταιρείες 
φαρμάκων, ανθρώπινου δυναμικού, retail, 
smoke free προϊόντων, αναψυκτικών, τηλεπι-
κοινωνιών, δομικών υλικών, ένδυσης, ερευνών, 
εταιρείες επικοινωνίας, PR, Branding & Design, 
εταιρείες Events, σύμβουλοι επιχειρήσεων, 
φοιτητές. Και ιδιώτες! Υπήρξαν ουσιαστικές 
ερωτήσεις και διαδραστικότητα. Και πολλά 
θετικά σχόλια.

adb Mέχρι πότε θα αναπτύσσεται αυτός ο 
πρώτος κύκλος και τι ακόμη θα περι-

λαμβάνει; 

Ο πρώτος κύκλος θα αναπτυχθεί με ακόμα 
πέντε virtual διαλόγους, οι οποίοι ολοκληρώ-
νονται στις 3/2 του 2021. Η θεματολογία περι-
λαμβάνει τα purposeful brands, τα νέα μοντέλα 
partnership, τη θέση της γυναίκας στο εργασια-
κό περιβάλλον και στη ζωή, το diversity και το 
recruitment ταλέντων στη νέα εποχή. 

adb Έχετε ήδη κάποιες πρώτες σκέψεις για 
τη συνέχεια του θεσμού μετά από αυ-

τόν τον κύκλο; 

Ήδη έχουμε επεξεργαστεί τη συνέχεια του 
θεσμού για όλο το 2021 με θέματα όπως το 
empowerment της γυναίκας, η αειφόρος ανά-
πτυξη και πολλά άλλα! Αφήστε μας όμως να 
σας κάνουμε και κάποιες εκπλήξεις! 

adb  Θεωρείτε πως οι προκλήσεις που έχει 
φέρει για την οικονομία και συνακό-

λουθα για την αγορά επικοινωνίας η κρίση 
της πανδημίας, καθιστούν ακόμη πιο ανα-
γκαία την υλοποίηση θεσμών όπως το 
Industry Next; 

H κρίση της πανδημίας είναι απλά ένας επιτα-
χυντής, δεν είναι η αιτία, αλλά η αφορμή για 
ό,τι εξελίσσεται μπροστά μας. 
Θεσμοί όπως το Industry Next του Ινστιτού-
του Επικοινωνίας πρέπει να μεταδώσουν την 
unlearn κουλτούρα και να βοηθήσουν στην 
υιοθέτηση των αλλαγών που γίνονται με εκ-
θετικούς ρυθμούς. Πρέπει να βοηθήσουν να 
συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το περιβάλ-
λον μέσα στο οποίο θα ζήσουμε και πώς θα 
αναπτύξουμε τα soft skills μας, για να είμαστε 
μέρος της μαγείας αυτής της νέας εποχής.

H Αιμιλία Τσεϊμαζίδου, πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Επικοινωνίας 
&  Chairman της attp, δίνει στο 
adbusiness όλες τις λεπτομέρειες για 
το θεσμό Industry Next του ΙΕπ και τη 
νέα σειρά events «Virtual Dialogues», 
που διοργανώνει.

Συνέντευξη στον Δημήτρη Τσουκαλά

adb Εδώ και λίγο καιρό, έχει ξεκινήσει το 
Industry Next, ο νέος θεσμός του Ινστιτού-

του Επικοινωνίας. Γεννήθηκε στα μυαλό ενός 
Think Tank. Mε ποια θέματα και έννοιες καταπιά-
νεται, πώς «γεννήθηκε» και ποιοι συμμετέχουν 
στην προσπάθεια; 

Το Industry Next είναι μια εξερεύνηση της νέας 
ζωής που ανοίγεται μπροστά μας. Της πρόκλησης 
που αντιμετωπίζουμε η κάθε μέρα να είναι μία 
διαφορετική μέρα. 
Ακόμα και αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, 
έχουμε από καιρό μπει στη διάσταση του unlearn 
culture. Ξεχνάμε αυτά που ξέραμε και μαθαίνουμε 
καινούργια, που τα ξαναξεχνάμε, για να μάθουμε 
άλλα σε χρόνο μηδέν. 
Και όλος αυτός ο αέναος κύκλος γνώσης γυρίζει 
γύρω από καινούργιες έννοιες, όπως το disruption, 
το diversity, τα purposeful brands, τα ταλέντα 
όπως διαμορφώνονται σήμερα με τα νέα skills 
που απαιτούνται, το sustainability, το adaptability, 
το hyper-customization, το networking, το 
workplace, ο ηθικός καπιταλισμός, αλλά και τα 
human centric values, όπως το compassion, το 
empathy, η ισορροπία, η ευτυχία, το well-being, 
το fulfillment!
Όλα αυτά τα συναρπαστικά θέματα απασχόλησαν 
τα μυαλά ενός υπέροχου Think Tank, με στόχο το 
Industry Next να αποτελέσει ένα ερέθισμα γνώσης 
για όλους μας σε αυτό τον καινούργιο κόσμο, που 
ξεδιπλώνεται με εκθετικούς ρυθμούς:

 Μαρία Βαρουτά, Brand, Insights, Sponsorship 
Manager | Vodafone, 

 Ντέμη Καζάση, Digital Acceleration Manager 
Coca-Cola Central & Eastern Europe,

 Κώστας Μάντζιαρης, Managing Partner | 
REBORRN,

 Μάγδα Μαραγκουδάκη, Operations & Growth 
Director | Reprise Greece (Πρώην Leroy Merlin 
Digital & Ecommerce Business Leader GR & CY), 

 Τίτος Σιμιτζής, General Manager | Alternative 
Research Solutions, 

 Νίκος Σύμπουρας, CEO | Tempo OMD. 
Μυαλά με πάθος, θάρρος, γρήγορα, που πειρα-
ματίζονται και λατρεύουν τα challenges, διαμόρ-
φωσαν τη βάση πάνω στην οποία κτίστηκε το 
Industry Next. Ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά να 
είμαι μέλος αυτής της ομάδας. 

Το Industry Next 
μεταδίδει την κουλτούρα 
του unlearn 


