Δίνουμε όνομα

στο όραμά σας
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Η εταιρία

Η POLITY Α.Ε. Σύμβουλοι Στρατηγικής και Επικοινωνίας ιδρύθηκε την άνοιξη του 2004. Θυγατρική της εταιρία είναι
η POLITY CYPRUS με έδρα τη Λευκωσία.
H POLITY είναι μια νέα δυναμική εταιρία συμβούλων, οργανωμένη στο πρότυπο των αντίστοιχων εταιριών του
εξωτερικού. Συνεργάζεται με εταιρίες του εξωτερικού, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις,
με ινστιτούτα ερευνών, εργασίας, οικονομίας, πολιτικής, με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Παρέχει υπηρεσίες στρατηγικής και επικοινωνίας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, καθώς και σε μεμονωμένα πρόσωπα της πολιτικής, της διοίκησης, του επιχειρείν, του πολιτισμού, με σκοπό
τη διαμόρφωση ταυτότητας, τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας, το σχεδιασμό, την ανάδειξη και την προβολή
των δράσεών τους.
Προσφέρει εμπιστευτική, αθόρυβη, αλλά συγχρόνως αποτελεσματική υποστήριξη σε όποιον θέλει «να είναι κάποιος»
ή «να κάνει κάτι» στο δημόσιο βίο, θέτοντας τα θεμέλια για την οικοδόμηση μιας επιτυχημένης πορείας.
Η εταιρία στελεχώνεται με τακτικούς συνεργάτες και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών σε
ειδικά θέματα.
Η POLITY μπορεί να γίνει ο απαραίτητος συνεργάτης σας, για να αποκτήσετε σχέδιο, ταυτότητα,
αφήγημα, προοπτική.

Οι άνθρωποι
Τα στελέχη και οι συνεργάτες της POLITY συγκροτούν μια δημιουργική
ομάδα που διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εξειδικευμένη γνώση και
πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της στρατηγικής και επικοινωνίας.
Η επιχειρησιακή υπεραξία των ιδρυτικών στελεχών της έχει καταδειχθεί από
την πολυετή θητεία τους σε θέσεις-κλειδιά της δημόσιας ζωής. Έχοντας
εντρυφήσει στη λογική του πολιτικού και οικονομικού παιχνιδιού, μπορούν
να ανιχνεύουν τις υπαρκτές ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου
περιβάλλοντος, προσαρμόζοντας κατάλληλα τη δράση και τη στρατηγική
τους.
Το ανθρώπινο δυναμικό της POLITΥ συνιστά το συγκριτικό της πλεονέκτημα
για την επεξεργασία, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή στρατηγικής
και επικοινωνίας. Αποτελεί την αναντικατάστατη βάση, για την κατάρτιση
και προώθηση επιχειρησιακών σχεδίων ανάπτυξης και διαχείρισης. Είναι
το πολύτιμο κεφάλαιο της εταιρίας για την επεξεργασία και τη στήριξη του
στρατηγικού σχεδιασμού των απαιτητικών πελατών της.
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Δίκτυο συνεργατών
Η POLITY διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών που στηρίζει το έργο της:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σύμβουλοι επικοινωνίας
Διαφημιστές
Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Πολιτικοί επιστήμονες
Δημοσιογράφοι
Κοινωνιολόγοι
Οικονομολόγοι
Διεθνολόγοι
Περιβαλλοντολόγοι
Πολεοδόμοι
Σκηνοθέτες
Καθηγητές ορθοφωνίας και ερμηνείας λόγου
Φωτογράφοι
Γραφίστες /Σχεδιαστές
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Η φιλοσοφία

Η στρατηγική και η επικοινωνία πρωτίστως οφείλουν να απαντούν
στο ερώτημα: με ποιο σχέδιο, με ποιο αφήγημα, με ποιο μήνυμα
μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που θέτουμε.

Όραμά μας, η δημιουργία

Στρατηγική μας, ο μύθος

Σχέδιό μας, oι μετρήσιμοι στόχοι

Ευρισκόμενοι σήμερα στον αστερισμό της
διαρκούς αλλαγής, η δημιουργικότητα συνιστά
ζωτική ανάγκη και απαίτηση.

Η επίτευξη των στόχων είναι συνυφασμένη με
τη δημιουργία μύθων στο πεδίο των ιδεών, του
επιχειρείν, της πολιτικής, της διοίκησης, του
πολιτισμού.

Η υλοποίηση ενός συγκεκριμένου επιχειρησιακού
σχεδίου συνδέεται ευθέως με την ύπαρξη
μετρήσιμων στόχων. Το έργο μας μπορεί να
έχει αντίκρισμα αλήθειας όταν επιτυγχάνει τους
στόχους που έχουμε θέσει.

Όπως κάθε εποχή, έτσι και η σημερινή, έχει
τα δικά της διλήμματα. Μπροστά στο δίλημμα
αδράνεια ή δημιουργία, εμείς θεωρούμε τη
δημιουργία φύτρα πρωτοβουλιών, ενεργειών και
δράσεων.
Η δημιουργία ανοίγει νέους δρόμους και
ευκαιρίες, καινοτομεί, πρωταγωνιστεί. Είναι το
όπλο της επιτυχίας.
Η POLITΥ προσφέρει τις υπηρεσίες της
στους διακεκριμένους πελάτες της, γιατί
πάνω από όλα μοιράζεται μαζί τους το όραμα
της δημιουργίας. Για μας, η επιτυχία είναι
μέρισμα της δημιουργίας.
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Stencil του βρετανού Banksy στην παλαιστινιακή πλευρά του τείχους στο Ισραήλ.

Διευρύνοντας συνεχώς τα όρια και φέροντας
το μέλλον στο παρόν, ανταποκρινόμαστε στις
σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, καθώς και
στον ανταγωνισμό, ο οποίος επιβάλλει νέους
κανόνες στο παιχνίδι της κυριαρχίας.
Η POLITY δίνει όνομα, αξία και δύναμη
στο όραμά σας, δημιουργώντας το δικό
σας μύθο. Για μας, η μεγάλη πρόκληση είναι
ο μύθος ως προσδοκία του μέλλοντος.

Για μας, επιχειρησιακό σχέδιο δεν είναι οι γενικές
διακηρύξεις και επιθυμίες. Είναι η υλοποίηση
συγκεκριμένου έργου, σε συγκεκριμένο χρονικό
ορίζοντα, με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Η POLITY θεωρεί τους μετρήσιμους
στόχους δείκτη επιτυχίας για την επίτευξη
των στόχων των πελατών της.
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Τομείς
δραστηριότητας

Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής και επικοινωνίας
Η στρατηγική και η επικοινωνία είναι αναγκαίες και απαραίτητες
προϋποθέσεις για όλους εκείνους -ιδιώτες, επιχειρήσεις, φορείςπου θέλουν να διευρύνουν συνεχώς τα όριά τους, να πετυχαίνουν
τους στόχους τους, να ενισχύουν την εικόνα τους.

Πολιτική επικοινωνία

Εταιρική επικοινωνία

Αναπτυξιακή και επενδυτική επικοινωνία

Οι σημερινές πολιτικές δομές, ο ανταγωνισμός
στο χώρο της πολιτικής, οι νέοι κανόνες του
παιχνιδιού, οι ανάγκες που δημιουργεί το νέο
μιντιακό περιβάλλον καθιστούν απαραίτητη
την πολιτική επικοινωνία.

Η επιχειρηματικότητα αναδεικνύεται σήμερα σε
πολυδύναμο πυλώνα της δημόσιας ζωής.

Οι αναπτυξιακές δυνατότητες και οι επενδυτικές
ευκαιρίες αποτελούν δύο μεγάλες προκλήσεις για
αστικούς και μη αστικούς χώρους.

Στην εποχή μας, ο χώρος της πολιτικής βρίσκεται
μπροστά σε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες.
Οι φορείς της πολιτικής μπορούν να έχουν
μερίδιο επιτυχίας, μερίδιο στο μέλλον, μόνο όταν
μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του
πολιτικού παιχνιδιού.
Η επικοινωνία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά
την πολιτική, η οποία αποτελεί την πρώτη ύλη.
Η πολιτική όμως έχει ανάγκη την επικοινωνία,
προκειμένου να εκπέμψει τα μηνύματά της,
να πετύχει τους στόχους και να διασφαλίσει την
κυριαρχία.
Η POLITY, αξιοποιώντας την πολύχρονη
γνώση και εμπειρία των στελεχών της,
υποστηρίζει όλους εκείνους που θέλουν
η πολιτική τους δραστηριότητα να έχει
στρατηγική, όραμα, αφήγημα, σχέδιο.
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Ζωγραφική του δρόμου στο Γουισκόνσιν.

Ο αμείλικτος οικονομικός ανταγωνισμός επιβάλλει
νέους κανόνες στο παιχνίδι της κυριαρχίας.
Δεν είναι όμως ούτε τόσο αυτονόητοι, ούτε τόσο
εμφανείς, ούτε σταθεροί. Αναπροσαρμόζονται
ταχύτατα, διαμορφώνοντας μια νέα επιχειρηματική
κουλτούρα, και θέτουν τις εταιρίες μπροστά σε
νέες απαιτήσεις και ανάγκες.
Σήμερα, η επίτευξη των στόχων στον
επιχειρηματικό στίβο απαιτεί μια σύγχρονη
αντίληψη, απαλλαγμένη από τις φόρμουλες του
παρελθόντος. Η διαμόρφωση, η διαχείριση
και η προβολή της επιθυμητής εικόνας μιας
εταιρίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών της,
είναι συνυφασμένες με την επεξεργασία και την
υλοποίηση εύστοχης στρατηγικής επικοινωνίας.
Η εταιρική επικοινωνία καθίσταται απαραίτητη για
όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται
ότι το μέρισμα της επιτυχίας δεν θα έρθει από μόνο
του. Απαιτεί σχέδιο, μέθοδο και στρατηγική.
Η POLITY παρέχει υπηρεσίες εταιρικής
επικοινωνίας σε όλους εκείνους που θέλουν
να είναι πρωταγωνιστές και κυρίαρχοι στον
επιχειρηματικό στίβο.

Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της κάθε περιοχής, σε συνδυασμό με τον
εκσυγχρονισμό των υποδομών, την ορθή
διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, μπορούν να
προσελκύσουν μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες
επενδύσεις, δημιουργώντας νέες προοπτικές
για την ανάπτυξη και την ευημερία των περιοχών.
Η υλοποίηση εξειδικευμένων στρατηγικών
προγραμμάτων για την ανάπτυξη και τη διαχείριση
του οικονομικού και κοινωνικού πλούτου της
κάθε περιοχής δημιουργεί μεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες.
Η αναπτυξιακή και επενδυτική επικοινωνία στηρίζεται
στη διαλεκτική σχέση και συνέργεια των τριών
βασικών συντελεστών: Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης
και ιδιωτικού τομέα.
Η επικοινωνία είναι απαραίτητη για την υλοποίηση
επιχειρησιακών σχεδίων ανάπλασης περιοχών,
προώθησης επενδυτικών προτάσεων και τη στήριξη
στρατηγικών οικονομικής ανάπτυξης.
Η POLITY προσφέρει υπηρεσίες αξιοποίησης
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε
πόλης, δημιουργώντας αξία, ταυτότητα,
εικόνα.
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Επιχειρηματικός πολιτισμός

Ideas Bank - Τράπεζα Ιδεών

Εvents – Πολιτιστικά Γεγονότα

Η ικανότητα μιας επιχείρησης να ανταποκριθεί
στο νέο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον
είναι συνυφασμένη με το σχεδιασμό και την
υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων, την εφαρμογή
σύγχρονου management και την καινοτομία,
τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη συνεχή
κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων,
τον εξανθρωπισμό των εργασιακών σχέσεων και
τη σύγχρονη εργασιακή κουλτούρα.

Μια αναπτυξιακή, επιχειρηματική, επενδυτική
ατζέντα για να είναι σύγχρονη και δυναμική,
χρειάζεται νέες ιδέες, καινοτόμες προτάσεις,
ολοκληρωμένες στρατηγικές.

Η πολιτιστική δράση συνδέεται ευθέως με τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις των σύγχρονων
κοινωνιών και είναι δείκτης προόδου μιας
κοινωνίας.

Η ισχύς και η εμβέλεια της κάθε ατζέντας
εξαρτάται από τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί
στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις, από την
ικανότητά της να προσεγγίσει τα επιμέρους
προβλήματα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης
στρατηγικής πρότασης.

Στο νέο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό
περιβάλλον, ο πολιτισμός παραμένει μια ζωντανή
συνιστώσα της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας.
Συνιστά πράξη αυτοσυνειδησίας.

Η σύγχρονη δυναμική επιχείρηση δεν μπορεί
παρά να θέτει στο επίκεντρο της προσοχής και
της δράσης της τον παράγοντα άνθρωπο, ως
το φορέα υλοποίησης και εφαρμογής όλων των
παραμέτρων που συνθέτουν τη λειτουργία της.
Ο άνθρωπος είναι η πιο ζωτική και προσοδοφόρα
επένδυση μιας επιχείρησης και σ’ αυτόν
συμπυκνώνεται η αντοχή, η βιωσιμότητα,
η δυναμική και η ανάπτυξή της.
Παράλληλα, η σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση
δεν ενδιαφέρεται μόνο για τους οικονομικούς
δείκτες της. Δεν περιχαρακώνεται στο
μικρόκοσμό της, αλλά οικοδομεί μια αυθεντική
σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα. Είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές ανάγκες.
Τις αφουγκράζεται και ευαισθητοποιείται,
αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις.
Υιοθετεί το μοντέλο του επιχειρηματικού
πολιτισμού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
που συνιστούν δείκτες της εταιρικής ηθικής
μιας επιχείρησης.

Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν με ιλιγγιώδη
ταχύτητα, δεν μπορούμε να αναπαράγουμε
ξεπερασμένες γνωστικές φόρμουλες ούτε να
στηριζόμαστε σε υποδείγματα του παρελθόντος.
Χρειαζόμαστε νέες κινούσες ιδέες για να
προσδώσουμε υπόσταση στις ενέργειες και
τη δράση μας. Οι ιδέες είναι οι φορείς για την
επίτευξη των στόχων μας.

Οι πολιτιστικές, μορφωτικές και αθλητικές
πρωτοβουλίες είναι συνυφασμένες με την ανάγκη
υποστήριξής τους.
Η POLITY, πιστεύοντας στην αναγκαιότητα
της τέχνης και του πολιτισμού, και
ενστερνιζόμενη την αρχή «έχουμε την τέχνη
για να μην πεθάνουμε από την αλήθεια»,
αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την παραγωγή
και την προβολή μεγάλων events.

Η POLITY, διαθέτοντας γνώση και
εμπειρία, συνδράμει τους πελάτες της στην
προώθηση και αξιοποίηση νέων ιδεών,
καινοτόμων προτάσεων και ολοκληρωμένων
στρατηγικών στο χώρο της οικονομίας,
των επιχειρήσεων, της επικοινωνίας, της
πολιτικής και του πολιτισμού.

H POLITY προσφέρει υπηρεσίες εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις
που θέλουν να κάνουν πράξη το μοντέλο
του επιχειρηματικού πολιτισμού.
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Stencil σε τοίχο της Μελβούρνης.
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Υπηρεσίες
Στρατηγική

Επικοινωνία

Εφαρμογές

• Μελετά, αναλύει και αξιολογεί όλες τις 		
παραμέτρους που διαμορφώνουν το 		
περιβάλλον, εντός του οποίου 			
δραστηριοποιούνται οι πελάτες της.

• Επεξεργάζεται και καταρτίζει ολοκληρωμένα
προγράμματα επικοινωνίας.

• Ανάπτυξη και διαμόρφωση εταιρικής 		
ταυτότητας και εικόνας.

• Παρέχει υποδομές και μέσα για την
υποστήριξή τους.

• Συνδυασμένη επικοινωνιακή εκστρατεία
με χρήση SMS, Call Centre και Direct Mail
σε στοχευμένες ομάδες πολιτών.

• Διερευνά και ανιχνεύει τις ανάγκες, τις 		
απαιτήσεις, τις τάσεις τόσο των επιμέρους
ομάδων, όσο και της ευρύτερης κοινής γνώμης.
• Σχεδιάζει και προτείνει τη μεθοδολογία
του ερευνητικού προγράμματος και 		
υποστηρίζει έρευνες.
• Αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα
ερευνών και focus group και προτείνει 		
στρατηγικές επιλογές, υποδεικνύει ενέργειες,
πρωτοβουλίες και δράσεις.
• Αξιοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών
για τη χάραξη στρατηγικής.
• Επεξεργάζεται και συγκροτεί επιχειρησιακό
σχέδιο στρατηγικής, καθορίζοντας τους
μακροπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους
στόχους, τον προσανατολισμό, τις ενδιάμεσες
φάσεις και τις κινήσεις τακτικής.

• Προτείνει και υλοποιεί συγκεκριμένες 		
επικοινωνιακές δράσεις.
• Υποστηρίζει διαφημιστικές καμπάνιες.
• Σχεδιάζει και εκπονεί εξειδικευμένα 		
προγράμματα εμφάνισης στα ΜΜΕ
(Media Training).
• Διασφαλίζει, οργανώνει και διαχειρίζεται
την ολοκληρωμένη προβολή στα μέσα 		
ενημέρωσης (Media Management).

• Σχεδιασμός ιστοσελίδων, CD-ROM, Ταινιών
Εταιρικής Επικοινωνίας, Παρουσιάσεων κ.ά.
• Παραγωγή ενημερωτικού διαφημιστικού
υλικού, ραδιοφωνικών spots.
• Δράσεις, καμπάνιες, εκδηλώσεις κοινωνικού,
πολιτιστικού, πολιτικού, επιχειρηματικού,
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
• Δημόσιες σχέσεις.
• Εταιρική κοινωνική ευθύνη.
• Εξεύρεση χορηγιών.
• Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Τύπου.
• Διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου.

• Καταθέτει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις
για τη διαχείριση κρίσεων.
• Προτείνει λύσεις σε ανακύπτοντα θέματα
σε επίπεδο στρατηγικών κινήσεων
(Day-to-day Consulting).

12

Λεπτομέρεια graffiti σε τοίχο της Βαρκελώνης.
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Το γκράφιτι είναι η πιο ανοικτή στο κοινό μορφή τέχνης που απευθύνεται σε όλους.
Δεν έχει κανένα συμφέρον εμπορικό ή οικονομικό και περνάει μηνύματα με τον πιο ευχάριστο τρόπο: εικόνα και χρώμα.
Με τις τοιχογραφίες του δρόμου, ο χώρος δημιουργίας και ο χώρος κοινοποίησης της τέχνης ενοποιούνται και οι παραδοσιακοί ρόλοι θεατή και καλλιτέχνη καταργούνται.
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Βασ. Σοφίας 67, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 42 655, Fax: 210 72 56 076
e-mail: polity@otenet.gr

