Η Polity Α.Ε. Σύμβουλοι Στρατηγικής και Επικοινωνίας ιδρύθηκε
την άνοιξη του 2004. Θυγατρική της εταιρία είναι η POLITY CYPRUS
με έδρα τη Λευκωσία.
Η Polity είναι μια εταιρία συμβούλων. Σκοπός της, η παροχή
υπηρεσιών στρατηγικής, επικοινωνίας, ανάπτυξης και διαχείρισης.
Τα στελέχη και οι συνεργάτες της συγκροτούν μια δημιουργική και
συνεκτική ομάδα, που διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση,
εξειδικευμένη γνώση και πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της
στρατηγικής και της επικοινωνίας.
Το ανθρώπινο δυναμικό της συνιστά το συγκριτικό της πλεονέκτημα
για την επεξεργασία, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή
στρατηγικής και επικοινωνίας. Ένα πολύτιμο κεφάλαιο, απαραίτητο
για την υποδομή και τη στήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού
των ανθρώπων της πολιτικής, της διοίκησης, του επιχειρείν, του
πολιτισμού. Μια αναντικατάστατη βάση, για την κατάρτιση και
προώθηση επιχειρησιακών σχεδίων ανάπτυξης και διαχείρισης.
Η Polity συνεργάζεται με εταιρίες του εξωτερικού, με εκπαιδευτικά
ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ινστιτούτα ερευνών,
εργασίας, οικονομίας, πολιτικής, με φορείς του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα.
Η Polity μπορεί να γίνει ο απαραίτητος συνεργάτης σας, για να
αποκτήσετε σχέδιο, ταυτότητα, αφήγημα και προοπτική.

δίνουμε όνομα
στο όραμά σας

Μια Νέα Εταιρία για τη Νέα Εποχή

Ό

σοι πρωταγωνιστούν σήμερα
στη δημόσια ζωή -πολιτικοί,
επιχειρηματίες, στελέχη της
αγοράς- δεν έχουν περιθώρια για
λάθη. Το προσωπικό κύρος και
η θετική εικόνα απαιτούν χρόνια
για να οικοδομηθούν. Ωστόσο, σε
περιβάλλον τηλεμάρκετινγκ αρκούν
μερικές ώρες -καμιά φορά και μερικά
λεπτά- για να καταστραφούν.
Η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται
από μεγάλη ρευστότητα. Οι πολιτικές
αντιλήψεις μεταβάλλονται με
ταχύτητα. Η επιχειρηματικότητα
αναδεικνύεται σε πολυδύναμο
πυλώνα της δημόσιας ζωής. Στο χώρο
της αγοράς αναπτύσσεται μια νέα
επιχειρηματική κουλτούρα.
Η κοινή γνώμη διαμορφώνεται με
πολυσύνθετο και καμιά φορά άναρχο
τρόπο στο ανεξέλεγκτο περιβάλλον
των ΜΜΕ. Οι παραδοσιακές δομές
δεν λειτουργούν ή δεν παρέχουν
δυνατότητα δραστικής παρέμβασης.
Η πραγματικότητα συντίθεται από
πολλαπλές παραμέτρους, πολλές
φορές εκτός θεσμικών φορέων και
επίσημων συστημάτων.
Η POLITY είναι μια νέα εταιρία που
προσφέρει υπηρεσίες στρατηγικής,
επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων
σε μεγάλους παίκτες με μεγάλους
στόχους. Είναι οργανωμένη στο
πρότυπο των εταιριών συμβούλων
του εξωτερικού.

Τα στελέχη της διαθέτουν πείρα
και πολυετή θητεία σε θέσειςκλειδιά, στο κέντρο της δημόσιας
ζωής. Γνωρίζουν καλά πρόσωπα
και πράγματα στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Η πολύχρονη εμπειρία
τους καθίσταται καταλυτική στην
αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
και απρόβλεπτων καταστάσεων.
Συγχρόνως, η POLITY διαθέτει ένα
ευρύ δίκτυο επαφών στον ιδιωτικό
και τον δημόσιο τομέα, αλλά και στο
χώρο των ΜΜΕ.
Οι άνθρωποι της POLITY
προσφέρουν πολιτικές, εταιρικές,
επιχειρηματικές ή προσωπικές
υπηρεσίες σε δυναμικούς
πελάτες. Υποστηρίζουν
στρατηγικά. Αναλαμβάνουν
ποιοτικές ή ποσοτικές
μετρήσεις. Δραστηριοποιούνται
επικοινωνιακά. Λειτουργούν
ψύχραιμα και «πυροσβεστικά»
με συμβουλές τακτικής, αλλά και
με απευθείας κινητοποίηση του
δικτύου επαφών της εταιρίας σε
περίπτωση κρίσης.
Και το κυριότερο: γνωρίζουν

πώς να συνθέσουν πολλές
διαφορετικές ψηφίδες
για τη δημιουργία της
«μεγάλης εικόνας».

Ευκαιρίες και Προκλήσεις
ανταγωνισμός στον πολιτικό και
επιχειρηματικό στίβο επιβάλλει
νέους κανόνες στο παιχνίδι της
κυριαρχίας. Δεν είναι όμως ούτε τόσο
αυτονόητοι, ούτε τόσο εμφανείς,
ούτε σταθεροί - αναπροσαρμόζονται
ταχύτατα, σύμφωνα με τις ανάγκες της
αγοράς και τις αλλαγές στο πολιτιστικό
σύστημα αξιών.

Ο

Οι άνθρωποι της POLITY
βάζουν τα θεμέλια για την
οικοδόμηση μιας επιτυχημένης
πορείας. Παρέχουν διαρκώς
την υποστήριξή τους στους
διακεκριμένους πελάτες τους, γιατί
πάνω από όλα μοιράζονται μαζί τους
το όραμα της δημιουργίας.

Οποιοσδήποτε, λοιπόν, θέλει να
ενισχύσει την κυριαρχία του στο χώρο
της αγοράς και της πολιτικής έχει
ανάγκη, σήμερα περισσότερο από
ποτέ, τη συνδρομή έμπειρων ατόμων
με επιστημονική κατάρτιση, ατόμων
που αντιλαμβάνονται και διαβλέπουν
τις δυνατότητες αξιοποίησης των
χαρακτηριστικών της νέας εποχής.

Δίκτυο Συνεργατών

Τα στελέχη της POLITY έχουν
εντρυφήσει στη λογική του πολιτικού
και οικονομικού «παιχνιδιού».
Κατανοούν το στίγμα του σύγχρονου
επικοινωνιακού περιβάλλοντος και
διαθέτουν γνώση, δημιουργικό πνεύμα
και οραματισμό. Αυτά τα στοιχεία
τούς επιτρέπουν να αφουγκράζονται
τις απαιτήσεις του επιχειρηματικού
και πολιτικού τομέα, αλλά και να
αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν
τις διαθέσεις της κοινής γνώμης,
προσαρμόζοντας κατάλληλα τη δράση
και τη στρατηγική τους.

Το δίκτυο της POLITY προσφέρει
εμπιστευτική, αθόρυβη, αλλά
συγχρόνως ολοκληρωμένη και
αποτελεσματική υποστήριξη σε
όποιον θέλει «να είναι κάποιος» ή
«να κάνει κάτι» στο δημόσιο βίο.
Μια πολυμελής ομάδα
επαγγελματιών στηρίζει
το έργο της POLITY:
Σύμβουλοι επικοινωνίας
Διαφημιστές
Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Πολιτικοί επιστήμονες
Δημοσιογράφοι
Κοινωνιολόγοι
Οικονομολόγοι
Διεθνολόγοι
Περιβαλλοντολόγοι
Πολεοδόμοι
Σκηνοθέτες
Καθηγητές ορθοφωνίας
και ερμηνείας λόγου
Φωτογράφοι
Γραφίστες

Παρατηρούμε
Μελετούμε
Αναλύουμε
Εμβαθύνουμε
Διυλίζουμε
Σκεπτόμαστε
Επεξεργαζόμαστε
Διαχειριζόμαστε
Διαμορφώνουμε
Καλλιεργούμε
Υλοποιούμε
Συντονίζουμε
Σχεδιάζουμε
Παρεμβαίνουμε
Δημιουργούμε
Φιλτράρουμε
Διερευνούμε
Προβλέπουμε
Επινοούμε
Εφευρίσκουμε
Αξιολογούμε
Αναστοχαζόμαστε
Σμιλεύουμε
Υφαίνουμε
Αναστατώνουμε
Καινοτομούμε
Εμπνέουμε
Επικοινωνούμε
Πρωτοπορούμε

Επιχειρηματικός Πολιτισμός

Ο

επιχειρήσεις σήμερα βρίσκονται
μπροστά σε νέες ανάγκες και
απαιτήσεις, μπροστά σε νέες προκλήσεις
και ευκαιρίες, μπροστά σε ένα νέο
οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.
Στον παράγοντα άνθρωπο συμπυκνώνεται
η αντοχή και η βιωσιμότητα, η δυναμική
και η ανάπτυξη. Η πιο ζωτική και
προσοδοφόρα επένδυση μιας επιχείρησης
είναι στον άνθρωπο. Όταν μια επιχείρηση
επενδύει στον άνθρωπο, επενδύει στην
πρόοδο, επενδύει στην ευημερία, επενδύει
στην ανάπτυξη, επενδύει στο μέλλον,
επενδύει στην επιτυχία της.
H POLITY, επενδύοντας στον άνθρωπο
και εφαρμόζοντας τη στρατηγική του
επιχειρηματικού πολιτισμού, προσφέρει
υπηρεσίες στήριξης στις επιχειρήσεις
που θέλουν να αναπτύξουν την εταιρική
κοινωνική ευθύνη.
Η σύγχρονη επιχείρηση δεν
περιχαρακώνεται στο μικρόκοσμό της.
Δεν αποξενώνεται από την κοινωνία.
Δεν κλείνεται στον εαυτό της.
Δεν ενδιαφέρεται μόνο για τους
οικονομικούς της δείκτες. Δεν εμφανίζει
έλλειμμα κοινωνικής ευθύνης.

Η σύγχρονη επιχείρηση είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τις κοινωνικές ανάγκες
και απαιτήσεις: τις αφουγκράζεται και
ευαισθητοποιείται, αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλίες και δράσεις. Υιοθετεί το
μοντέλο του επιχειρηματικού πολιτισμού
και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Ο επιχειρηματικός πολιτισμός είναι
ο δείκτης της εταιρικής ηθικής μιας
επιχείρησης. Αποδεικνύει την ευαισθησία
και το ενδιαφέρον, τη μέριμνα και την
αλληλεγγύη για τα όσα συμβαίνουν
ή δεν συμβαίνουν γύρω της. Καθιστά
την επιχείρηση ανταγωνιστική. Και
ανταγωνιστική είναι μια επιχείρηση
που ευχάριστα εργάζεσαι, ευχάριστα
δημιουργείς, ευχάριστα επιχειρείς.
Επένδυση στον Άνθρωπο - Επένδυση
στο Μέλλον
Η παραγωγή κοινωνικής αξίας είναι
τρόπος λειτουργίας και τρόπος
ζωής μιας σύγχρονης και δυναμικής
επιχείρησης.

Στρατηγική Επικοινωνίας

Ο

ι υπηρεσίες στρατηγικής και
επικοινωνίας οφείλουν να καλύπτουν
τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. Ο
ανταγωνισμός στο χώρο της οικονομίας,
της επιχειρηματικότητας, της πολιτικής,
της διοίκησης καθιστά απαραίτητη τη
στρατηγική και την επικοινωνία.
Η επίτευξη των στόχων που θέτουν
οι δυνάμεις της επιχειρηματικής και
πολιτικής κοινότητας είναι συνυφασμένες

με την επεξεργασία και την υλοποίηση
μιας εύστοχης στρατηγικής και
επικοινωνίας. Μια στρατηγική
επικοινωνίας πρωτίστως οφείλει να απαντά
στο ερώτημα: με ποιο μήνυμα, με ποιο
σχέδιο, με ποιο αφήγημα μπορούμε
να πετύχουμε τους όποιους στόχους
θέτουμε: κοινωνικούς, οικονομικούς,
επιχειρηματικούς, πολιτικούς.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Εκπόνηση επικοινωνιακού
σχεδιασμού:
Ολοκληρωμένος επικοινωνιακός
σχεδιασμός που εστιάζει
σε μακροπρόθεσμους και
μεσοπρόθεσμους στόχους.
Media Training:
Ομάδα ειδικών επικοινωνιολόγων
ασχολείται με τα θέματα
παρουσίας και εκπονεί
εξειδικευμένο πρόγραμμα
εμφάνισης στα ΜΜΕ
Media Management:
Οργάνωση και εξασφάλιση
της καλύτερης της
αποτελεσματικότερης και πιο
ολοκληρωμένης παρουσίας
στα μέσα ενημέρωσης,
επιτυγχάνοντας τη μέγιστη
προβολή.

Day-to-day-Consulting:
Προτάσεις και λύσεις σε
ανακύπτοντα θέματα, σε επίπεδο
στρατηγικών κινήσεων
Web-site development:
Δημιουργία ιστοσελίδας με
έμφαση στην προβολή της
ταυτότητας της προσωπικότητας,
των ενεργειών και του έργου του
πελάτη.
Direct Mail, SMS και Call Centre
Message Coordination:
Σχεδιασμός συνδυασμένης
επικοινωνιακής εκστρατείας με
χρήση SMS, Call Centre και Direct Mail σε στοχευμένες ομάδες
πολιτών.

Πρόσθετες Υπηρεσίες
■ Ανάπτυξη και διαμόρφωση
εταιρικής εικόνας

■ Σχεδιασμός, οργάνωση και
παραγωγή εκδηλώσεων

■ Εταιρική κοινωνική ευθύνη

■ Παραγωγή ενημερωτικού
διαφημιστικού υλικού,
ραδιοφωνικών spots

■ Διαχείριση θεμάτων και
κρίσεων
■ Δημοσιότητα και προβολή
στα ΜΜΕ

■ Σχεδιασμός και υλοποίηση
διαφημιστικής καμπάνιας
■ Εξεύρεση χορηγιών

■ Σχέσεις με τοπικές κοινωνίες

Σύμβουλοι Στρατηγικής
& Επικοινωνίας Α.Ε.
Βασ. Σοφίας 67, 11521 Αθήνα
Τ. 210 7242655 F. 210 7256079
e-mail: polity@otenet.gr

