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Παρουσίαση εκστρατείας 

Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018 



Εκστρατείες – Γενικός Στόχος

Δημιουργία εκστρατειών που να έχουν διάρκεια και συνέχεια με στόχο την

ευαισθητοποίηση όλων των μελών της κοινωνίας και ομάδες πληθυσμού

που είναι πιο ευάλωτες και ευαίσθητες σε θέματα που αφορούν τον

στοιχηματισμό. Στόχοι της κάθε εκστρατείας είναι:

• Να καθοδηγήσει την κοινωνία σε θέματα που αφορούν την πρόληψη, την

αντιμετώπιση και την ενημέρωση γύρω από την ενασχόληση με το

στοίχημα και το τυχερό παιχνίδι,

• Να προβληματίσει την κοινωνία, για τους κινδύνους της υπέρμετρης

ενασχόλησης με το στοίχημα,

• Ενεργή εμπλοκή και κινητοποίηση της κοινωνίας στις ενέργειες για

προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού.



ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ #1

«Διλήμματα» 
Πιλοτική φάση: Δεκέμβριος 2017 - Ιούνιος 2018 



Σκοπός

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου 

Δράσης, και συγκεκριμένα στο 

πλαίσιο προστασίας νεαρών ατόμων 

και ευάλωτων ομάδων από το 

στοίχημα, προχώρησε με τη 

δημιουργία μιας πιλοτικής 

εκστρατείας ενημέρωσης σχετικά με 

τον υπεύθυνο στοιχηματισμό.

Κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας το 

«Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε 

όλοι»

Πρόκειται για μια εκστρατεία 

δυναμική, που βραχυπρόθεσμα 

επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει, να 

προβληματίσει και να ωθήσει τον 

αποδέκτη να οδηγηθεί στο 

κατάλληλο συμπέρασμα.

Μακροπρόθεσμα, σκοπό έχει να 

συμβάλει στην καλλιέργεια μιας 

νοοτροπίας πιο υπεύθυνης 

αντιμετώπισης της στοιχηματικής 

δραστηριότητας και τυχερών 

παιγνίων.

Η εκστρατεία θα 

διαρκέσει μέχρι 30 

Ιουνίου και θα 

απευθυνθεί με 

στοχευμένες ενέργειες 

τόσο στο σύνολο της 

κοινής γνώμης όσο και σε 

ομάδες πληθυσμού που 

είναι πιο ευάλωτες και πιο 

ευαίσθητες σε θέματα 

στοιχηματισμού:

Παίκτες (άτομα που 

ασχολούνται με την 

στοιχηματική 

δραστηριότητα), κυρίως 

18-35

Οικογενειακό και φιλικό 

περιβάλλον παικτών

Άτομα τρίτης ηλικίας

Νεολαία

Κ.ά.

Για όλες τις εκδηλώσεις, ενημερωτικές 

ημερίδες και άλλες ενέργειες προώθησης 

της εκστρατείας, δείτε το ημερολόγιο 

δράσεων.

Η εκστρατεία είναι λιτή, σαφής και 

ακριβής στη στόχευσή της. Βασίζεται σε 

διλήμματα. Διλήμματα τα οποία 

προκύπτουν αναπόφευκτα με τη 

στοιχηματική ενασχόληση και που θέτουν 

το όριο ανάμεσα στην ευθύνη και την 

απώλειά της. Περιεκτικές φράσεις που 

βάζουν το άτομο στη διαδικασία να κάνει 

ένα βήμα πίσω και να σκεφτεί τι σημαίνει 

γι’ αυτόν το τυχερό παιχνίδι, που 

ουσιαστικά του υπενθυμίζουν την ουσία 

του «γιατί παίζει»: τη διασκέδαση με 

ασφάλεια και ευθύνη.

Εάν θα συμμετέχεις στο τυχερό παιχνίδι, 

διάλεξε τι θέλεις να σημαίνει για σένα.

Ψάξε ποια είναι η διαχωριστική γραμμή 

ανάμεσα στην κοινωνική και ψυχαγωγική 

ενασχόληση με την προβληματική 

διάστασή της.

«Σκέψου τα όριά σου, παίξε συνειδητά 

μέσα σε αυτά, ζήτα βοήθεια αν νομίζεις 

ότι ξεφεύγεις»



Παίζοντας υπεύθυνα, 

κερδίζουμε όλοι

#responsiblegamingcy

Διλήμματα 
Προκύπτουν αναπόφευκτα για τη στοιχηματική 

ενασχόληση και θέτουν 

το όριο ανάμεσα στην ευθύνη και την απώλειά της: 

1. Υπεύθυνο Παιχνίδι vs Εθισμός

2. Νόμιμο Vs Παράνομο

3. Ψυχαγωγία vs Εθισμός

4. Ενθουσιασμός vs Απογοήτευση

5. Απώλεια ελέγχου vs Θέτω όρια

6. Ασφαλές Παιχνίδι Vs Ρίσκο

7. Κίνδυνος Vs Αυτοπροστασία

















Υλοποίηση

Μέσα
• Έντυπη προώθηση: αφίσες στα πρακτορεία 

στοιχημάτων, postcards και 7πτυχα booklets

• Coasters σε κεντρικά καφεστιατόρια

• Ad banners σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, 

sponsored posts

• Δημιουργία microsite με παραπομπή στο 

responsiblegaming.gov.cy για να λάβει 

επιπρόσθετη πληροφόρηση 

• Προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα της Αρχής 

(Facebook page Responsible Gaming Cyprus, 

National Betting Authority, καθώς και Instagram 

page responsiblegamingcy, twitter page RG 

Cyprus)

• Ραδιοφωνική προβολή με σποτ που παρουσιάζει 

τα 7 διλήμματα

• Αρθρογραφία σε διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά 

μέσα σχετικά με το υπεύθυνο παιχνίδι

Ενέργειες
• Συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 

εκπομπές για προβολή της εκστρατείας

• Δημιουργία T-shirt για την εκστρατεία από τους 

σχεδιαστές μόδας Ναταρ Γεωργίου

• Προώθηση στο χώρο του κυπριακού 

ποδοσφαίρου, μέσω των ποδοσφαιριστών της Α’ 

Κατηγορίας του πρωταθλήματος, οι οποία για μια 

αγωνιστική φόρεσαν τα μπλουζάκια της 

εκστρατείας

• Φωτογράφηση με προσωπικότητες που 

προέρχονται από το χώρο του αθλητισμού, της 

μόδας, της μουσικής και της τέχνης, για την 

προώθηση της εκστρατείας Υπεύθυνου 

Στοιχηματισμού

• Live links σε συνεργασία με ραδιοφωνικούς 

σταθμούς στο Mall of Cyprus στη Λευκωσία, στο 

My Mall στη Λεμεσό και στο Kings Avenue στην 

Πάφο



Microsite 

http://responsiblegaming.gov.cy/dilemmas/



Μπλουζάκια



Εμπλοκή πρεσβευτών (ambassadors)



Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης



Προωθητικό υλικό & ενέργειες



…άλλες φωτογραφίες / ενέργειες



Ποσοτική έρευνα απόδοσης



Ποσοτική έρευνα απόδοσης



Ποσοτική έρευνα απόδοσης 



Ποσοτική έρευνα απόδοσης 



Παγκύπρια ποσοτική έρευνα



Παγκύπρια ποσοτική έρευνα



Παγκύπρια ποσοτική έρευνα



Παγκύπρια ποσοτική έρευνα



Παγκύπρια ποσοτική έρευνα



Παγκύπρια ποσοτική έρευνα



Παγκύπρια ποσοτική έρευνα



Παγκύπρια ποσοτική έρευνα



Παγκύπρια ποσοτική έρευνα



Παγκύπρια ποσοτική έρευνα



Παγκύπρια ποσοτική έρευνα



ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ #2 

«Σκέψεις»

Ιούλιος 2018 – Ιούνιος 2019



• Άτομα κάτω των 18 ετών

• Παίκτες-Άτομα που ασχολούνται με το στοίχημα και τα τυχερά 

παιχνίδια, τα οποία έχουν τις εξής υπο-κατηγορίες

o Παίκτες εκτός κινδύνου,

o Παίκτες που παρουσιάζουν συμπτώματα πιθανής    

προβληματικής συμπεριφοράς,

o Προβληματικοί/Παθολογικοί Παίκτες

• Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

• Άτομα τρίτης ηλικίας,

• Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον παικτών,

• Οργανωμένα κοινωνικά σύνολα

Ομάδες – στόχοι (target groups)



Κάνε 5 σκέψεις 

πριν να παίξεις
#thoughtsRGCY



Κεντρικό μήνυμα:

Εάν αποφασίσεις να 

ασχοληθείς με το τυχερό 

παιχνίδι, κάνε πέντε σκέψεις 

πριν να παίξεις

#thoughtsRGCY

1. Μάθε πριν παίξεις

2. Βάλε όρια

3. Αυτό-αξιολόγηση

4. Αντιμετώπισε με θάρρος το 

πρόβλημα

5. Είναι παιχνίδι, μην το 

ξεχνάς



Σκοπός

Η δεύτερη εκστρατεία «Σκέψεις» αποτελεί εξέλιξη της πιλοτικής εκστρατείας “Διλήμματα”.

Είναι πιο στοχευμένη με συγκεκριμένα μηνύματα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των

ομάδων-στόχος.

Έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει για τους κινδύνους της υπέρμετρης

ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και πώς ο παίκτης μπορεί να έχει μια υπεύθυνη

συμπεριφορά όταν συμμετέχει στο στοίχημα και το τυχερό παιχνίδι.

Στην αρχική εκστρατεία θέσαμε τον παίκτη σε δίλημμα, στη συνέχεια ερχόμαστε να

προτρέψουμε τον παίκτη να αναλογιστεί πέντε σκέψεις πριν να ασχοληθεί με το στοίχημα και το

τυχερό παιχνίδι.

Στην εξέλιξή της, η εκστρατεία γίνεται κάτι παραπάνω από μια παράθεση διλημμάτων.

Αποκτά πια φωνή και πρόσωπο. Μετατρέπεται σε μια άμεση και προστατευτική συμβουλή.

Μια φιλική αλλά επίμονη προτροπή να αναλογιστείς «πέντε βασικές σκέψεις».



Μάθε πριν παίξεις

#thoughtsRGCY



Βάλε όρια

#thoughtsRGCY



Αυτοαξιολόγηση

#thoughtsRGCY



Αντιμετώπισε με θάρρος

το πρόβλημα 

#thoughtsRGCY



Είναι παιχνίδι, μην το ξεχνάς

#thoughtsRGCY



Υλοποίηση

Μέσα

• Print Media 

• Digital & social media / 

web advertisement 

• Ραδιοφωνικό & 

τηλεοπτικό σπότ

• Προωθητικές ενέργειες



Εβδομάδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού

8 – 14 Οκτωβρίου 2018



Ευχαριστούμε για την προσοχή 

σας


