


H Spin Communications έχει καταξιωθεί από το 
2003 ως μια από τις πλέον σύγχρονες, καινοτόμες 
και αποτελεσματικές εταιρείες του κλάδου της 
επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων.  
 
Διαθέτει πλήρως οργανωμένα τμήματα πολιτικής 
και εταιρικής επικοινωνίας,  παρέχοντας ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες σε πρόσωπα και οργανισμούς 
που αναζητούν αποτελεσματική και στοχευμένη  
επικοινωνία με τα κοινά τους. 

Η φιλοσοφία της Spin Communications βασί-
ζεται σε μια ξεκάθαρη θέση: καθημερινή «πελατο-
κεντρική» παροχή υπηρεσιών, με αμεσότητα, 
διαθεσιμότητα, ευελιξία ανταπόκρισης  και  στόχο 
την οικοδόμηση διαχρονικών συνεργασιών βασι-
σμένων στη μεγιστοποίηση  του επικοινωνιακού  
αποτελέσματος. Για αυτό και έχει αναγνωριστεί 
ως πολύτιμος στρατηγικός συνεργάτης από όλους 
όσοι την εμπιστεύονται.

Η εχεμύθεια αποτελεί εταιρική αρχή που απορρέει 
από τον συχνά  «ευαίσθητο» χαρακτήρα των συν-
εργασιών της εταιρείας.

Η  επιτυχής διαχείριση κρίσεων και ειδικών θεμά-
των πολιτικού ή/και οικονομικού ενδιαφέροντος           
χαρακτηρίζει το ιστορικό των συνεργασιών της 
Spin Communications. 

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής 
η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε 
χώρες του εξωτερικού διευρύνοντας το δίκτυο 
εκπροσώπησής της.  

Η Θέση μας



 Υπηρεσίες

Δημιουργική Σκέψη
Με βάση τη γνώση, την πείρα, τη διορατικότητα, την 
προϋπηρεσία σε διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων και τη 
συνεχή πληροφόρηση, ειδικοί αναλυτές σάς προσφέρουν στη 
Spin Communications το προσωπικό σας «Think Tank».

ΜΜΕ
• Υπηρεσίες Γραφείου Τύπου 
• Προώθηση Στρατηγικών Επιλογών στα ΜΜΕ
  (Media Relations)
• Οργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου
•  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Εκπαίδευση Παρουσίας  
   στα ΜΜΕ (Media Training)
•  Δημιουργία Επικοινωνιακών Γεγονότων

(Media Events)

Διεθνές Περιβάλλον
Η Spin Communications, αξιοποιώντας και το εκτός Ελλάδας 
δίκτυό της, παρέχει υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού και 
επικοινωνίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και ανατολικής Μεσογείου.

'Ερευνα Γνώμης
Η χάραξη ορθής επικοινωνιακής στρατηγικής προϋποθέτει    
πλήρη κατανόηση των αναγκών σας για πληροφόρηση και 
συλλογή αντικειμενικών στοιχείων.

 Στη Spin Communications σάς διασφαλίζουμε:
•  Δημιουργική σύνθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και 

επεξεργασία των στοιχείων που θα συνθέσουν την 
  επικοινωνιακή σας πολιτική
•  Μέτρηση αποτελεσματικότητας προγράμματος επικοινωνίας 

(σε συνεχή ή περιοδική) βάση για έγκαιρες παρεμβάσεις και 
διορθωτικές κινήσεις εφόσον χρειαστούν. 

Εφαρμογές
•  Μελέτη και  Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας
•  Μελέτη, Σχεδιασμός και Παραγωγή Εντύπων (Εταιρικών, 

Προϊοντικών, Direct Mail, κλπ) 
• Σχεδιασμός και Δημιουργία Ιστοσελίδων & CD-ROM, Ταινιών 
  Εταιρικής Επικοινωνίας ή Παρουσιάσεων

www.spin-communications.com



Οι δραστηριότητές μας

Campaign Management

Political Communications & Governance

  

Crisis Management

Issues Management

Strategic Planning & Communications

Public Affairs & Government Relations

Investor Relations

Corporate Social Responsibility 

Internal Communications  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Ο κοινός στόχος είναι ένας και μόνο: η νίκη. Οι σύγχρονες ανάγ-

κες επιβάλλουν την παροχή ολοκληρωμένων και συγχρόνως 

αποκλειστικών μοντέλων Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας 

για  την οργάνωση και διαχείριση προεκλογικής καμπάνιας σε εθ-

νικό επίπεδο (βουλευτικές εκλογές) όσο και σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης (νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές). 

Η Spin Communications, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαι-

τήσεις κάθε εκλογικού αγώνα, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

όπως: συμβουλευτική  υποστήριξη,  ανάλυση δημοσκοπήσεων, 

διαμόρφωση στρατηγικών εκλογικής επικοινωνίας, μελέτη και 

σχεδιασμός επικοινωνιακού υλικού, σταθερή και αποτελεσματική 

προβολή στα ΜΜΕ (περιφερειακά και εθνικά).   

    Campaign 
Management



Η διακυβέρνηση στη σημερινή εποχή οφείλει όχι μόνον να είναι 

αποτελεσματική αλλά και να εξηγεί πειστικά τους στόχους που θέτει 

και τα μέσα που χρησιμοποιεί, για να τους πετύχει. Πρακτικά αυτό 

σημαίνει πως πρέπει να επικοινωνεί διαρκώς τα σωστά μηνύματα. 

Με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας,  ο φορέας και το πρόσωπο που 

τον εκφράζει τοποθετούνται σε πλεονεκτικότερη θέση μέσα στο 

ευρύτερο πολιτικό και επικοινωνιακό  περιβάλλον. 

Η Spin Communications ανταποκρίνεται καθημερινά σε αυτές τις 

ανάγκες προκειμένου εξατομικευμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένα 

εργαλεία  να  συμβάλλουν στη συγκρότηση ενός συνεκτικού πολιτι-

κού λόγου, στην  επεξεργασία θέσεων,  στη δημιουργία και τη μετα-

φορά μηνυμάτων στην ευρύτερη κοινή γνώμη αλλά και σε ειδικά 

κοινά. Επίσης, μεριμνά καθημερινά για τη  συστηματική ενδυνάμω-

ση της «εικόνας» αλλά και τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού   

μηχανισμού ανάλυσης και διαχείρισης κρίσεων,  με στόχο την έγκαι-

ρη αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στην άσκηση 

κυβερνητικών καθηκόντων. 

Political 
Communications & 

Governance



Η χάραξη στρατηγικής επικοινωνίας οφείλει να αποτελεί για κάθε 

επιχείρηση το θεμέλιο μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας σε 

βάθος χρόνου. Χάρη σε αυτή, η επιχείρηση τοποθετείται δυναμικά 

στο οικονομικό, πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της αντί 

να περιορίζεται στην αναδρομική προσαρμογή ή την παθητική 

αντίδραση σε αυτό. Επίσης συμβάλει στην αποδοτικότερη 

διαχείριση των πόρων που διαθέτει η επιχείρηση για την επίτευξη 

των επικοινωνιακών της στόχων.  

Στη Spin Communications ανιχνεύουμε τις εσωτερικές και εξωτερι-

κές επιρροές που ασκούνται στην επιχείρηση. Διεισδύουμε στις 

πραγματικές ανάγκες των πελατών μας, για να προτείνουμε 

δημιουργικά και εφαρμόσιμα προγράμματα επικοινωνίας. Η 

οριοθέτηση ρεαλιστικών στόχων επικοινωνίας, η επιλογή των 

καταλληλότερων εργαλείων για την επίτευξή τους, ο σχεδιασμός 

λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος, η παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης και η αξιολόγηση του αποτελέσματος,  ορίζουν την πλη-

ρότητα των προτάσεών μας. 

Strategic Planning
& Communications



Θέματα που προκύπτουν από αποφάσεις αρχών, νομικά θέματα 

και θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, απαιτούν προσεκτικά 

σχεδιασμένη επικοινωνία προς κρατικούς, δημόσιους και τοπικούς 

φορείς, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες πολιτών. 

Η Spin Communications μέσα από τη συσσωρευμένη εμπειρία, τη 

γνώση λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και το εξειδικευμένο 

δίκτυο συμβούλων της, εγγυάται την ανάπτυξη στρατηγικών 

επιλογών που μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην επίλυση 

σύνθετων ζητημάτων. 

Issues Management



Μια κρίση είναι πάντα ενδεχόμενη όσο και απρόβλεπτη. Αυτό την 

καθιστά από μόνη της σημαντική.  Ελαττωματικά προϊόντα, απειλές 

οικονομικής ή νομικής φύσεως, θέματα υγείας, απειλούν τη φήμη 

και τη δημόσια εικόνα που  έχει χτιστεί με πολύ κόπο. Ο τρόπος με 

τον οποίο η επιχείρηση θα διαχειριστεί την κρίση αποδεικνύεται 

καταλυτικός. Απουσία κατάλληλης προετοιμασίας σημαίνει σοβαρή 

απώλεια χρόνου και χρήματος που ενίοτε μπορεί να αποβεί 

καταστροφική.

Η ταχύτητα αντίδρασης, η αποφασιστικότητα, η ικανότητα λει-

τουργίας σε συνθήκες εξαιρετικής πίεσης καθώς και η σύλληψη απο-

τελεσματικών στρατηγικών δίνουν το στίγμα της προσέγγισής μας. 

Η Spin Communications έχει ένα πλούσιο και επιτυχημένο ιστορικό 

διαχείρισης διαφορετικών εκτάκτων περιστατικών. Εντοπισμός των 

απειλών, σχεδιασμός επιχειρησιακής και επικοινωνιακής αντιμετώ-

πισής τους, τακτικές περιορισμού της ζημίας και αποκατάστασης της 

φήμης, καθώς και εκπαίδευση παρουσίας στα ΜΜΕ, απαρτίζουν τον 

πυρήνα των υπηρεσιών που προσφέρει η Spin Communications.  

Crisis Management



Την τελευταία δεκαετία η Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει εξελιχθεί σε 

κομβικό σημείο στο οποίο οι επιχειρηματικές εξελίξεις λαμβάνουν 

χώρα με γρήγορους ρυθμούς. Αυτές οι αλλαγές έχουν δημιουργήσει 

νέες ευκαιρίες οι οποίες προϋποθέτουν χαρτογράφηση του πολιτικού 

και οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και γνώση της λειτουργίας 

της δημόσιας διοίκησης.

Η Spin Communications παρέχει δημιουργικές κατευθύνσεις και 

αποτελεσματική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τη 

βελτίωση της συνεργασίας τους με κυβερνητικούς και  δημόσιους 

οργανισμούς.

Public Affairs & 
Government Relations



Κάθε εταιρεία ανεξαρτήτως μεγέθους στηρίζει την κεφαλαιοποίησή 

της στους επενδυτές. Επομένως, υποχρεούται να παράγει θετικά 

αποτελέσματα προς τους μετόχους και όλους όσοι παρακολουθούν 

το χρηματοοικονομικό της status. Η οικοδόμηση συνεπούς και 

συνεχούς επικοινωνίας με τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης, ανεξαρτήτως των 

συγκυριακών συνθηκών που χαρακτηρίζουν τη χρηματιστηριακή 

αγορά και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.  

Η Spin Communications, διαθέτοντας στρατηγική αντίληψη και 

γνώση της χρηματιστηριακής αγοράς, χαράσσει και υλοποιεί 

αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας με στόχο την ενίσχυση, 

τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της εταιρικής εικόνας προς τους 

επενδυτές.

Investor Relations



Η διαμόρφωση και η διατήρηση της φήμης μιας εταιρείας 

συναρτάται και με την  προσφορά της στο κοινωνικό περιβάλλον 

στο οποίο λειτουργεί. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις μετόχων, πε-

λατών,  συνεργατών,  πολιτών και άλλων για κοινωνικά υπεύθυνες 

συμπεριφορές καθιστούν επιτακτική την ανάπτυξη σχετικών πρωτο-

βουλιών εκ μέρους της εταιρείας. 

Στη Spin Communications θεωρούμε ότι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν πρέπει να επιστρατεύεται ως 

πρακτική η οποία υποκαθιστά το έλλειμμα εταιρικής επικοινωνίας. 

Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε την εφαρμογή ρεαλιστικών 

προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τις 

επιχειρηματικές προτεραιότητες της κάθε επιχείρησης και τα οποία 

επιφέρουν ουσιαστικό και μετρήσιμο όφελος στις κοινωνικές ομάδες 

στις οποίες απευθύνονται. 

Corporate Social 
Responsibility 



Το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 

της επιτυχίας της. Η επικοινωνία των εργαζομένων μεταξύ τους, 

η εργασιακή συμπεριφορά τους και η ψυχολογική κατάσταση 

εντός και εκτός εργασιακού χώρου, καθορίζουν την επιτυχία μιας 

επιχείρησης. 

Η ύπαρξη εμπεριστατωμένης γνώσης των απόψεων του ανθρώπινου 

δυναμικού για την εταιρεία στην οποία εργάζονται και η αξιοποίηση 

της γνώσης αυτής μέσα από σχεδιασμένες επικοινωνιακές δράσεις, 

είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση επιθυμητών 

στάσεων και συμπεριφορών.

Στη  Spin Communications σχεδιάζουμε και  υλοποιούμε δημιουρ-

γικές τακτικές επικοινωνίας με στόχο την καλλιέργεια αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και την αφοσίωση των εργαζομένων στο όραμα 

καθώς και τις αξίες της επιχείρησης. 

Internal 
Communications 




