Ο αληίθηππνο θαη ηα νθέιε από ηε ζπκκεηνρή ηνπ θόζκνπ ζε
ππεύζπλεο επηρεηξήζεηο. Η πεξίπησζε ηεο κπύξαο ΝΗΟ.
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Σπκκεηνρή, Κηλεηνπνίεζε, Δλαζρόιεζε, Γξάζε, Αλαδήηεζε,
Πιεξνθόξεζε, Παξαθνινύζεζε, Like, Follow, Share, Δπηινγή,
Αγάπε, Σρέζε αιιά θπξίσο Δλζνπζηαζκόο θαη Έκπλεπζε.
Απηά είλαη θάπνηα από ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ
εληάζζνληαη ζηε ζεκαζία ηνπ όξνπ «engagement» θαη
θπξηαξρνύλ ζηα όλεηξα αιιά θαη ζηνπο εθηάιηεο ησλ απαληαρνύ
Marketers ηόζν ζηηο θνηλσλίεο ηεο Αθζνλίαο όζν θαη ζε απηέο
ηεο Κξίζεο.
ΓΔΝ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ε θνηλσληθά ππεύζπλε
ζπκπεξηθνξά ησλ εηαηξηώλ είλαη ζήκεξα δηαξθήο απαίηεζε ηνπ
έμππλνπ θαηαλαισηή.
Καη κάιινλ εμεγεί θαη έλα κέξνο ηεο επηηπρίαο ηεο κπύξαο
ΝΖΣΟΣ, πνπ θαηάθεξε κέζα ζε κόιηο 3 ρξόληα λα θεξδίζεη ην
«engagement» ηνπ θόζκνπ θαη κέζσ απηνύ… λα κπεη ζηε δσή
καο.
Η ΝΗΟ όκσο δελ έρεη νύηε «ζηξαηεγηθή Κνηλσληθήο
Δπζύλεο» νύηε ζρεηηθέο «ηαθηηθέο θαη δξάζεηο»!
Ίζσο, όκσο απηό ην ίδην ην DNA ηεο λα ηαπηίδεηαη κε ηελ
Κνηλσληθή αληίιεςε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή Τπεπζπλόηεηα.
Ίζσο απηό λα είλαη πνπ ελζνπζηάδεη, εκπλέεη θαη πηζαλώο θάλεη
ηε ΝΖΣΟΣ θάηη πεξηζζόηεξν από έλα όκνξθν ζήκα θαη κία
θαιή θαη βξαβεπκέλε κπύξα.

Πνηα είλαη όκσο απηά ηα ζηνηρεία ηεο ΝΗΟ πνπ πηζαλώο
λα ζπγθηλνύλ, λα ελζνπζηάδνπλ θαη λα εκπλένπλ?
Σν πξώην ζηνηρείν είλαη ζα έιεγα ε «Καιή πξόζεζε», θαη ηα
«Δπγελή θίλεηξα» πνπ καο απνδίδεη ν θόζκνο! ηα αγγιηθά
ην ιεγόκελν «Goodness» ή «Benevolence».
Απηή ηε ζηηγκή, ε Ζζηθή, ε Αγαζνζύλε, ε Καινζύλε, ε
Δπγέλεηα, -αλ πξνζπαζνύζε θαλείο λα πεξηγξάςεη απηή ηελ ηάζε
-είλαη κηα απαίηεζε ησλ αλζξώπσλ δηεζλώο, θαη ζηελ Διιάδα
ηδηαίηεξα ιόγσ ηεο θξίζεο.
Μέζα από ηηο επηινγέο ηνπ, ν θάζε θαηαλαισηήο νπζηαζηηθά,
αζθεί πνιηηηθή. Τηκσξεί ή επηβξαβεύεη ηηο εηαηξίεο. Απηό είλαη
πνπ νλνκάδνπκε «εζηθόο θαηαλαισηηζκόο» θαη ζεσξώ όηη είλαη
απόιπηα ζεκηηόο θαη επηβεβιεκέλνο. Σπκβαίλεη πάξα πνιιά
ρξόληα ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο ρώξεο θαη ζηηο ώξηκεο Αγνξέο,
έξρεηαη ηώξα θαη ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο θαη εθθξάδεηαη κε
δηάθνξα θαηλόκελα, όπσο είλαη ε πξνηίκεζε θαη άξα ε
επηβξάβεπζε ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ… δηόηη ζηγά, ζηγά όινη
θαηαιαβαίλνπκε όηη ε «θξίζε» ζηε ρώξα καο δελ είλαη
νηθνλνκηθή αιιά παξαγσγηθή!
Ζ ΝΖΣΟΣ είλαη ινηπόλ έλα παξάδεηγκα παξαγσγηθήο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε πνιύ έληνλε απηή ηε δηάζηαζε ηνπ
θαινύ, εζηθνύ, πςεινύ, ζα έιεγε θαλείο, ζθνπνύ θαη ηεο ζεηηθήο
πξνζπάζεηαο. Γελλήζεθε ζηε λεζησηηθή Διιάδα, ζηελ Τήλν,
κέζα ζηε θξίζε ην 2012, κε όξακα λα δεκηνπξγήζεη κηα αιπζίδα
αμίαο ζηηο Κπθιάδεο.

Να γίλεη κηα κπύξα «δηεζλνύο επηπέδνπ κε θπθιαδίηηθε
ςπρή», έλαο πεξήθαλνο πξεζβεπηήο ηνπ γαζηξνλνκηθνύ
πνιηηηζκνύ ηεο παηξίδαο καο.
Ζ ΝΖΣΟΣ βνεζά θαη πξνβάιεη ηνλ ηόπν ηεο.
Έρεη θέξεη ηεξάζηηα δεκνζηόηεηα, έρεη πξνζθέξεη ζέζεηο
εξγαζίαο, παξάγεη αμία ζηνλ λεζησηηθό ηόπν. Κεξδίδεη
παγθόζκηεο δηαθξίζεηο –όπσο ην αξγπξό European Beer Star,
ηελ πςειόηεξε δηάθξηζε πνπ έρεη πάξεη πνηέ ειιεληθή κπύξα.
Δίλαη κία παξαγσγηθή εηαηξία κε παηξίδα θαη ςπρή, πνπ έρεη
επηιέμεη ζπλεηδεηά λα αλαπηπρζεί ζε έλα ειιεληθό λεζί, παξά ηα
πξνβιήκαηα θαη ηα αληηθίλεηξα. Γηαζέηεη ζεηηθέο αμίεο, νη
νπνίεο δηνρεηεύνληαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ζηε θνηλσλία.
Απηή ινηπόλ ε δηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο εκπλέεη
ηνπο αλζξώπνπο.
Όιν θαη πεξηζζόηεξνη από εκάο επηζπκνύκε λα επηβξαβεύνπκε
πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από εηαηξίεο πνπ δηαηεξνύλ ζηνλ
ηόπν πνπ αγαπάκε ηξία ζηνηρεία:
 ηελ Ιδηνθηεζία ηνπο, δειαδή θαη νη κέηνρνη, απηνί πνπ
θαηά θύξην ιόγν θαξπνύληαη ηελ ππεξαμία ηεο
δξαζηεξηόηεηαο θνξνινγνύληαη εδώ,
 ηελ Βάζε ηνπο, ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο Λεηηνπξγείεο, ην
Ταιέλην θαη ηελ Ζγεζία ηνπο εδώ, θαη θπζηθά
 ηελ Παξαγσγή ηνπο.

Δηαηξίεο δειαδή πνπ βιέπνπκε ηελ Διιάδα σο ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ
γηα ηηο δηεζλείο καο δξαζηεξηόηεηεο θαη όρη σο κία αθόκα
αγνξά γηα λα πνπιήζνπκε ηα πξντόληα καο.
Δκείο είκαζηε νη εηαηξίεο πνπ παξάγνπκε ηελ κεγαιύηεξε
πξνζηηζέκελε αμία αλά κνλάδα θύθινπ εξγαζηώλ πξνο όθεινο
ηεο θνηλήο, εζληθήο καο ηζέπεο.
Δίκαζηε νη εηαηξίεο πνπ πξνζκεηξνύκαζηε ζηνλ Δζληθό Πινύην
ηεο Διιάδαο! Οη όιν θαη ιηγόηεξεο εηαηξίεο πνπ αληέρνπκε, πνπ
επηκέλνπκε λα δηαηεξνύκε εδώ ζηελ Αζήλα ή ηελ Πεξηθέξεηα ην
ηξίπηπρν Ιδηνθηεζία, Βάζε θαη Παξαγσγή παξ’ όιε ηε
ιαίιαπα θαηαζηξνθήο πνπ πθηζηάκεζα. Καη απηή, ζηηο κέξεο
πνπ δηαλύνπκε, Κπξίεο θαη Κύξηνη, είλαη ε ύζηαηε πξάμε
Δπζύλεο.
Πξόζθαηα, κηα νκάδα επίιεθησλ παξαγσγώλ κε Βάζε,
Ηδηνθηεζία θαη Παξαγσγή ζηελ Διιάδα ηδξύζακε ηελ
πξσηνβνπιία ΔΛΛΑ-ΓΙΚΑ ΜΑ γηα λα δηαηπκπαλίζνπκε ζηελ
Διιεληθή θνηλσλία ην απηνλόεην! Όηη δειαδή: «Πινύζηα,
Δπξσπατθή Διιάδα ρσξίο Διιεληθήο ηδηνθηεζίαο παξαγσγή
θαη κεηαπνίεζε δελ κπνξεί λα ππάξμεη». Καη εκείο έηζη
νξακαηηδόκαζηε ηελ Διιάδα πινύζηα θαη Δπξσπατθή!
Καη αθόκα κηα δηάζηαζε, κηαο πνπ έρσ ηελ ηηκή θαη ηε ραξά λα
νκηιώ ζε επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Δπζύλεο.
Δηαηξίεο όπσο ε ΝΗΟ ζπκβάινπκε θαη ζηε δηάζσζε, ηε
δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνύ Παξαγσγηθνύ
Πνιηηηζκνύ!

Καη ζα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ ηδηαίηεξα λα κελ μερλάκε από
ηελ αηδέληα ηεο Κνηλσληθήο Δπζύλεο ην άπιν θεθάιαην ηνπ
Σνπηθνύ Οηθνλνκηθνύ θαη Παξαγσγηθνύ Πνιηηηζκνύ είλαη
ηεξάζηηαο ζεκαζίαο αληίζηνηρήο κε απηήο ηνπ Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο θαη ησλ Τερλώλ θαη ησλ Γξακκάησλ.

Γηα λα μαλαπηάζνπκε ινηπόλ ην λήκα, ην πξώην ζηνηρείν ηεο
ΝΗΟ πνπ ζπγθηλεί ηελ θνηλσλία είλαη ηα «Δπγελή
θίλεηξα».
Σν δεύηεξν ζηνηρείν είλαη ίζσο ε έλλνηα ηνπ «clean label» πνπ
απνηειεί άιιε κηα απαίηεζε ηνπ ζεκεξηλνύ θαηαλαισηή.
Παξαηεξνύκε κία ηάζε έληνλεο ακθηζβήηεζεο θαη
απνκάθξπλζεο από ηα πξντόληα ηνπ 70, ηνπ 80 θαη ηνπ 90 πνπ
ζεσξνύληαη καδηθά θαη βηνκεραληθά. Απηά ηα πξντόληα δέρνληαη
κία πξσηνθαλή ακθηζβήηεζε θαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο
ιόγνπο είλαη όηη πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά πνπ δελ μέξνπκε λα
αλαγλσξίζνπκε. Μπνξεί θαη λα κελ είλαη βιαβεξά, ίζσο λα είλαη
θαη σθέιεκα, αιιά ην γεγνλόο όηη δελ ηα θαηαλννύκε καο
αλεζπρεί, ηα ζεσξνύκε ππεύζπλα γηα πνιιά δεηλά θαη δελ
ζέινπκε λα πάξνπκε ην ξίζθν.
Υπάξρεη ινηπόλ κηα επηζηξνθή ζηα βαζηθά. Σε απιά, θπζηθά,
όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν επεμεξγαζκέλα ηξόθηκα θαη πνηά.
Η ΝΗΟ, έρεη επηιέμεη κία δηαδηθαζία απόιπηα θπζηθή,
θαζαξή, παξαδνζηαθή κε ζύγρξνλνπο ηξόπνπο. Από ηελ αξρή
απηό ην επηθνηλσλήζακε.

Να πξνζζέζνπκε εδώ θαη ηελ κεγάιε ηάζε ηνπ θόζκνπ πξνο ηα
βηνινγηθά πξντόληα. Μηα θνηλσλία πνπ αλεζπρεί γηα ηελ πγεία
ηεο θαη γηα ηε βηνκεραλνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηώλ
θαη επηιέγεη πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά πξντόληα, όπσο ε ΝΖΣΟΣ
Organic All Day Lager…

Καη πεξλάκε ζην ηξίην ζηνηρείν πνπ είλαη λνκίδσ ην
«αλζξώπηλν», ε αλζξώπηλε δηάζηαζε.
Πίζσ από ηε ΝΖΣΟΣ βξίζθνληαη άλζξσπνη κε νλνκαηεπώλπκν.
Καη απηό μππλάεη ιίγν ηνλ ξνκαληηζκό πνπ θξαηάκε θξπκκέλν
κέζα καο θαη έξρεηαη λα θνληξάξεη ηνλ θπληζκό κηαο θνηλσλίαο
ζε θξίζε πνπ βιέπεη λεθξά παηδηά ζε παξαιίεο ή
βνκβαξδηζκέλεο πόιεηο θαη παξακέλεη παζεηηθά ακήραλε.
Τν λα γλσξίδνπκε αλζξώπηλεο ηζηνξίεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ
γελλήζεθαλ κέζα από αμίεο, πνπ θξύβνπλ κόρζν, πάζνο, αγάπε
θηλεηνπνηεί ηε θαιή πιεπξά ηνπ εαπηνύ καο θαη απηό ην
παξάδεηγκα είλαη θαηά ηεθκήξην, ε ΝΖΣΟΣ.
Αλ δηαηξέμεηε ηελ ηζηνζειίδα καο, ζα κάζεηε όηη κεηαμύ άιισλ,
ε ΝΖΣΟΣ είλαη ν θαξπόο ελόο έξσηα, ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη ηεο
Μάγηαο.
Τε ζειίδα καο ζην FB, δελ ηελ αλέιαβε θάπνηα δηαθεκηζηηθή
εηαηξία, ηε μεθηλήζακε κόλνη καο ηα Φξηζηνύγελλα ηνπ 12 ζηε
Τήλν. Ζ πξώηε θσηνγξαθία πνπ αλεβάζακε ήηαλ ε ζθπιίηζα
καο ε Εελ κε έλα mockup κπνπθάιη ηεο ΝΖΣΟΣ, ρσξίο θαπάθη,
αθνύ αθόκε δελ είρακε νύηε κπύξα, νύηε πιηθά ζπζθεπαζίαο.

Δπηθνηλσλήζακε ηηο αλεζπρίεο καο, ηνλ λέν ηξόπν δσήο πνπ
είρακε επηιέμεη λα αθνινπζήζνπκε ηα πξάγκαηα πνπ καο
εκπλένπλ. Γη’ απηό θαη πξηλ αθόκε βγεη ε ΝΖΣΟΣ ζηελ αγνξά,
είρακε 26.000 θίινπο ζην FΒ!
Ο ιόγνο πνπ ε ΝΖΣΟΣ είλαη ζήκεξα έλα αλαγλσξίζηκν brand
ρσξίο λα έρεη πνηέ δηαθεκηζηεί, είλαη επεηδή αληαλαθιά κία
αιεζηλή θαηάζηαζε, ηελ πξαγκαηηθή δσή ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη
ηεο Μάγηαο, ζηελ Τήλν θαη ηηο Κπθιάδεο αιιά θαη ηα
πξαγκαηηθά ζέκαηα πνπ καο απαζρνινύλ.
Οη θσηνγξαθίεο ηηο κπύξαο καο, είλαη νη θσηνγξαθίεο πνπ
βγάδνπλ θίινη καο ή εκείο.
Όηη δνύκε, όηη απνιακβάλνπκε θαη καο αξέζεη ην βγάδνπκε πξνο
ηα έμσ. Ο θόζκνο αηζζάλεηαη όηη όιν απηό είλαη ηόζν αιεζηλό
θαη όκνξθν πνπ πξέπεη κε ηε ζεηξά ηνπ λα ην επηθνηλσλήζεη.
Έηζη ην πνζηάξεη, ην κνηξάδεηαη, ην ηνπηηάξεη… Καη έηζη, έγηλε
γλσζηή ε ΝΖΣΟΣ ρσξίο δηαθήκηζε, κε ηε πκκεηνρή ηνπ
θόζκνπ.
Καη θαηάθεξε ν αξηζκόο ηεο θνηλόηεηαο ησλ θίισλ ηεο λα είλαη
απηή ηε ζηηγκή κεγαιύηεξνο από απηόλ άιισλ δύζσλ πνπ έρνπλ
δαπαλήζεη εθαηνκκύξηα ζηε δηαθήκηζε.
Καη θαηάθεξε ε βαζηθή ηεο κπύξα, ε ΝΖΣΟΣ Pilsner λα είλαη ε
πην δεκνθηιήο κπύξα Μηθξνδπζνπνηίαο ζηε ρώξα.

Γηαηί?
Γηαηί πξνθαλώο ε ηζηνξία καο νδήγεζε ηνλ θόζκν ζε αηζηόδνμα
κνλνπάηηα, γέλλεζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνλ έθαλαλ λα
θηλεηνπνηεζεί, λα νλεηξεπηεί θαη λα κνηξαζηεί ηελ ηζηνξία ηεο
ΝΖΣΟΣ κε ηνπο θίινπο ηνπ.
Απηό έθεξε ζηε ΝΗΟ ηελ αλαγλσζηκόηεηα θαη ηελ αγάπε
πνπ έρεη ζήκεξα! Γηαηί ε ΝΗΟ εθθξάδεη ηελ Διιάδα πνπ
παξάγεη θαη δεκηνπξγεί.
Γηαηί έηζη απιά θαη αιεζηλά, ε αλζξώπηλε δηάζηαζε, εκπλέεη
ηνλ θόζκν…

