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Ενότητα 1η : Από πού αντλούμε ιδέες;
Η Διεθνής πρακτική
Η Ιταλία έχει 25445

ενεργά μέλη. Η
ιστοσελίδα
της
Ιταλικής
Ομοσπονδίας είναι
ενδεικτική
του
τρόπου χειρισμού
των προωθητικών
ενεργειών που αναλαμβάνουν για τη διάδοση του παιχνιδιού. Ένα ξεχωριστό tab με την
ένδειξη “Communication” οδηγεί μέσω λινκ-συνδέσμου στο προσωπικό τους κανάλι στο
YouTube, στο Ιταλικό Περιοδικό Μπριτζ, και στο BDI online μια ιστοσελίδα με Νέα, Χρονικά,
Αρχεία, Πηγές και ένα με Μπριτζιστικές Εκδηλώσεις. Επίσης η αρχική ιστοσελίδα της Ιταλικής
Ομοσπονδίας Μπριτζ φέρει έναν σύνδεσμο στο RAI Sport, ένα διαδικτυακό τηλεοπτικό
κανάλι άμεσης ροής.

Η αρχική ιστοσελίδα είναι λεπτομερής και περιέχει την παρουσίαση της Ομοσπονδίας, των
ομίλων, των περιοχών καθώς και τις κατα τόπους ενέργειες των ομίλων, τους δασκάλους,
τους διαιτητές και διοργανωτές, ένα πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα,
ειδησεογραφικά νέα, χρήσιμα εθνικά και διεθνή links σχετικά με το Μπριτζ, software για να
δημιουργήσει κανείς κάρτες συμβάσεων και αφίσες, την κατάταξη των παικτών και την
βαθμολογία τους, καθώς και στοιχεία για τη διεξαγωγή τουρνουά και πρωταθλημάτων.
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Η ιστοσελίδα επίσης παρέχει χώρο για online διαφημίσεις τύπου banner στο άνω μέρος της
ιστοσελίδας. Η Ομοσπονδία επίσης προωθεί το άθλημα ενεργά στις νεότερες ηλικίες, με τη
σύμπραξη του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή του αθλήματος στα σχολεία και στα
Πανεπιστήμια, ενώ η ιστοσελίδα παρέχει επίσης και ξεχωριστό Tab με την ένδειξη Youth
Bridge
Ωστόσο η ιστοσελίδα φέρει κάποια σημεία προς διόρθωση. Είναι αρκετά σκοτεινή, καθώς το
φόντο είναι σκούρο και μπορεί να μπερδέψει τον επισκέπτη, καθώς η κεντρική σελίδα
περιέχει φόρτο πληροφοριών, ενώ η διαρρύθμιση του υλικού είναι λίγο χαώδης σε σημεία.
Τέλος, το μέγεθος της γραμματοσειράς είναι αρκετά μικρό. Επίσης η παρουσία της
Ομοσπονδίας στα social media είναι πενιχρή, πέραν των πρωτοβουλιών τοπικών ομάδων.
Η Γαλλική Ομοσπονδία Μπριτζ είναι η πρώτη στην Ευρώπη και η δεύτερη μεγαλύτερη στον
κόσμο με 99015 μέλη και 1183 ομίλους. Με την υποστήριξη της Societe General η ΓΟΜ έχει
μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα από γραφιστικής και επικοινωνιακής άποψης. Η επιλογή
χρωμάτων και εικόνων είναι σίγουρα ελκυστική στον επισκέπτη. Οι πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα καλύπτουν όλο το φάσμα του αθλήματος, με μπριτζιστικά
νέα και άρθρα σχετικά με τρέχουσες εκδηλώσεις, το περιοδικό της ΓΟΜ, το newsletter,
πληροφορίες για την Ομοσπονδία, tabs και links για το Νεανικό Μπριτζ, καθώς και
πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή του αθλήματος στα σχολεία, με το σκεπτικό της
εξάσκησης των μαθητών στον μαθηματικό συλλογισμό. Η ιστοσελίδα παρέχει και λίστες για
τα τουρνουά και πρωταθλήματα, καθώς και ένα online κατάστημα, που προωθεί μπριτζιστικά
βιβλία, παιχνίδια, μπριτζιστικό υλικό καθώς και λογισμικό.
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Ιδιαίτερης σημασίας είναι και ένα άρθρο της εφημερίδας Le Figaro με τίτλο ("Le bridge, la
solution miracle pour faire aimer les maths aux jeunes? - Le Figaro Étudiant," n.d.), το οποίο
αναφέρει ότι το άθλημα διδάσκεται σε πάνω από 7000 μαθητές κατ’ έτος, ενώ εισάγεται και
στις ακαδημίες των Βερσαλλιών, του Μπορντώ, των Ρενέ και Ρέιμς, σε μια προσπάθεια
ενίσχυσης της κριτικής σκέψης και του μαθηματικού συλλογισμού με συγκλονιστικά
αποτελέσματα, όπως αναφέρει ο Pascal Evrand, καθηγητής στο Montaigne Pitch North,
σύμφωνα με τον οποίο μαθητές, που ενασχολήθηκαν με το μπριτζ, κατόρθωσαν να
ξεπεράσουν την ψυχολογική τροχοπέδη με το αντικείμενο των
μαθηματικών.

Η
Αγγλική
Ομοσπονδία
Μπριτζ έχει διττή φύση.
Αφενός είναι μια οργάνωση
που
υποστηρίζεται
οικονομικά από τα μέλη της
και ταυτόχρονα λειτουργεί ως
εθνική
ομοσπονδία.
Βαρύνουσας σημασίας για
την ΑΟΜ είναι η προώθηση
του Μπριτζ και λόγω της
πληθώρας
των
εκπαιδευτικών πλεονεκτημάτων, καθώς διδάσκει την ομαδοποίηση, την αριθμητική, τις
πιθανότητες, την αφαίρεση, τη συγκέντρωση, την τήρηση κανόνων, την ανάπτυξη
συγκεκριμένης στρατηγικής και την ανάπτυξη του ομαδικού πνέυματος. Η ΑΟΜ μάλιστα
δημιούργησε ξεχωριστό σώμα, το English Bridge Education & Development charity,
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αφιερωμένο στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο του αθλήματος. Το English Bridge Education &
Development charity, πρόσφατα μάλιστα, λάνσαρε μια μοντέρνα και διαδραστική
ιστοσελίδα, αφιερωμένη αποκλειστικά σε εκπαιδευτικά θέματα. ("What is the EBU? | English
Bridge Union," n.d.). Ο Simon Barb, Εκπαιδευτικός και Αναπτυξιακός Μάνατζερ του English
Bridge Education & Development Charity, τόνισε πως ο στόχος είναι η δημιουργία μιας
ενδιαφέρουσας, ελκυστικής και εύκολης στη χρήση ιστοσελίδας, για το αυξανόμενο νέο
υλικό που θα βοηθήσει στην προσέλκυση και την συμμετοχή νέων μελών. ("Welcome to
EBED | EBED," n.d.) Όσον αφορά στο κομμάτι της προώθησης και εκπαίδευσης, η EBU φέρει
το θεσμό “Really Easy Events” που σχεδιάστηκε για νέα μέλη, καθώς και ειδικά Tabs για την
εκμάθηση Μπριτζ, όπως και δωρεάν λογισμικό για τον σκοπό αυτό. Υπάρχει επίσης και Tab
για τους διαιτητές τουρνουά, με ειδικά βίντεο, σεμινάρια και βιβλία, καθώς και ειδικά tabs
για τους δασκάλους. Η EBU είναι παρούσα και στα social media, με σελίδα στο Facebook, με
περιορισμένη όμως συμμετοχή.
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Διεθνές Μάρκετινγκ και Επικοινωνιακές Στρατηγικές
Σε θέματα Μάρκετινγκ και προώθησης η
Αμερική και η Αυστραλία είναι πρώτες στην
κατάταξη. Η ACBL φέρει στην ιστοσελίδα της
ειδικό tab με τίτλο Marketing, που περιέχει
όλο το υλικό για το Ομαδικό-Συνεταιριστικό
Πρόγραμμα Διαφήμισης, τα Στανταρς για το
Branding,
την
εργαλειοθήκη,
τις
Μπροσούρες και τα Φυλλάδια, τα
προγράμματα για το Μάρκετινγκ και την
Διαφήμιση, τα λογότυπα και υποδείγματα, καθώς
και το Resource centre ("Marketing | American Contract
Bridge League," n.d.).
Ταυτόχρονα η ιστοσελίδα της Αυστραλίας περιέχει ξεχωριστό
tab, που τιτλοφορείται marketing και αποτελείται από το
Πλάνο στρατηγικής Προώθησης και Μάρκετινγκ της
Ομοσπονδίας, χρήσιμες συμβουλές για καλύτερο
μάρκετινγκ και ενημερώσεις για τους συλλόγους και
ομίλους, ερευνητικά στοιχεία που μπορουν να
βοηθήσουν τον σχεδιασμό προωθητικών πλάνων και
στρατηγικών, έναν εμπεριστατωμένο οδηγό για τις
δράσεις της Ομοσπονδίας, τις συνεργασίες, αλλά και
υλικό σχετικό με τη διάδοση, καθώς και
πληροφορίες σχετικά με το Μάρκετινγκ της
Διοίκησης σε Εθνικό επίπεδο. Και οι δύο
Ομοσπονδίες παρουσιάζουν ένα εμπεριστατωμένο
Επικοινωνιακό Μοντέλο και οδηγίες για τους κατά τόπους
ομίλους. Οι ιστοσελίδες αντίστοιχα των Ομοσπονδιών φέρουν linksσυνδέσμους για το Facebook, το YouTube, ενώ η Αμερικάνικη Ομοσπονδία
φέρει και λογαριασμό στο Twitter.
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Ενότητα 2η : Μύθοι και πραγματικότητα!
Η έρευνα καταδεικνύει την ύπαρξη μύθων και στερεοτύπων γύρω από το Μπριτζ

Μύθος Α : Το Μπριτζ είναι χαρτοπαιξία

Μύθος Β : Το Μπριτζ είναι δύσκολο
Μύθος Γ : Το Μπριτζ είναι για τους μεγαλύτερους σε ηλικία
Μύθος Δ : Το Μπριτζ είναι για την εύπορη τάξη
Πώς θα αντιδρούσατε εσείς σε μια τέτοια άποψη; Ποια επιχειρήματα θα φέρνατε, ώστε να
την αντικρούσετε;
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Ενότητα 3η : SWOT ANALYSIS – Strengths, Weaknesses
Opportunities and Threats
Η χρησιμότητα του SWOT ANALYSIS είναι να μας καταδείξει τις Δυνατότητες, τις Αδυναμίες,
τις Ευκαιρίες και τις Απειλές μιας κατάστασης. Στην περίπτωσή μας:

Δυνατότητες
1. Ο βαθμός αφοσίωσης και ισχυρής συμμετοχής των ενεργών
μερών, ήτοι της Ομοσπονδίας, των ομίλων, των διαιτητών και των
δασκάλων.
2. Η γρήγορη διάδοση και αφομοίωση των καινοτομιών που
εισάγει η ΕΟΜ από την πλευρά των ομίλων, των διαιτητών και των
δασκάλων
3.
Η μεγάλη επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας
4.
Ο μεγάλος βαθμός αφοσίωσης των παικτών
5.
Τα εκπαιδευτικά, διανοητικά και υγειονομικά ωφέλη που
προσφέρει το Μπριτζ
6. Οι δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες έχουν οδηγήσει τον κόσμο στην
αναζήτηση εναλλακτικών διασκέδασης
7. Η επιθυμία της ΕΟΜ να συντελέσει στην αυτοματοποίηση και να εκσυγχρονίσει το
άθλημα και τον τρόπο λειτουργίας της Ομοσπονδίας, για την καλύτερη προώθηση
του αθλήματος.
8. Η ανταγωνιστική πτυχή του αθλήματος συντηρεί το ενδιαφέρον των παικτών.

Αδυναμίες
1. Πρόηγούμενη προσήλωση της Ομοσπονδίας
στην επίλυση ενδογενών ζητημάτων και η ελλιπής
ενασχόληση με το ζήτημα της προώθησης του
αθλήματος.
2.
Οικονομικές δυσκολίες
3. Η ανεπαρκής συμμετοχή και
εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στο διεθνές
περιβάλλον
4.
Η έλλειψη θεάματος, καθώς το Μπριτζ
δεν είναι άθλημα που μπορεί να μεταδοθεί εύκολα
τηλεοπτικά. Ανήκει στην κατηγορία των στατικών
αθλημάτων. Δεν μπορεί να αποδώσει θεαματικότητα
5. Χρονοβόρα και ληθαργική αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων από τις
επιτροπές.
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Ευκαιρίες

Opportunities

1. Δυνατότητα της ΕΟΜ να προβεί
σε συμμαχίες και συμπράξεις με
οργανισμούς και φορείς, που μπορούν να τη βοηθήσουν στο έργο της.
2. Η Δυνατότητα εδραίωσης και επέκτασης της διαδικτυακής παρουσίας, ώστε να
προσελκύσει δωρεές και χορηγίες, αλλά και online διαφημίσεις.
3. Η δυνατότητα να διεξάγεται το άθλημα παντού και οποιαδήποτε στιγμή, λόγω των
περιορισμένων αναγκών σε υλικό.

Απειλές

1. Το ζήτημα της οργάνωσης και αυτοματοποιησης
των ομίλων.
2.
Ο ενδεχόμενος συντηρητισμός και η
κοντόφθαλμη αντιμετώπιση κάποιων
3.
Η απειλή που προβάλλουν τα στερεότυπα
και οι προκαταλήψεις γύρω από το άθλημα
4. Αποκλεισμός από τη λίστα των αναγνωρισμένων ομοσπονδιών
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Ενότητα 4η : Όραμα και Αποστολή
Το όραμά μας είναι να προκαλέσουμε το μυαλό και να βιώσουμε το πάθος που προσφέρει η
συγκλονιστική εμπειρία του Μπριτζ

Το όραμα και η αποστολή αποστελούν δρομοδείκτες για τον συντονισμό των ενεργειών της ΕΟΜ και

Το όραμά μας είναι να προκαλέσουμε το μυαλό και να βιώσουμε το πάθος που προσφέρει η
των ομίλων. Το όραμα και η αποστολή πρέπει να διέπουν όλες τι πράξεις, ώστε να επιτευχθούν οι
συγκλονιστική
εμπειρία του Μπριτζ
στόχοι και οι σκοποί.
Το όραμά μας είναι να προκαλέσουμε το μυαλό και να βιώσουμε το πάθος που προσφέρει η
συγκλονιστική εμπειρία του Μπριτζ
Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε το Μπριτζ ως ένα πνευματικό άθλημα, να
υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε όλες τις μπριτζιστικές δραστηριότητες και να παρέχουμε
ένα θετικό και επιτυχημένο περιβάλλον για τους αθλητές.
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Ενότητα 5η : Τα κοινά και η στοχοποίησή τους
Τα κοινά διαχωρίζονται σε 4 κατηγορίες

Οι Customers

είναι τα κοινά εκείνα που βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με την
Ομοσπονδία, εν είδει πελατειακής σχέσης, όπως είναι οι όμιλοι, οι αθλητές ενεργοί ή μη,
δηλωμένοι ή μη, οι δάσκαλοι, οι διαιτητές και οι εν δυνάμει νέοι αθλητές.

Οι Producers είναι τα κοινά εκείνα που ενεργά συμβάλλουν στην ΕΟΜ, που συνεισφέρουν,
καταχωρούν ή εισάγουν υλικό, όπως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, οι ενεργοί παίκτες, το
προσωπικό – όσοι δηλαδή έχουν επαγγελματική σχέση - και οι διάφοροι προμηθευτές της
Ομοσπονδίας.

Οι Enablers είναι τα κοινά εκείνα που μπορούν να σταθούν αρωγοί στο έργο μας, όπως για
παράδειγμα το Υπουργείο Υγείας, Το Υπουργείο Αθλητισμού,Το Υπουργείο Παιδείας, το
Ινστιτούτο Αλτσχάιμερ, Η Ελληνική Ομοσπονδία Σκακιού, οι ενεργοί αθλητές, εθελοντές, τα
ΜΜΕ, τα διαδικτυακά μέσα, και οι διαμορφωτές κοινής γνώμης.

Οι Limiters είναι τα κοινά εκείνα που εν δυνάμει μπορούν να παρεμποδίσουν το έργο μας,
διότι αντιτίθενται στους στόχους μας, όπως π.χ. ΜΜΕ, τοπικοί φορείς, δημοτικοί παράγοντες,
περιφερειακοί φορείς.

Μετά την χαρτογράφηση των κοινών είναι σημαντικό να διερευνήσουμε ποια κοινά θα
στοχοποιήσουμε και να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά κάθε κοινού, βασει δημογραφικών
και ψυχογραφικών δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση θα μας δώσει τη δυνατότητα να
αντιληφθούμε το γενικότερο προφιλ του κοινού στο οποίο θελουμε να απευθυνθούμε και
θα μας δώσει ιδέες όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισής τους.
Τα προαναφερθέντα κοινά αποτελούν κυρίως ενδιάμεσα κοινά, τα οποία μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε για την στοχοποίηση των τελικών κοινών.
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Τα τελικά κοινά που θα στοχοποιηθούν είναι τα παρακάτω

1. Ενεργοί παίκτες με
σκοπό
να
κινητοποιηθούν και
να
γίνουν
πρεσβευτές
του
αθλήματος
2. Μη ενεργοί παίκτες
με
σκοπό
να
αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον τους και να συμμετάσχουν ξανά στους τοπικούς
ομίλους.
3. Μαθητές λυκείου και φοιτητές βάσει του γεγονότος ότι το μπριτζ προσφέρει πολλά
σε γνωστικό και μαθησιακό επίπεδο.
4. Η ηλικιακή ομάδα των 50-65 που εκπροσωπεί αυτούς που έχουν ήδη επιτύχει μια
οικονομική ευχέρεια και με λιγότερο ίσως απαιτητικούς εργασιακούς ρυθμούς, που
επιθυμεί να αξιοποιήσει παραγωγικά τον ελεύθερό της χρόνο, καθώς αναζητεί ένα
νέο χόμπι.
5. Η ηλικιακή ομάδα των 65 και άνω, που για λόγους κοινωνικοποίησης και για να
νιώθουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα, συχνά επιλέγουν το μπριτζ για να έχουν μια
δημιουργική απασχόληση

Εν συνεχεία η δημογραφική και ψυχογραφική έρευνα μας δείχνει τα ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά, εκείνα τα οποία βοηθούν στην καλύτερη στοχοποίηση των κοινών.
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Ενότητα 6η : Σκοποί και Στόχοι
Η συγκεκριμενοποίηση σκοπών και στόχων είναι
απαραίτητη, καθώς λειτουργούν ως δρομοδείκτες
στην επικοινωνιακή καμπάνια. Οι σκοποί πρέπει
να είναι συγκεκριμένοι και αφορούν στη
διατύπωση προτάσεων σχετικά με τη φήμη, τη
σχέση και τη δράση.

Σκοποί Διαχείρισης Φήμης - Reputation
Management Goals
Στη συγκεκριμένη περίπτωση και όσον αφορά τη
φήμη της Ομοσπονδίας παράδειγμα τέτοιου
σκοπού αποτελεί:
Η προώθηση του Μπριτζ ως πνευματικού
αθλήματος, που παρέχει μια πληθώρα ωφελειών
εκπαιδευτικών και διανοητικών.

Σκοποί Διαχείρησης Αποδοχής - Acceptance management goals
Στη συγκεκριμένη περίπτωση και όσον αφορά τους σκοπούς που θέτει η Ομοσπονδία σχετικά
με τις σχέσεις τις με τα κοινά, παράδειγμα τέτοιου σκοπού αποτελεί:
Η σφυρηλάτηση νέων σχέσεων με κοινά όπως οι μαθητές λυκείου και οι φοιτητές.

Σκοποί Διαχείρησης Δράσης - Action Management goals
Στη συγκεκριμένη περίπτωση και όσον αφορά τις δράσεις της ΕΟΜ παράδειγμα τέτοιου
σκοπού αποτελεί:
Η αύξηση της συμμετοχής ενεργών παικτών στις εκδηλώσεις των τοπικών ομίλων
Σε ένα δεύτερο επίπεδο οι στόχοι εξυπηρετούν τους σκοπούς και πρέπει να είναι SMART
δηλαδή Specific, Measurable, Attainable, Realistic και Timely ήτοι Συγκεκριμένοι,
Μετρήσιμοι, Ευκταίοι, Ρεαλιστικοί και Καθορισμένοι Χρονικά. Οι στόχοι διαχωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες

Στόχοι Επίγνωσης
Να υπάρξει μια αλλαγή στην επίγνωση από πλευράς των δασκάλων, πιο συγκεκριμένα να
ενισχυθεί η γνώση τους γυρω από τις νεότερες έρευνες για τις εκπαιδευτικές και διανοητικές
ωφέλειες του μπριτζ, καθώς και η γνώση τους γύρω από τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και
πρακτικές, όπως και να κατανοήσουν τη σημασία της ανταλλαγής πληροφορίων γύρω από το
άθλημα (30% μες τον επόμενο χρόνο).
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Στόχοι Αποδοχής
Να επιτευχθεί αλλαγή γύρω από την αποδοχή και πιο συγκεκριμένα να ενισχυθεί η αποδοχή
από πλευράς των δασκάλων της σημασίας των νέων μεθόδων και διεθνών πρακτικών που
ακολουθούνται (30% μες τον επόμενο χρόνο).

Στόχοι Δράσης
Να επιτευχθεί από πλευράς των δασκάλων του μπριτζ αλλαγή, γύρω από τη δράση και πιο
συγκεκριμένα να εφαρμόσουν τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και πρακτικές, να δρουν ως
πρεσβευτές του μπριτζ, προωθώντας το άθλημα και τα ωφέλη του σε τοπικό επίπεδο (30%
μες τον επόμενο χρόνο).
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Ενότητα 7η : Το μήνυμα
Κάθε κοινό, στο οποίο απευθυνόμαστε, πρέπει να στοχοποιηθεί με το κατάλληλο μήνυμα.
Τα μηνύματα προκύπτουν μετά την ψυχογραφική ανάλυση των κοινών και των
χαρακτηριστικών τους.

Για παράδειγμα το μήνυμα που απευθύνεται στους φοιτητές είναι:
Μπείτε και σεις στην πιο δημοφιλή ομάδα του κόσμου. Το μπριτζ είναι ένα άθλημα πρόκληση
που μπορείτε να παίξετε με την παρέα σας, να περάσετε όμορφα γνωρίζοντας νέους φίλους
και να ταξιδέψετε στον κόσμο. Μπείτε στην Ομάδα, Μπείτε στον Κόσμο.

Ενώ το μήνυμα που απευθύνεται στους 50-65 θα είναι:
Ελάτε και σεις στην οικογένεια του μπριτζ, όπου μπορείτε να απολαύσετε συναρπαστκές
βραδιές με φίλους, να πάρετε μέρος στις κοινωνικές εκδηλώσεις και στις εκδρομές μας, να
ακονίσετε το μυαλό σας και να δημιουργήσετε τις δικές σας ανεκτίμητες στιγμές. Η οικογένεια
του μπριτζ εκτιμά το χρόνο και την προσπάθειά σας και δεσμεύεται να σας προσφέρει
ποιοτικές εμπειρίες.
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Ενότητα 8η : Στρατηγική Επιλογή και Συνδυασμός Επικοινωνιακών
Μεθόδων και Τακτικών
Διαπροσωπικές
Τακτικές

Επικοινωνιακές

Προσωπική Ενασχόληση με τη μορφή
συμμετοχής σε open nights, που θα
διοργανωνόνονται τις Παρασκευές του
Σεπτέμβρη και του Γενάρη στους τοπικούς
ομίλους και θα προσφέρονται δωρεάν
σύντομα μαθήματα σε συνδυασμό με μια κοινωνική εκδήλωση μετά το τέλος του μαθήματος.
Στόχος είναι η παρουσίαση με διασκεδαστικό τρόπο του αθλήματος και η προώθηση της
κοινωνικής του πλευράς.
Ανταλλαγή πληροφοριών με τη διοργάνωση σεμιναρίων το Μάρτιο και τον Οκτώβριο στην
Αθήνα, για τους διευθυντές των ομίλων αλλά και τους δασκάλους του μπριτζ, ώστε να
επιτυγχάνεται η δημιουργία κοινού μετώπου με την ΕΟΜ. Τα σεμινάρια και οι συζητήσεις θα
αφορούν στις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, αλλά και νέες μεθόδους και πρακτικές σε
ζητήματα επικοινωνίας, PR και προώθησης, αλλά και τη σημασία ποιοτικών υποδομών και
υπηρεσίας στους τοπικούς ομίλους. Όσον αφορά στους δασκάλους του μπριτζ τα σεμινάρια
θα περιστρέφονται γύρω από τις καλύτερες διεθνείς εκπαιδευτικές μεθόδους, αλλά και
νεότερες έρευνες σχετικά με τα πολλαπλά ωφέλη του Μπριτζ.
Ομιλίες : Οι δάσκαλοι του μπριτζ είναι οι κατάλληλοι να απευθυνθούν σε τοπικό επίπεδο
στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, ώστε να παρουσιάσουν τα πολλαπλά ωφέλη του
Μπριτζ. Στόχος των ομιλιών είναι η παρουσίαση του αθλήματος, η προσπάθεια κατάρριψης
τυχών στερεοτύπων και η επανεξέταση των πλεονεκτημάτων με αφόρμηση το διεθνές
περιβάλλον.
Ειδικές Εκδηλώσεις : Ο εορτασμός των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΕΟΜ με γεύμα στον
χώρο δεξιώσεων του ΟΛΠ, μετά από κάποιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, με τελετή απονομής,
μπουφέ και dj μουσική με χορό. Ταυτόχρονα όλοι οι τοπικοί όμιλοι θα εορτάζουν τα γενέθλια
της ΕΟΜ με τούρτα χορηγία της ΕΟΜ και ένας διαγωνισμός θα τρέξει στα social media, ώστε
να βραβευτεί η καλύτερη ευχή από τους ομίλους.
Τοπικές κοινωνικές εκδηλώσεις : Οι τοπικοί όμιλοι θα αποκτήσουν και ένα άλλο κοινωνικό
πρόσωπο, με τη διοργάνωση εορτών και εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια εορταστικών
περιόδων, όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, οι Απόκριες.
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Διαγωνισμός –Παιχνίδι : Ένα παιχνίδιμε τίτλο Hot Bridge Seat, με αφόρμηση το αντίστοιχο
τηλεπαιχνίδι θα σχεδιαστεί, ώστε να παρουσιαστεί σε κάποιο ετήσιο Πρωτάθλημα. Τον
σχεδιασμό αναλαμβάνουν οι δάσκαλοι Μπριτζ.

Organizational Media Tactics
Γενικές δημοσιεύσεις ήτοι Newsletter που θα αποστέλλονται στους δασκάλους του μπριτζ
και στους διευθυντές των ομίλων, περιοδικά μέσα στο χρόνο, για την ενημέρωσή τους.
Αυτόνομες Δημοσιεύσεις και Διάφορα Έντυπα Υλικά: Φλάιερς και Πόστερς θα
σχεδιαστούν από την ΕΟΜ και θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της, ώστε να τα κατεβάζουν και
να τα προσαρμόζουν ανάλογα οι τοπικοί όμιλοι. Τα πόστερ θα τοποθετηθούν σε στρατηγικά
σημεία της τοπικής κοινότητας και τα φλάιερς θα μοιράζονται κατά τη διάρκεια της τοπικής
διαφημιστικής προωθητικής καμπάνιας, που θα λαμβανει χώρα δυο φορές το χρόνο, τον
Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο, παράλληλα με την καμπάνια στο Facebook. Η ιδέα πίσω από
τις τοπικές διαφημιστικές καμπάνιες είναι η πρόσκληση μελών τη τοπικής κοινότητας στα
Open House Nights τις Παρασκευές. Φλάιερς και πόστερς μπορούν να διανεμηθούν στην
τοπική κοινότητα πριν τις τοπικές κοινωνικές εκδηλώσεις.
Μπροσούρες τύπου ακορντεόν θα διανεμηθούν στα νέα πρόσωπα που θα επισκεφθούν τους
τοπικούς ομίλους τις Παρασκευές του Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου.
Δωρεάν μαθήματα υπολογιστών για τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, για να εξελίξουν τις
γνώσεις τους, αλλά και να μπουν στον διαδικτυακό κόσμο του Μπριτζ.

Το περιοδικό της Ομοσπονδίας θα υποστεί αλλαγές, ώστε να φιλοξενήσει τα νέα δεδομένα.
Διεθνείς πρακτικές, εκπαιδευτικές μέθοδοι, ωφέλη του αθλήματος, συνεντεύξεις με Έλληνες
και ξένους πρωταθλητές, τοπικά νέα, θα είναι μερικές από τις προσθήκες.
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E mails θα αποστέλονται από τους τοπικούς ομίλους σε ενεργούς και μη αθλητές, ώστε να
ενημερώνονται για τα νέα και τις δράσεις του τοπικού ομίλου.
Διαδικτυακό Περιβάλλον και Social Media: Η καμπάνια στο Facebook θα διευρυνθεί και θα
προστεθούν και άλλα social media, ώστε να διευρυνθεί η παρουσία στο Διαδίκτυο. Δελτία
Τύπου θα αποστέλλονται από την Ομοσπονδία, αλλά και τους τοπικούς Ομίλους, στα Μέσα
Ενημέρωσης, ώστε να ενημερώνονται για τις δράσεις τους.
Δώρα Προώθησης θα δίνονται στα νέα μέλη, σε μια προσπάθεια να νιώσουν μέλη της
τοπικής οικογένειας του Μπριτζ.
Project Youth: Είναι μια δράση στοχευμένη στην προσέλκυση φοιτητών. Στόχος είναι να
εργαστούν εθελοντικά οι εγγεγραμμένοι στο Μπριτζ φοιτητές μαζί με τους δασκάλους του
Μπριτζ, σε μια κοινή προσπάθεια προώθησής του στα πανεπιστημια με το ΥΟUTH BRIDGE
VAN.
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Ενότητα 10η : Χρονοδιάγραμμα και Προϋπολογισμός
Κάθε προσπάθεια επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο πρέπει να γίνεται συντονισμένα με την
ΕΟΜ και τους λοιπούς τοπικούς ομίλους. Κατά συνέπεια χρειάζεται μελέτη και συντονισμός.
Κάθε χρόνο το ετήσιο πλάνο δράσεων και ενεργειών θα σχεδιάζεται με τον υπολογισμό του
αντιστοιχου κόστους από τους τοπικούς ομιλους. Το παρακάτω διάγραμμα αποτελεί
παράδειγμα σχεδιασμού δράσεων.
Τακτική – Υλικό – Προσωπικό

Χρονοδιάγραμμα

Υπεύθυνος Έργου

Εκτιμώμενο
Κόστος
Η προετοιμασία θα γίνει τον Η
επιτροπή 1500€
Φεβρουάριο
και
τον Εκπαίδευσης
και
Σεπτέμβριο. Τα σεμινάρια θα Διάδοσης.
διεξαχθούν τον Μάρτιο και
τον Οκτώβριο.

Προετοιμασία και παραγωγή του
υλικού
για
τα
σεμινάρια
συμπεριλαμβανομένου
των
καθηγητών και υπευθύνων των
ομίλων καθώς και του μπουφέ. Το
προσωπικό και το κόστος του
χώρου.
Εορτασμός των 50 χρόνων από την Προετοιμασία Ιανουάριος – Λήψη απόφασης από
ίδρυση της ΕΟΜ. Το κόστος Μάρτιος.
την ΕΟΜ και
συμπεριλαμβάνει την ενοικίαση
εκτέλεση έργου από
χώρου, το δείπνο-γεύμα, τη dj
την επιτροπή
μουσική,
καθώς
και
τη
Διάδοσης,
φωτογράφηση.
Προώθησης και
Χορηγιών.
Τοπικοί εορτασμοί τα Χριστούγεννα, Η περίοδος προετοιμασίας Υπεύθυνοι Ομίλων
το Πάσχα και τις Απόκριες στους καθορίζεται
από
τους
Ομίλους.
Ομίλους.
Διαγωνισμός Hot Bridge Seat: τον
σχεδιασμό
αναλαμβάνουν
οι
δάσκαλοι του Μπριτζ και εθελοντές.
Βραβεία θα αποδοθούν στους
νικητές και επιπλέον κόστος
υπολογίζεται για τη φωτογράφηση
Newsletters που θα σχεδιαστούν
από την ΕΟΜ και θα διανεμηθούν
μέσω e mail.

Φλάιερς και Αφίσες, Μπροσούρες :
Ο σχεδιασμός θα γίνει από την ΕΟΜ
και η τροποποίηση από τους
ομίλους. Το κόστος εκτύπωσης θα
επιβαρύνει τους ομίλους.
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Εκτιμώμενο
κοστος
800010000€

Το κόστος
επιβαρύνει
τους
Ομίλους
Η προετοιμασία γίνεται την H
Οργανωτική Βραβεία και
περίοδο
Ιανουάριος- Επιτροπή της ΕΟΜ σε φωτογράφη
Απρίλιος, πριν το Πανελλήνιο συνεργασία με την ση 2100€.
Πρωτάθλημα Νέων
επιτροπή
Εκπαίδευσης
και
Διάδοσης.
Τέσσερις φορές το χρόνο Τμήμα Μαθημάτων Εξτρά
κυρίως
μεταξύ
των και Διάδοσης
αρμοδιόσεμιναρίων
και
θα
τητα
αποστέλλονται
στους
τμήματος
υπευθύνους των ομίλων και
στους δασκάλους.
Διανομή τον Σεπτέμβριο και Επιτροπή Διάδοσης
Αναζήτηση
τον Ιανουάριο, καθώς και
προσφορών
πριν
τις
εορταστικές
από
περιόδους.
γραφίστες

Δελτία Τύπου - Προκηρύξεις: Πριν τα Open Nights τον
σχεδιασμός από την ΕΟΜ και Σεπτέμβριο,
Ιανουάριο,
αναπροσαρμογή από τους Ομίλους. καθώς και πριν τις τοπικές
εορταστικές εκδηλώσεις.
Αναπροσαρμογή και διαδικτυακή Καθ’ όλη τη διάρκεια του
διανομή του περιοδικού.
έτους

Διαδικτυακή Καμπάνια

Καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους – ενίσχυση δυο φορές
το έτος
Καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους

Βελτίωση Ιστοσελίδας

Open Friday Nights και Δωρεάν Καθ’ όλη τη διάρκεια του
μαθήματα Μπριτζ
έτους

Δωρεάν μαθήματα
από εθελοντές.

Αρμόδιος υπάλληλος
ΕΟΜ σε συνεργασία
με
γραφίστασχεδιαστή
Υπεύθυνος Διάδοσης
ΔΣ ΕΟΜ - social
media expert
Τμήμα
Μηχανογράφησης
ΕΟΜ
–
web
developer.
Υπεύθυνοι Ομίλων

υπολογιστών Καθ’ όλη τη διάρκεια του Υπεύθυνοι Ομίλων
έτους

Project youth – με την συμμετοχή
νέων
αθλητών.
Το
κόστος
συμπεριλαμβάνει την ενοικίαση
βαν, βενζίνη, τα διαφημιστικά
banner, τις μπροσούρες και το
υλικό.
Είδη προώθησης: πχ μπρελόκ - usb
sticks για τα αρσενικά νέα μέλη και
καθρεφτάκια για τα θηλυκά νέα
μέλη.

Το Project youth θα λάβει Η επιτροπή Νέων
χώρα τους μήνες προβολής
και καμπάνιας.

Ενδεικτικά: παραγγελία τον
Δεκέμβριο και Αύγουστο
πριν την έναρξη νέων
μαθημάτων και αποστολή
στους ομίλους.
Αποστολή e mails σε ενεργούς και Αποστολή πριν τα Open
μη αθλητές.
House Nights, την έναρξη των
μαθημάτων υπολογιστών, τις
εκδηλώσεις, την έναρξη νέων
μαθημάτων κ.α
Βραβεία Καλύτερων πρεσβευτών.
Ετήσια τελετή απονομής
κατά τον Ιούνιο.
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Τμήμα Οργάνωσης ?€
Αγώνων ΕΟΜ

Τμήμα
ΕΟΜ

Κόστος ?€

?€

?€

Το κόστος
καλύπτεται
από
τους
ομίλους
Το κόστος
καλύπτεται
από
τους
ομίλους
?€

Διάδοσης ?€

Υπεύθυνοι Ομίλων

?€

Η Επιτροπή Διάδοσης ?€

Επίλογος
Η εργασία αυτή αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση της επικοινωνιακής καμπάνιας για την
διάδοση του αθλήματος στην Ελλάδα και αφορά τόσο την Ελληνική Ομοσπονδία του Μπριτζ
όσο και τους τοπικούς ομίλους.
Η αγαστή συνεργασία όλων των μερών θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των
αποτελεσμάτων διάδοσης. Κατά συνέπεια, τα οργανωτικά και διευθύνοντα στελέχη όλων
των ομίλων οφείλουν να δραστηριοποιήσουν την τοπική τους κοινότητα και να φανούν
πρωτεργάτες και πρωτοπόροι στο έργο αυτό της διάδοσης.
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