
Διοργάνωσ: 

 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 
& 

Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

                         

©2016, Σκερλετόπουλος Λεωνίδας | Marketer, Certified Coach A.C.  



O οικονομικός άνθρωπος προβαίνει σε ορθολογιστικές, προς το 
ατομικό συμφέρον αποφάσεις  
Ο οικονομικός άνθρωπος είναι έξυπνος, ατομικιστής, εγωιστής με 
απόλυτη ικανότητα αυτό έλεγχου και παραμένει ανεπηρέαστος από 
σωματικές και συναισθητικές καταστάσεις. 
Ο οικονομικός άνθρωπος είναι απίστευτα ιδανικός για να χτίζει 
ακαδημαϊκές θεωρίες……. 

Craig Lambert, (2006), The Marketplace of Perceptions, Harvard Magazine, Apr 2006, p50 

http://people.hbs.edu/nashraf/marketplaceofperceptions.pdf
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Όμως ο oικονομικός άνθρωπος…  
                                                       ...έχει ένα πρόβλημα.... 

http://people.hbs.edu/nashraf/marketplaceofperceptions.pdf


Όταν κοιτάμε τον πραγματικό άνθρωπο, βλέπουμε αντί ένα τυποποιούμενης λογικής ον, ένα 
παράλογο, αυτοκαταστροφικό με αλτρουιστική συμπεριφορά όν.    
 

Δεν υπάρχει 



 
Δεν ακούμε μόνο με τα αυτιά, όπως αποκαλύπτει ο Κινέζικος 

χαρακτήρας  
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«Με την καρδιά βλέπει κάνεις σωστά. Το ουσιώδες είναι στο μάτι αόρατο» 

Antoine De Saint-Exupery 

O μικρός Πρίγκιπας 
©2015, Σκερλετόπουλος Λεωνίδας | Certified Coach A.C.  



Το πρώτο φίλτρο που περνούν οι πληροφορίες είναι το RAS (Ενεργοποιητικό Κεντρο). 
Το R.A.S. Επιτρέπει την είσοδο σε πληροφορίες : 
• Που είναι σημαντικές και σχετικές με την επιβίωση  

• Έχουν αξία ως νέα γνώση (novelty Value)   
• Έχουν περιεχόμενο με υψηλη συναισθηματική αξία  

 

 

 

 

 

Μπές στα 

παπούτσια του ! 

 

 

 

Δοκίμασε το ! 
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Συναισθήματα 

Το ζήτημα της Μαργαρίνης 

Louis Cheskin 

Λογική vs υψηλή συναισθηματική αξία  



Μικρό 
3€ 

 

Μεγάλο  
7€ 



Μικρό 
3€ 

 

Μεγάλο  
7€ Μεσαίο 

6,5€ 



Ο άνθρωπος αλλάζει πιο ευκολα αξίες παρά συμπεριφορά .. 
                                  και έχουμε ένα μηχανισμό που εργάζεται για αυτό...  

Jewish Folklore story  

Ο Εβραίος ράφτης και 

οι αντισημίτες έφηβοι   



Παράδειγμα  
Η Κρεοφαγία είναι ανήθικη... 

           ....παρόλα αυτα πάω στα Goody's για ενα Burger 

 

Διαμόρφωση /αλλαγή: 
 
 
 
Π.χ Δεν καπνίζω τόσο πολύ  

Πρόσθεση : 
Aκόμη μια πραγματικότητα 
Π.χ. Ασκούμαι οπότε δεν παίζει ρόλο που καπνίζω   

3 Στρατηγικές (+1) 

Μείωση 
Κανουμε λιγότερο  
σημαντική την μία  
πραγματικότητα: 

 
Δεν είναι και  
τόσο εγκυρες  
οι ερευνες είναι  
αδύναμες  

Νeutral: Αρνηση 
Aρνείτε να αποδεχετεί όλα  
Π.χ. Δεν υπάρχουν στοιχεία συνδεουν  
το καρκίνο με το καπνισμα. 

Σενάριο  
Γεγονός: Καπνίζω 
Γνώση: Το τσιγάρο προκαλεί Καρκίνο 
Αποτέλεσμα : ΣΥΓΧΥΣΗ  



Critical Task 1  

Πως νίωθετε ;    
 

Ποια έιναι τα συναισθήματα που 
βιώσατε σήμερα και την 
περασμένη εβδομάδα;  

Δημοφιλέστερες 

απαντησεις : 



Critical Task 1  

Πως νίωθετε ;    
 

Ερευνα υποδεικνύει οτι οι ανθρωποι έχουν δυσκολία να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν τα εκατοτντάδες συναισθήματα 

που βιώνουν σε καθημερινή βάση (Gratz & Roemer, 2004). Μια αιτία έιναι οτι οι ανθρωποι συνήθως θυμόμαστε τις σκέψεις  

που προηγηθηκάν των συναισθημάτων και όχι τα συναισθήματα.  

Ποια έιναι τα συναισθήματα που 
βιώσατε σήμερα και την 
περασμένη εβδομάδα;  

Δημοφιλέστερες 

απαντησεις : 
«Μια χαρα» ,  

«όμορφα»,  

«όλα καλα»,  

«ΟΚ»,  

«Χάλια»........ 

Πιθανότατα δεν είχατε  

περισσότερες απο  

2 με 5 απαντήσεις  

http://link.springer.com/article/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94
http://link.springer.com/article/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94
http://link.springer.com/article/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94
http://link.springer.com/article/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94


Πως τα συναισθήματα  
προκαλούνται απο σκέψεις;  

1. Σκέφτείτε μια απειλή ή κάτι επικίνδυνο θα ενεργοποιήσετε συναισθήματα στρές, φοβου, 
ανησυχίας  

2. Σκεφτείτε μια πρόσφατη απώλεια υλική η άυλη τότε θα ενεργοποιήσετε ενδεχομένος 
συναισθήματα λύπης 

3. Σκεφτείτε ότι παραβιάστηκε η ατομικότητα σας, σας διαρήξανε το αυτοκίνητο, σας 
συμπεριφερθήκανε αδικα τότε θα ενεργοποιήσετε συναισθηματα οργής.  

4. Σκεφτείτε καποια παρελθοντική δράση που έχετε μετανοιώσει τότε εγείρεται το ασιθημα της 
ενοχής. 

5. Σκεφτείτε οτι μια πράξη που κάνατε έιναι άσχημη, αναρμοστη, απρεπή κλπ τότε θα εγείρετε 
αισθηματα ντροπής.  

6. Αντίστοιχα σκέψεις αποτυχιών συνοδευονται απο συναισθηματα Ντροπής ή αηδίας  

 



Να μπορέιτε να κατανοήστε την αιτία που τα προκάλεσε και τις 
συνέπειες   

Να μπορέιτε να ονομάστε τα συναισθήματα που έχετε αναγνωρίσει με ακρίβεια  
 

 

Να Αναγνωρίζετε τα συναισθήματα την ώρα που συμβαίνουν σε εσάς και στους άλλους   

Εκφράστε τα με τον πρέπον ωφέλιμο τρόπο  

Ρυθμίστε τα αρνητικά συναισθήματα αποτελεσματικά  

Jealously vs Envy 
Zήλεια vs Θαυμασμός  



Αρχή των πάντων  
είναι  

ο ορισμός 

Συναίσθημα : 
μια έντονη ψυχοσωματική εμπειρία που αφήνει στο άτομο 

κάποια θετική ή αρνητική διάθεση 

 

 

Ετυμολογία: 
Συγκίνηση (emotion)= +Κίνηση(E+ Motion)  

Συναίσθημα είναι η ευάρεστη ή δυσάρεστη ψυχική κατάσταση που συνοδεύεται από 
ελαφριές μεταβολές των λειτουργιών του οργανισμού και είναι αποτέλεσμα κάποιου 
γεγονότος ή εμπειρίας. 
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Primary emotions 

Τι αισθάνεσαι πρώτα, ως πρώτη αντίδραση. Συνηθως θυμός, χαρά κ.ο.κ. 

Το ζήτημα είναι οτι εξαφανίζονται όσο γρήγορα εμφανίζονται και  

υποκαθίστανται απο δευτερεύοντα. Το αποτέλεσμα να μην κατανοεί το άτομο τί  

πραγματικά συμβαίνει. Τα πρωτευοντα είναι κοινά σε όλες τις κουλτούρες και  

Πολιτισμούς, καθως έχουν αμεση συνδεση με την επιβιωση.  

   

Δευτερευοντα Συναισθηματα 

Τι αισθάνεσαι έπειτα απο το πρωτευον συναισθημα. Π.χ. Απειλή μετατρέπεται  

σε θυμό με αποτέλεσμα καυγά. Μπορέι να είναι απλά αισθήματα ή συνθετο  

καθως αναδύονται συναισθηματα αντιθετα. Π.χ Πολεμος => νικη=ΧΑΡΑ >  

ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΨΥΧΩΝ=ΛΥΠΗ .   

 

 

Πρωτευοντα και δευτερευοντα    





H πρόκληση του 
Αριστοτέλη  

Ο καθένας μπορεί να θυμώσει – 
αυτό είναι εύκολο. Αλλα το να  
θυμώσει κανείς με το  σωστό άτομο,  
στο σωστο βαθμό και τη σωστή  
στιγμή, για τη σωστη αιτια και με το  
σωστο τρόπο –αυτό δεν είναι 
ευκολο. 
 

Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια  

Eίναι κάτι Νέο; 

©2015, Σκερλετόπουλος Λεωνίδας | Certified Coach  



Eίναι κάτι Νέο; 

Tα ζώα χρησιμοποιούν τα συναισθήματα  

για να επιβιώσουν,  Δαρβίνος  

©2015, Σκερλετόπουλος Λεωνίδας | Certified Coach A.C.  

Τα Βρέφη παρουσιάζουν εκφράσεις Θυμού 
μόλις στην 8η ημέρα της ζωής τους  

Darwin C.A., (1877) A biographical sketch of an infant 



Γιατί το χρειαζόμαστε;  

"The human failing I would most like to correct is aggression. It may have had 

survival advantage in caveman days, to get more food, territory or  

partner with whom to reproduce, but now it threatens to destroy us all."  
 The Independent. 19 Μαρτιου, 2015 

Stephen Hawking:  

Human Aggression Could 'Destroy Us All' 

©2015, Σκερλετόπουλος Λεωνίδας | Certified Coach A.C.  

http://www.independent.co.uk/news/science/stephen-hawking-aggression-could-destroy-us-10057658.html


Το κέντρο αποφάσεων του μεταιχμιακού συστήματος είναι μιαμικρή δομή που ονομάζετε Αμυγδαλή 

Η αμυγδαλή είναι το κέντρο των συναισθημάτων του εγκεφάλου. Όταν τα συναισθήματα είναι έντονα η αμυγδαλή 

αναλαμβάνει πλήρη έλεγχο, παραμερίζοντας το λογικό εγκέφαλο (νεοφλοιό). Αφού έχει αναλάβει το συναισθηματικό μέρος  

τον έλεγχο, προβαίνουμε σε πράξεις μη κοινά Αποδεκτές. Αποτέλεσμα χαμένες ευκαιρίες, σχέσεις και χαρά. 

 
Όταν το λογικό μέρος ανακτήσει τον έλεγχο ακλουθούνε ερωτήσεις τύπου: 

«Τι έκανα?», «Γιατί το είπα αυτό;», «Δεν ήθελα να αντιδράσω έτσι;»  

Αλλα συνήθως η ζημιά εχει ήδη γίνει. 

Γιατί Κινδυνεύουμε;  

Η αμυγδαλή παίρνει τον έλεγχο όταν  
αισθανόμαστε φόβο, η μεγάλη ταραχή 
και έχει να κάνει με την επιβίωση. 



Αν δεν το κάνεις εσύ Θα το 
κάνει ο εγκέφαλος σου  
για εσένα !!! 

Γιατί να ασχοληθώ; 



Πειρατεία της Αμυγδαλής  

• Το συναισθηματικό κομμάτι του εγκεφάλου (μεταιχμιακό) 
έχει την δύναμη να υπερνικά τον νεοφλοιό που είναι η έδρα 
της σκέψης. Αυτή η ακατέργαστη αντίδραση μας δημιουργεί 
πρόβλημα και είναι η λεγόμενη «Πειρατεία της 
αμυγδαλής»(Amygdala Hijack)  

ΤΙΓΡΗ στην σκηνή 

Είναι μια πειρατεία γιατί το συγκεκριμένο τμήμα  

του εγκεφάλου σας δρα 80.000 πιο γρήγορα από 

το γνωστικό τμήμα, και γι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο  

να ελέγξετε ταχυτάτη απελευθέρωση αδρεναλίνης   



          Ενδοπροσωπικές Δεξιότητες                                        Κοινωνικές Δεξιότητες       
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Αυτογνωσία 
 
-Συναισθηματική επίγνωση  
-Ακριβης Αυτο αξιολόγηση 
-Αυτο πεοιήθηση    

Κοινωνική Επίγνωση  
 
Ενσυναίσθηση 
-Επίγνωση των συναισθημάτων, των αναγκών και 
των ανησυχιών των άλλων 
-Κατανόηση των άλλων: κατανόηση των 
συναισθημάτων και της άποψης των άλλων και 
ενεργό ενδιαφέρον για τις ανησυχίες τους 
- Να βλέπεις μέσα από τα μάτια των άλλων  
-Σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας 

Αυτοέλεγχος 
 
- Ευσυνειδησία: το να αναλαμβάνει κανείς 
την ευθύνη. 
- Προσαρμοστικότητα: 
- Καινοτομία: το να αισθάνεται κανείς άνετα 
και να είναι ανοιχτός σε πρωτοποριακές 
ιδέες, προσεγγίσεις και νέες πληροφορίες 
Αυτοδιαχείρηση  

Διαχείριση Σχέσεων  
 
-Ικανότητα να προκαλεί κανείς στους άλλους τις 
αντιδράσεις που θέλει. 
-Επιρροή 
-Επικοινωνία 
-Ηγεσία: έμπνευση και καθοδήγηση  
-Χειρισμός διαφωνιών 
-Καλλιέργεια δεσμών: καλλιέργεια λειτουργικών 
σχέσεων 



Εmpathy 

 Affective Empathy - στοργική  
 Να αισθάνεσαι αυτό που αισθάνονται οι άλλοι. 
 ικανότητα να ταυτιστείς με μεγαλύτερη ευαισθησία 
 πόσο συναισθηματικά επηρεάζεσαι από τα συναισθήματα 

των άλλων (personal distress) 
 
 Cognitive Empathy – Γνωστική  
 Να μπορείς να κατανοήσεις να φανταστείς τι σκέπτονται  
 να βγεις από τα δικά σου παπούτσια - Walk a mile in a 

man’s shoes  
 

Πως αντιδράς όταν βλέπεις τον δίπλα σου 
 να βιώνει συγκεκριμένες καταστάσεις; 

Μπορούμε άραγε να αναπτύξουμε ενσυναίσθηση; 

Η έλλειψη ΕΣΝ Συνδέεται με: 
•Προκατάληψη  

•Bullying  

•Επιθετικότητα 

•Κακοποίηση  
Source: https://www.youtube.com/watch?v=SwoNQvSOxM8  

https://www.youtube.com/watch?v=SwoNQvSOxM8


Ενα παιδί παρατηρεί επίμονα 

έναν αστυνομικό στο περιπολικό 

του. Το παιδί πλησιάζει και ρωτα : 

 
Π. Ειναι σκύλος αυτός στο περιπολικό  

ΑΣΤ. Ναι, είναι σκύλος ! 

 

Το παιδί τότε εμφανώς 

προβληματισμένο απαντά: 

 
-Π. Τι έκανε και το έχετε συλλάβει;  
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The map is not the territory (Korzybski, 1994:58) 



Γιατί τα παιδιά, μας κάνουν τακτικά να αναθεωρήσουμε τον κόσμο; 
Τα παιδιά δεν χρειαζεται να συγκρινουν το παρόν, με παρελθoντικες εμπειρίες  

 

Ενα παιδί παρατηρεί επίμονα 

έναν αστυνομικό στο περιπολικό 

του. Το παιδί πλησιάζει και ρωτα : 

 
Π. Ειναι σκύλος αυτός στο περιπολικό  

ΑΣΤ. Ναι, είναι σκύλος ! 

 

Το παιδί τότε εμφανώς 

προβληματισμένο απαντά: 

 
-Π. Τι έκανε και το έχετε συλλάβει;  

 

Οι ανθρωποι αποκρίνονται σύμφωνα με τον δικό τους «χάρτη» για τον κόσμο. 
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The map is not the territory (Korzybski, 1994:58) 



Mental shortcuts 
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Mental shortcuts 

Οταν παρουσιαζεται ένα πρόβλημα ο εγκεφαλός μας «κόβει δρόμο» να  

γλυτώσει χρόνο. Αυτο συχνά μας εμποδίζει να δούμε την πραγματικότητα 
©2015, Σκερλετόπουλος Λεωνίδας | Certified Coach A.C.  



ΜΕΡΟΣ 2ο  
Πως συνδέονται όλα αυτά με την Κοινωνική επιχειρηματικότητα  

και το Κοινωνικό Μάρκετινγκ;   



Οι επιχειρηματίες είναι πολύ ιδιαίτεροι.  
Είναι πολυμήχανοι και επίμονοι. Αντιλαμβάνονται ευκαιρίες εκεί που οι  
υπόλοιποι βλέπουν προβλήματα.  

Bill Drayton, Ashoka 
 

Γιατί δεν χρησιμοποιούμε την δυναμική της επιχειρηματικότητας 
για να λύσουμε κοινωνικά προβλήματα; 

 



Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός  

5 Whys 

Ναι..και 

Ναι..και 

Ναι..και 

Ναι..και 

Βρίσκω 

Μια ωραία  

ιστορία  

Ακούω  

κατανοώ  

παρατηρώ 

Not built 

to last 

but to 

test  
Test to 

test 

again   



Hear them.. 

“Solutions to America's challenges are being 
developed every day at the grass roots and 
government shouldn't be supplanting those efforts, it 
should be supporting those efforts.”   

Barack Obama, Remarks by The President on Commu-nity Solutions Agenda, The White House, Office of the Press Secretary, 
30.6.2009 at https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-community-solutions-agenda-6-30-09 

 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-community-solutions-agenda-6-30-09
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Hear them.. 

“Solutions to America's challenges are being 
developed every day at the grass roots and 
government shouldn't be supplanting those efforts, it 
should be supporting those efforts.”   

Barack Obama, Remarks by The President on Commu-nity Solutions Agenda, The White House, Office of the Press Secretary, 
30.6.2009 at https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-community-solutions-agenda-6-30-09 

Actually,  the solution of services approach is not  

upstream nor downstream …. 

its the midstream what matters most.  
 

Rushel-Bennet, R., Wood, M. and Previte, J 2013. Fresh ideas: services thinking for social marketing, Journal of Social  

Marketing, Vol. 3 No 3, pp223-238  
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Listen, Understand, Empathize,  

The 16 Decisions of Grameen Bank 

Το 94% της Graamen Bank ανήκει στους Δανειολήπτες οι οποίοι μέχρι το 2007 ήταν 7.2 εκατομμύρια    

“All the data shows it is not about poor people, 
it’s about people who happen to be in poverty. 
It’s not the person, it's the context”  

Mani et al, (2013), Poverty Impedes Cognitive Function.  
http://science.sciencemag.org/content/341/6149/976.abstract  

«Train a Grandmother  
and change the world»  

Η λύση δεν έρχετε απο την γνώση, αντιθέτως απο την κατανόηση. 

http://science.sciencemag.org/content/341/6149/976.abstract


Listen, Understand, Empathize,  

The 16 Decisions of Grameen Bank 

Το 94% της Graamen Bank ανήκει στους Δανειολήπτες οι οποίοι μέχρι το 2007 ήταν 7.2 εκατομμύρια    

Poor people are bonsai people. There is nothing 
wrong with their seeds. Only society never gave 
them a base to grow on.” 
Muhammad Yunus, (2010) Building Social Business: The New Kind of 
Capitalism that serves Humanity’s most pressing needs. Public Affairs 

«Train a Grandmother  
and change the world»  

Η λύση δεν έρχετε απο την γνώση, αντιθέτως απο την κατανόηση. 

http://www.goodreads.com/author/show/1254841.Muhammad_Yunus
http://www.goodreads.com/author/show/1254841.Muhammad_Yunus


Data:  

Εμπειρία του κατασκευαστή  



Insights:  

Εμπειρία του χρήστη  

Data:  

Εμπειρία του κατασκευαστή  



Πόσο % άλλαξαν τρόπο ζωής μετά απο μια επέμβαση  Bypass;  

1 in 9 

H πρόκληση της κοινωνικής αλλαγής... 

   H πρόκληση της αλλαγής! 

Επιθυμούν να αλλάξουν; 



SM is driven by citizen insight. The SM process is based on developing a deep understanding of 
the people we are seeking to help adopt or sustain positive social and individual behaviours. 
Prof Jeff French 

“Social marketers facilitate behavior change by offering people something they value and removing 
obstacles in their path.”, International Social Marketing Association, Nedra Weinrich,  

http://www.i-socialmarketing.org/


How does Social Marketing Work?      

           8 Benchmark criteria: 

National Social Marketing Centre 

Source:  



  Μια προσέγγιση βασισμένη στην βαθιά κατανόηση 
(Insight Driven Approach) 

 Aποκτήστε επίγνωση της πραγματικότητας  και της 
καθημερινότητας του κοινού σας– Μπείτε στον κόσμο τους   

 
 Η επίγνωση μας βοηθά να ανακαλύψουμε τί μπορεί να κάνει 

τους ανθρώπους να κάνουν τις αλλαγές που αυτοί επιθυμούν, 
ωστε να είναι προς το δικό τους συμφέρον.   

 
 

Sarah Clark, Brighton Universaity, © Brilliant Futures Limited 2010 



Μία συναλλαγή (Exchange)  

Benefits >  Costs = Value 

Costs 
‘Barriers’ 

Benefits 
 ‘Motivators’ 

Source: French, J., Gordon R. (2015). Strategic Social Marketing. Sage Publications Link: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/strategic-social-marketing/book237965  

What’s In It For Me? 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/strategic-social-marketing/book237965
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French, J., Gordon R. 2015.  
Strategic Social Marketing. Sage Publications 

Link: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/strategic-social-marketing/book237965  

Source: French, J., 2011. Why Nudging is not Enough, Journal of Social Marketing, 1(2), pp154-162 
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French, J., Gordon R. 2015.  
Strategic Social Marketing. Sage Publications 

Link: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/strategic-social-marketing/book237965  

Source: French, J., 2011. Why Nudging is not Enough, Journal of Social Marketing, 1(2), pp154-162 

Great Book  
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Aντικίνητρο 

Source: http://www.bbc.com/news/uk-england-london-35120259  

Behaviour: Public Urination.  

Source: http://newmediarockstars.com/2014/08/pee-shaming-youtube-is-europes-trick-to-stop-public-urination  

footage is going to be uploaded to YouTube in an attempt to 
stymie street urination. 

Hackney Council spends £100,000 a 
year cleaning urine off walls and 
pavements. 'Anti-pee' walls in Hackney 
will splash offenders 
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Road Crew 
From social marketing to social enterprise  

http://www.youtube.com/watch?v=-gOfbL3Fh8k 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-gOfbL3Fh8k
http://www.youtube.com/watch?v=-gOfbL3Fh8k
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Road Crew Results 

Results of the Road Crew project significantly exceeded NHTSA's expectations:  
 
•19,757 rides were given to potential drunk drivers from July 1, 2002 through June 30, 2003. 
•Rides were estimated to have prevented 15 alcohol-related crashes on area roads, a 17% reduction 
(see notes, below for calculations). 
•The average cost of an alcohol-related crash in Wisconsin was approximately $56,000; the cost to 
avoid a crash in the program was about $15,300. 
•There was no decrease in the percent of patrons who admitted to drinking and driving, but there 
was a significant drop in the frequency of occurrences per person compared with control group 
behavior. On average, people reduced their number of alcohol impaired driving events by about one 
time every two weeks. 
•Among those who were aware of the program, over 80% surveyed had positive feelings, and nearly 
half of those aware perceived a decrease in driving after excessive drinking in the community. 
•Among bar patrons, there was no observable increase in consumption compared to control 
communities. However, there was an increase in the number of bars visited. 
•Community leaders felt that the program should continue. 

http://www.nsmcentre.org.uk/resources/showcase/road-crew  

http://www.nsmcentre.org.uk/resources/showcase/road-crew
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Κόστος: 14.000$ 

Play Pump 

Roundabout Water Solutions 

Η Αφρική δεν χρειάζεται High Tech καινοτομία αλλα Low Tech  

Trevor Field,  

The pump can raise up to 1400 liters of 
water per hour from a depth of 40 meters. 
The storage tank has a four-sided 
advertising panel. Two sides are used 
to advertise products, thereby providing 
money for maintenance of the pump, 



http://www.europeansocialmarketing.org  http://www.i-socialmarketing.org  
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The European Social Marketing Association 

(ESMA) is a growing community across 

Europe dedicated to the advancement of 

social marketing research, teaching, and good 

practice in Europe.  

  

 
ESMA Website 
http://www.europeansocialmarketing.org  

http://www.europeansocialmarketing.org/




Interested More ???  

Join the conference 



Msc & PgCert in Social Marketing  

Course Link: https://www.brighton.ac.uk/courses/study/social-marketing-pgcert.aspx  

Interested MUCH more?  
Study Social Marketing 

https://www.brighton.ac.uk/courses/study/social-marketing-pgcert.aspx
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Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα … 

Το ίδιο ισχύει για την κοινωνική αλλαγή 



Το δύσκολο το αντιμετωπίζουμε άμεσα, 

το αδύνατο ίσως μας πάρει κάποιο χρόνο.  

©2016, Σκερλετόπουλος Λεωνίδας | Marketer/Certified Coach A.C. | Mail: l.skerletopoulos@thenest.org.gr  | T 6980949098 

  http://www.linkedin.com/in/lskerletopoulos   

   https://plus.google.com/u/0/+lSkerletopoulos/posts  

       Μ:     l.skerletopoulos@thenest.org.gr  
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