
QR CODE
Engage your customers



Τι είναι ένα QR Code
Πλεονεκτήµατα
Εφαρµογές
Επίσηµα κρατικά έγγραφα
Πανδηµία & QR Codes
Στατιστικά
E-shopping & µειονεκτήµατα
Μοιράσου τη δική σου ιστορία

Συσκευασία - ετικέτα
Έντυπα
Προωθητικό υλικό
Tags - Ένθετα
Σχεδιασµός QR Code
Επιλογές περιεχοµένου
Production
Σκάναρε το QR Code

Περιεχόµενα



Τι είναι ένα
QR Code
Mια νέα µορφή barcode δυο διαστάσεων που 
αποτελεί έναν έξυπνο, εύκολο
και αποτελεσµατικό τρόπο σύνδεσης ενός 
Smart Phone µε online αποθηκευµένες 
πληροφορίες µέσω link. 

Σκανάρεται έυκολα 
µέσω ενός Smart Phone. 

Συνδέει τους ανθρώπους µε 
multimedia περιεχόµενο.

∆εν υπάρχει περιορισµός για το 
µέγεθος της πληροφορίας που 
αποθηκεύει.

Ένα ψηφιακό link σε έντυπη, 
αναλογική εκτύπωση.



Πλεονεκτήµατα

Για την επιχείρηση

∆ιαδραστικότητα
Προσέγγιση καταναλωτών
Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
Ευελιξία
Κέρδος
Μετρήσιµα δεδοµένα
Ενηµερότητα / εκσυγχρονισµός
∆ηµιουργία προστιθέµενης αξίας

Για τον καταναλωτή

Άµεση σύνδεση

Άµεση επικοινωνία µε την επιχείριση
Προσβαση σε πληροφορίες

Συσχέτιση µε το προϊόν / brand
∆ιασκέδαση



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

QR CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χάρτινη συσκευασία, 
µπουκάλι, εύκαµπτη 

συσκευασία, χαρτοκιβώτια 
κ.α.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιστοσελίδες, e-mails, 
mobile apps, games, 
διαφηµιστικά spot κ.α.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
Κονκάρδες, µπλουζάκια, 
ταµπέλες, επιγραφές κ.α.

ΕΓΓΡΑΦΑ
Εισητήρια, επιστολόχαρτα, 
εκπαίδευση, κρατικά 
έγγραφα κ.α.

ΕΝΤΥΠΑ
Αφίσες, φυλλάδια, 

κατάλογοι εστιατορίων, 
επαγγελµατικές κάρτες 

κ.α.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Ετικέτες συσκευασιών, 

ετικέτες κρασιών, 
αυτοκόλλητα ταµπελάκια

κ.α.



Επίσηµα κρατικά
έγγραφα

Ήδη, επίσηµες κρατικές ιστοσελίδες 
ή έγγραφα, χρησιµοποιούν QR Codes 
για πιστοποίηση και επαλήθευση 
στοιχείων.

Ταξιδιωτικά αλλά και κάθε είδους 
εισητήρια διατίθονται σε ηλεκτρονική 
µορφή µε QR Code.

Στις αποδείξεις λιανικής που 
εκδίδονται πλέον είναι τυπωµένο ένα 
µοναδικό QR Code.



Στη διάρκεια µιας πανδηµίας, όταν κανείς δεν θέλει να αγγίξει 
τίποτα, όλοι χρησιµοποιούν τα QR Codes.

Οι φαρµακευτικές 
εταιρείες ανέπτυξαν  
εφαρµογές 
δοκιµών Covid-19 
µε QR Code.

Καταστήµατα έχουν 
εγκαταστήσει κάρτες 
εισόδου µε QR Code.

Αυτό σηµαίνει ότι µέσα στο 
2021 όλοι θα έχουν 
εξοικειώθει πλήρως µε τον 
τρόπο χρήσης των QR Code, 
αφού έγινε απαραίτητο 
εργαλείο για καθηµερινές 
δραστηριότητες.

Η πανδηµία εκτόξευσε
τη χρήση QR Code



Τα στατιστικά
µιλούν

10,1 εκατοµ.
εκτιµώµενες συνολικές χρήσεις 
QR Code στην Ευρώπη µέσα στο 2020

11 εκατοµ.
νοικοκυριά σκάναραν ένα QR Code
στην Αµερική το 2020

1.65 τρις
αξίες συναλλαγών µε πληρωµές 
µέσω QR Code στην Κίνα

Χρήση QR Code ανά ηλικία

έως 24

άλλο

έως 24

24-54

24-34 34-44 44-54 άλλο

των καταναλωτών λέει ότι αναπτύσσει σχέση 
εµπιστοσύνης όταν µπορεί να σαρώσει ένα 
QR Code από µια συσκευασία

αύξηση χρήσης QR Code σε συσκευασίες 
τα τελευταία 4 χρόνια

εκτιµώµενη αύξηση της έξυπνης συσκευασίας
µε QR Code



E-shopping
& µειονεκτήµατα

∆εν αναπτύσσεται σχέση µεταξύ 
καταναλωτή - επιχείρησης.

Η εµπειρία στο κατάστηµα δεν υπάρχει 
(µουσική, εξειδίκευση, κουλτούρα, εµφάνιση).

Χάνονται οι σηµαντικότερες πληροφορίες που 
δηµιουργούν πιστότητα πελάτη.

Τα QR Video Presentations µειώνουν την απόσταση και χτίζουν σχέση 
µε τον πελάτη παρουσιάζοντας τις πληροφορίες που αποτελούν την επιχείρηση.



Μοιράσου
τη δική σου ιστορία!



Συσκευασία - Ετικέτα

∆ηµιούργησε µια έξυπνη συσκευασία 
τοποθετωντας ένα QR Code 
µε Call to Action.

Πες τη δική σου ιστορία και δηµιούργησε 
µια σχέση εµπιστοσύνης.

Οι πελάτες σου παραµένουν συνδεδεµένοι 
µε το προϊόν και το brand σου.

Μαθαίνουν για την προέλευση και 
το περιεχόµενο της συσκευασίας και 
έρχονται πιο κοντά του.



Έντυπα

Kαι οι δυνατότητες
δεν τελειώνουν εδώ...

Οδήγησε τον πελάτη σου σε 
ένα σύνδεσµο µέσω µιας 
επαγγελµατικής κάρτας.

Παρουσίασε την 
επιχείρησή σου και την 
ιστορία της µέσω ενός 
poster µε το QR Code σου.

∆ώσε πληροφορίες για το 
brand σου µέσω του QR 
Code sto flyer σου.



Προωθητικό
υλικό

Τοποθέτησε το QR Code σου
σε αντικείµενα διαφηµιστικού 
σκοπού που µπορεί να 
εξερευνήσει, όχι µόνο ο πελάτης, 
αλλά και ο κοντινός του κύκλος! 



Πρόσθεσε στη συσκευασία σου 
ένα TAG µε το QR Code σου, που 
θα οδηγεί τον πελάτη στο δικό σου 
video story.

∆ώσε µε τα προϊόντα σου ένα 
ένθετο καρτελάκι που θα κινήσει 
την περιέργεια του αγοραστή να 
ανακαλύψει περισσότερα γι’ αυτά.

Κίνησε την περιέργειά του για 
να µάθει τι κρύβεται πίσω από το 
δηµιουργικό και να έρθει πιο κοντά 
στο brand σου.

ΑΞΙΑ ΣΤΗ
ΠΡΟΣΘΕΣΕ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ

ΑΦΟΣΙΩΣΗ
ΑΥΞΗΣΕ ΤΗΝ

ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Tags -  Ένθετα



Το QR Code σου αποκτά 
ταυτότητα!

∆ίνοντας χρώµα, σχήµα και 
διαβαθµίσεις στα στοιχεία του και 
συνδυάζοντάς το µε διάφορα εικαστικά 
το QR Code έχει πλέον χαρακτήρα.

Σχεδιασµός
QR Code

∆ηµιουργούµε για σένα ένα 
ξεχωριστό σχέδιο που ταιριάζει 
στη φιλοσοφία του brand σου.



ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Tutorials

Reportage

Production line

Interviews

Story telling
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2

3

4
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Production
Έµπειροι συνεργάτες µας αναλαµβάνουν 
την δηµιουργία περιεχοµένου
για τα QR Code σου

µε στόχο την καλύτερη προβολή του 
προϊόντος και της εταιρείας σου.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ



Φτιάξε τώρα το δικό σου
QR Code
και πες την ιστορία σου!

∆είτε τη δουλειά µαςINDIGO Advertising
Περικλέους 11, Μαρούσι
Τ   +30 210 80 53 517
info@indigoad.gr
www.indigoad.gr


