
Eνώνουµε τη φωνή µας,
δίνουµε το µήνυµα!

“Δεν πίνω πριν οδηγήσω”

Winners always stay in controlWinners always stay in control



27 - 29 Απριλίου 2007
µε αφορµή την 1η Παγκόσµια Εβδοµάδα 

Οδικής Ασφάλειας  
(Στάση Μετρό – Σύνταγµα)

15 Μαΐου - 30 Ιουνίου 2007 
Διαγωνισµός Internet  

12 - 20 Μαΐου 2007
Διεθνής  Έκθεση Αυτοκινήτου

8 - 10 Απριλίου 2008
Χορηγία του 12ου  

Economist Round Table

17 - 21 Σεπτεµβρίου 2008
Συµµετοχή στο Athens  

Tuning Show 

Ιούνιος 2008... (σε εξέλιξη)
Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης  
και Ενηµέρωσης του κοινού

Με  την υποστήριξη του Εκδοτικού 
Οµίλου «Motor Press» διοργανώνουµε 
διαγωνισµό στο διαδίκτυο µε θέµα την 
«Οδική Ασφάλεια».

➜ Στο διαγωνισµό συµµετέχουν 
πάνω από 6.500 πολίτες, ενώ το 
µήνυµα για υπεύθυνη κατανάλωση 
µεταδίδεται µέσα από 2,9 εκατ. 
ηλεκτρονικές αποστολές της  
«Motor Press» 

Σε συνεργασία µε τον Εκδοτικό Όµιλο 
«Motor Press» συµµετέχουµε στη Διεθνή 
Έκθεση Αυτοκινήτου, πραγµατοποιώντας 
ενηµερωτική εκστρατεία για την «Οδική 
Ασφάλεια».

 ➜ Επικοινωνούµε µε 20.000 
επισκέπτες και 420.000  
αναγνώστες περιοδικού τύπου  

Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Mika 
Häkkinen, Παγκόσµιου Πρωταθλητή F1 
και Παγκόσµιου Πρεσβευτή Υπεύθυνης 
Κατανάλωσης του Johnnie Walker, 
διοργανώνουµε Συνέντευξη Τύπου  
στην Αθήνα.

 
 ➜ 1,85 εκατ. τηλεθεατές, αναγνώστες 
εντύπων και χρήστες του Internet 
παίρνουν το µήνυµα υπεύθυνης 
κατανάλωσης από τον Mika Häkkinen  

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών συµµετέχουµε σε έκθεση 
καλών πρακτικών, µε θέµα την «Οδική 
Ασφάλεια».

 ➜ 10.000 Αθηναίοι πολίτες λαµβάνουν 
το µήνυµα «Διατηρείτε τον έλεγχο.  
Μην πίνετε πριν οδηγήσετε»

Eπικοινωνoύµε το µήνυµα  
«Γίνε ο Οδηγός της Παρέας. Ποτέ µην  
πίνεις πριν Οδηγήσεις» και ζητάµε από  
τους συνέδρους να συνυπογράψουν τη 
δέσµευση για υπεύθυνη κατανάλωση.

➜ 150 διακεκριµένοι σύνεδροι 
προσυπογράφουν την πρωτοβουλία 

Με την υποστήριξη της ΕΛΠΑ 
πραγµατοποιούµε πρόγραµµα 
ευαισθητοποίησης, µε θέµα  
«Δώσε εσύ το µήνυµα. 
Μην Πίνεις, πριν Οδηγήσεις»,  
στο πλαίσιο του Athens Tuning  
Show.

➜ 15.000 επισκέπτες  
λαµβάνουν το µήνυµα  
και συµµετέχουν στον  
διαδικτυακό διαγωνισµό

Πραγµατοποιούµε εκστρατεία 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των Αθηναίων σε σηµεία κατανά-
λωσης, καθώς και δηµιουργικό 
διαγωνισµό στο διαδίκτυο µε θέµα 
«Δώσε εσύ το µήνυµα», προτρέπο-
ντας τους καταναλωτές να ορίσουν 
τον «Οδηγό της Παρέας».
Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται  
µε την υποστήριξη της ΕΛΠΑ.

  ➜ Στόχος: 30.000 άµεσες 
επαφές µε πολίτες της Αθήνας 
και µετάδοση του µηνύµατος σε 
1,5 εκατ. Αθηναίους µε ενέργειες 
επικοινωνίας

Ο Mika Häkkinen λαµβάνει 
κοινωνικό αριστείο στην εκδήλωση 
«Άντρας της Χρονιάς» για το ρόλο 
του ως Παγκόσµιος Πρεσβευτής 
Υπεύθυνης Κατανάλωσης  
του Johnnie Walker.

  ➜ Η εκδήλωση προβάλλεται από 
τον τηλεοπτικό σταθµό ALPHA

Winners always stay in control

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και η Diageo Hellas, 
µε την υπογραφή του Johnnie Walker προτρέπουν τους Έλληνες οδηγούς :  «Μην πίνετε πριν οδηγήσετε»

5 Φεβρουαρίου 2008
Ο Mika Häkkinen  

στην Αθήνα 

Ιστορικό ενηµερωτικής εκστρατείας



...ότι θα εργαστούµε µε συνέπεια και θέληση για  

τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων που συνδέονται 

µε την κατανάλωση αλκοόλ καθώς και για την εδραίωση 

υπεύθυνης νοοτροπίας στους Έλληνες οδηγούς.

 

Στην προσπάθεια αυτή προσκαλούµε ως αρωγούς  

όλους τους φορείς της κοινωνίας µας που µε το λόγο και 

την ενεργή στάση τους µπορούν να εµπνεύσουν αλλαγή  

συµπεριφοράς στους συµπολίτες µας.

 

Ας ενώσουµε τη φωνή µας για να ακουστεί δυνατότερα  

το µήνυµα :

«Δεν πίνω πριν οδηγήσω.

Η παρέα διαλέγει τον οδηγό της πριν από κάθε έξοδο»

 

Με εκτίµηση,

 

 Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά Γιάννης Χανδάνος
 Πρόεδρος Δ.Σ.  Πρόεδρος Δ.Σ. 
 Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας  Σύλλογος Ελλήνων 
 «Πάνος Μυλωνάς» Συγκοινωνιολόγων

Τάσος Ευαγγέλου
Γενικός Διευθυντής
Diageo Hellas A.E.

Δεσµευόµαστε...



Winners always stay in control

Με την υποστήριξη της




