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04 Π ρ ό λ ο γ ο ς / R a t i o n a l e

Είμαστε ένα brand
ιατροτεχνολογικό
Εξ αντικειμένου, ο κόσμος μας είναι το ιατρικό εργαστήριο,
το σχεδιαστήριο, το ράφι των φαρμακείων, το ντουλαπάκι
με τα φάρμακα σε κάποιο σπίτι.
Το ερώτημα είναι: πώς κάνουμε το άλμα από το χώρο της ιατρικής
και της επιστήμης στην καρδιά της ζωής;
Πώς θα γίνουμε ένα brand που σπάει τα στενά σύνορα της χρηστικότητας
για να γίνει, πέρα από χρήσιμο, και αγαπητό;
Δεν είναι μόνο η φύση του αντικειμένου μας που καθιστά πιο δύσκολη
αυτή τη μετάβαση. Υπάρχουν και επικοινωνιακές προκλήσεις,
όπως επιστημονικοί όροι που μπορούν να απλοποιηθούν
μέχρι ένα σημείο.

Καλούμαστε λοιπόν να επανακαθορίσουμε
τον κόσμο του brand και τις ισορροπίες
στον τόνο φωνής του.
Αυτό δεν γίνεται με μιας.
Είναι μια διαδικασία, ή καλύτερα, ένα ταξίδι.
Το πρώτο βήμα του, αλλά ταυτόχρονα
και ένας χρήσιμος οδηγός για την πορεία,
είναι το παρόν brand book.

TONE OF VOICE

Σκεπτ ι κ ό γ ι α το ν τ ό ν ο φ ω ν ή ς το υ b r a n d b o o k

Πριν από τη δημιουργία επικοινωνίας, ήδη από το brand book,
ορίζουμε κάποιες προδιαγραφές και ισορροπίες
για τον τόνο φωνής του brand.
Έτσι, ο χρήστης του από τις πρώτες σελίδες προετοιμάζεται
νοητικά και συναισθηματικά.
Για αυτό στο brand book μας:

Αποφεύγουμε
τον μακροπερίοδο λόγο.
Οι μεγάλες φράσεις είναι χαρακτηριστικό του λόγιου ύφους
και μας πηγαίνουν πίσω στον κόσμο της επιστήμης,
που είναι η αφετηρία του brand αλλά δεν θέλουμε να είναι
το όριό της ταυτότητάς του. Δίνουμε ανάσες στον λόγο
με μικρότερες και πιο κατανοητές προτάσεις.

Είμαστε φιλικοί
και ανθρωποκεντρικοί.
Απευθυνόμαστε στον δυνητικό καταναλωτή μας, αυτόν που θα
γίνει ο αποδέκτης των κάθε λογής ενεργειών επικοινωνίας.
Του μιλάμε άμεσα, σε β’ ενικό, ώστε να νιώθει
(αλλά να μην το ξεχνάμε και εμείς οι ίδιοι) ότι αυτός είναι
στο επίκεντρο για μας.
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Μιλάμε με συναίσθημα.
Σκοπός μας δεν είναι να μεταφέρουμε απλώς λογικές πληροφορίες
αλλά να δημιουργήσουμε ταυτίσεις σε ένα βαθύτερο επίπεδο,
αυτό των συναισθημάτων. Αυτό θα επιτευχθεί με λόγο περιεκτικό
σε συναίσθημα αλλά και με τις εικόνες που θα ντύσουν
το brand book.

Εμπνέουμε.
Είναι εύκολο η λειτουργική διάσταση των προϊόντων μας να κάνει
τη σχέση μας με τον καταναλωτή πιο πεζή.
Για αυτό σκοπός μας είναι να τον εμπνεύσουμε. Να τον κάνουμε
να δει το ανθρώπινο πόδι όχι απλώς σαν πάσχον μέλος,
με ό,τι συνειρμούς συνεπάγεται αυτό, αλλά ως ένα πολύτιμο
και θαυμαστό εργαλείο του σώματος με μοναδική πολυπλοκότητα
και λειτουργικότητα. Να νιώσει ότι στην Podia κάνουμε
κάτι μεγάλο, σπουδαίο, σημαντικό, όμορφο.
Να αντιληφθεί ότι το πρώτο βήμα για το ευ ζην είναι η καλή
υγεία των ποδιών. Όχι μιλώντας του διδακτικά, αλλά εμπνέοντάς
τον και προκαλώντας αυθόρμητα συναισθήματα.
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Κτίζουμε, επεκτείνουμε.
Αξιοποιούμε στοιχεία από τη μέχρι τώρα ταυτότητα του brand,
τόσο σε επίπεδο εννοιών και concept, όσο και σε επίπεδο
ορολογίας. Εντάσσουμε αυτά τα στοιχεία με αρμονικό τρόπο
στο νέο, διευρυμένο σύμπαν του brand.

Φτιάχνουμε “μαγιά”.
Δημιουργούμε ένα απόθεμα από επιχειρήματα, λεκτικά
σχήματα, motto και concept (τόσο εννοιακά όσο και οπτικά),
διαθέσιμο προς αξιοποίηση στις καμπάνιες του brand.

Λαμβάνουμε υπόψη μας
και άλλα κοινά.
Μιλάμε στον καταναλωτή, γνωρίζοντας ότι μας ακούν
οι προμηθευτές μας, οι συνεργάτες μας, οι B2B πελάτες μας,
τα media. Θέλουμε όλοι να αντιλαμβάνονται την ταυτότητα και
το όραμά μας, και να συμβάλουν στην αφομοίωση
της ταυτότητάς μας από το ευρύ κοινό.

Τ α β ή ματα πο υ μα ς έ φ ε ρ α ν στο σ ή με ρ α

Ξεκινάμε...

«Ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια εδώ και μερικά χρόνια
γιατί πιστεύω βαθιά ότι τα πόδια είναι για τον άνθρωπο,
ίσως από τα πιο σημαντικά μέλη της ανατομίας του.
Είναι η βάση της στήριξής μας στη γη.
Είναι ο λόγος που προχωράμε μπροστά.
Είναι το πρώτο μέσο που μειώνει τις αποστάσεις.
Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι όταν μιλάμε για εξέλιξη,
μιλάμε για βήματα.
Θεωρώ λοιπόν ότι τα πόδια αξίζουν τη φροντίδα μας
στο μέγιστο.
Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την επιστήμη μας
για να δώσουμε στο ανθρώπινο πόδι την κορυφαία
φροντίδα πρόληψης και θεραπείας».
Με αυτά τα λόγια ο φαρμακοποιός και επιχειρηματίας Γιώργος
Παπαδημητρόπουλος περιέγραψε το πώς εμπνεύστηκε τη σειρά προϊόντων
Podia, μερικά χρόνια πριν.
Ο ίδιος είχε ήδη μία επιτυχημένη πορεία ως φαρμακοποιός
αλλά και ως επιχειρηματίας με την εταιρεία Natura Pharm που ίδρυσε το 1992.
Μια εταιρεία που από το ξεκίνημά της βασίζεται στο τετράπτυχο επιστημονική
γνώση - επιχειρηματικό πνεύμα - δημιουργική ανησυχία και την προσφορά
στον άνθρωπο.
Η προσπάθεια που λέγεται Podia ξεκίνησε το 2010 με καινοτόμο διάθεση και
ξεκάθαρο όραμα: την καλυτέρευση της καθημερινότητας των ανθρώπων, χάρη
σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα που δίνουν λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα των
κάτω άκρων.
Όλα αυτά αποτέλεσαν το στέρεο έδαφος όπου έγινε το πρώτο βήμα
της μάρκας και στο οποίο συνεχίζει και σήμερα τη διαδρομή της,
προς νέους προορισμούς.
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Ας πάμε κάποια
βήματα πίσω

Ήταν κάποτε ένα ζώο.
Τετράποδο,
όπως χιλιάδες άλλα είδη.
Μέχρι που μια μέρα,
κατέβηκε από το δέντρο.
Στάθηκε όρθιο.
Έκανε το πρώτο βήμα
στα δυο του πόδια.

Έγινε Άνθρωπος.

400 εκ. χρόνια,

Εδώ και
η φύση εξελίσσει τα άκρα των έμβιων οργανισμών.
Έτσι φτάσαμε στο αριστούργημα βιολογικής μηχανικής
που αποκαλούμε ανθρώπινο πόδι.

19 μύες & τένοντες, 26 οστά,
33 αρθρώσεις, 107 σύνδεσμοι συνθέτουν
ένα εξαιρετικά περίπλοκο αλλά και λειτουργικό εργαλείο.
Χάρη σε αυτό, κάνουμε πάνω από

5.000 βήματα κάθε μέρα.
Διανύουμε, όσο ζούμε, πάνω από110.000 χλμ,
ή τρεις φορές το γύρο της Γης.

Εξελικτικό Άλμα

Φτάνουμε όπου θέλουμε
να φτάσουμε στη ζωή.

18 Ό λ α ξ εκ ι ν ού ν με έ ν α β ή μα

Το πρώτο βήμα

μιας χορογραφίας

Το πρώτο βήμα

του ανθρώπου
πριν 2 εκ. χρόνια

Το πρώτο βήμα

ενός βρέφους
Όλα ξεκινούν

με ένα βήμα
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Το πρώτο βήμα

σε μια άγνωστη
ήπειρο
ή το φεγγάρι

Το πρώτο βήμα
Το πρώτο βήμα

για μια διαδρομή
ρουτίνας

προς το πρόσωπο
που μας ενδιαφέρει

Όλα όσα κάνουμε
Όλα ξεκινούν
και προχωρούν
χάρη στα πόδια μας

Τα εύκολα

και τα δύσκολα

Όλα όσα έχουμε

πετύχει
ή ονειρευόμαστε
να πετύχουμε

Τα καθημερινά

και τα μεγαλειώδη

24

Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΙ Α Κ ΙΝΗΣΗΣ

Κίνηση
Η πορεία από το Α στο Β

Όπου Α, η αφετηρία σου
Όπου Β, οι επιθυμίες,
οι στόχοι, τα όνειρά σου
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Υπάρχουν
άπειρες εναλλακτικές διαδρομές
για κάθε προορισμό

Αλλά μόνο μία είναι η αληθινά δική σου
Αυτή που εσύ ελεύθερα επιλέγεις

28 Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΙ Α Κ ΙΝΗΣΗΣ

Είμαστε εδώ
για να ενισχύουμε
αυτό το αίσθημα ελευθερίας.
Για να καταργούμε
τα εμπόδια.
Σου δίνουμε επιλογές
και λύσεις για να πορεύεσαι
προς μια καλύτερη ζωή,
όπως την εννοείς εσύ.

Αέναη πορεία προς το καλύτερο

Είσαι άνθρωπος
Αναζητάς πάντα το καλύτερο.
Το δικό σου καλύτερο.
Κι όταν φτάνεις εκεί,
δεν στέκεσαι εκεί.
Ξεκινάς την επόμενη αναζήτηση,
την επόμενη διαδρομή.

Είναι στη φύση μας αυτή
η ατέρμονη αναζήτηση.

Στήριγμά σου
σε κάθε βήμα
αυτού του δρόμου,
τα δύο πόδια σου.
Πολύτιμα για τη ζωή.
Αλλά όχι άτρωτα.

Τα πόδια μας κάνουν τόσα πολλά
για μας.
Βαδίζουν, δρασκελίζουν, τρέχουν,
κάνουν άλματα.
Πατούν, στηρίζουν, ισορροπούν.
Χορεύουν, αθλούνται, κολυμπούν,
ακροβατούν, οδηγούν.
Συμμετέχουν με αμέτρητους τρόπους
σε ό,τι κάνουμε.

Στην πορεία της ζωής είναι επόμενο
να τα βρει η φθορά.

Στο ευ ζην φτάνεις με τα πόδια
Πολλές φορές όμως κοιτάμε μπροστά, προς τον
προορισμό μας, και ξεχνάμε να κοιτάξουμε χαμηλά,
προς τους δύο ακούραστους συνεργάτες μας.
Μόνο όταν λειτουργεί σωστά κάθε στοιχείο της
θαυμαστής αρχιτεκτονικής του ανθρώπινου ποδιού,
μπορείς να βιώσεις ευεξία και την ελευθερία
να κινείσαι όπως θέλεις στη ζωή.
Σήμερα, που ο τρόπος ζωής μας καταπονεί
όλο και περισσότερο τα κάτω άκρα μας, είμαστε εδώ
για να σε βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσεις
την αξία τους, αλλά και την ανάγκη της καθημερινής
φροντίδας τους.

Πώς να φροντίσεις σωστά κάτι τόσο σύνθετο;
Τόσο αριστοτεχνικά φτιαγμένο;
Τόσο πολύτιμο, όσο τα πόδια σου;
Δεν αρκεί η δική σου συνειδητοποίηση και πρόθεση.
Θέλει εξειδίκευση, γνώση, εξονυχιστική μελέτη και ανάλυση,
καινοτόμες τεχνολογίες.
Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, στα προσφέρουμε εμείς

Στηρίζουμε τα πόδια σου με κάθε τρόπο
για να σε στηρίζουν κι αυτά με τη σειρά τους,
στα βήματά σου στη ζωή.

Φροντίδα

σε κάθε σου βήμα

M

Το μανιφέστο
της φροντίδας
Δεν είμαστε εδώ για να σου προσφέρουμε απλώς
«κάποια προϊόντα».
Είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε
μια σχέση ζωής μαζί σου.
Για να σου προσφέρουμε λύσεις σε κάθε
σου βήμα.
Με άλλα λόγια, ένα ολοκληρωμένο σύστημα
εξειδικευμένης φροντίδας των ποδιών σου,
βασισμένο σε εξελιγμένες, καινοτόμες φόρμουλες.
Και φροντίδα για μας είναι τρία πράγματα.

Επιστημονική αντιμετώπιση,
για μια σειρά από προβλήματα ή παθήσεις
των ποδιών σου.

Ειδική προστασία

,
που προλαμβάνει ενοχλήσεις ή πόνο
και ανακουφίζει από αυτά.

Αισθητική φροντίδα,

για να είναι τα πόδια σου πάντα όμορφα
και περιποιημένα.

Όταν εστιάζεις, βλέπεις καλύτερα.

Όταν εστιάζεις, διεισδύεις σε βάθος.

Όταν εστιάζεις, γίνεσαι οξυδερκής.
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Ε στ ι ασμέ ν η γ ν ώση ( ε ξ ε ι δίκε υ ση )

Έτσι μπορούμε να τελειοποιούμε
διαρκώς τις τεχνικές μας
και τη σειρά των προϊόντων μας.
Έτσι μπορούμε να δημιουργούμε
καινοτόμες λύσεις
που προσφέρουν περιποίηση
με ασφάλεια.
Έτσι μπορούμε να προνοούμε
για σένα, μελετώντας εξαντλητικά
τη φυσιολογία και κινησιολογία
των ποδιών, επισημαίνοντας
προβλήματα που μπορεί
να προκύψουν και προτείνοντας
λύσεις που τα προλαμβάνουν.
Έτσι μπορούμε να ενισχύουμε
με ακρίβεια τη γνώση μας,
αλλά και να την προσφέρουμε
στην κοινωνία,
για να αποκτήσουμε όλοι μας
μια κουλτούρα
φροντίδας των ποδιών.

Για αυτό κι εμείς εστιάζουμε στη φροντίδα
των ποδιών σου και μόνο.

ιατρικής & τεχνολογίας

Στο σταυροδρόμι

Εκεί που η ιατρική συναντά
την τεχνολογία, γεννιούνται
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν είναι φάρμακα.
Δεν δρουν μέσα στον οργανισμό. Δεν επιδρούν
στον μεταβολισμό μας.
Κι όμως είναι πολύτιμα για τις ιατρικές υπηρεσίες.
Επιτρέπουν τη διάγνωση, πρόληψη, παρακολούθηση
ή ανακούφιση μιας ασθένειας. Τη θεραπεία
ή την επανόρθωση ενός τραύματος ή αναπηρίας.
Το φάσμα τους είναι εξαιρετικά ευρύ. Καλύπτει
από ένα θερμόμετρο μέχρι έναν μαγνητικό τομογράφο.
Από ένα επίθεμα ποδιών μέχρι ένα ορθοπεδικό εμφύτευμα.
Σε αυτή τη σημαντική οικογένεια προϊόντων ανήκουν
και οι λύσεις της Podia. Σχεδιάζουμε και παράγουμε
ιατροτεχνολογικά προϊόντα CE, με ανώτερη ποιότητα
και αποτελεσματικότητα. Προϊόντα που με αιχμή την υψηλή
τεχνολογία και την καινοτομία προσφέρουν
στα πόδια μας το καλύτερο.

Κοινός προορισμός
Η δημιουργία ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος κορυφαίας ποιότητας είναι επιστήμη και τέχνη μαζί. Ένα ταξίδι προς την τελειότητα.

46 Κ ΟΙΝΟΣ Π ΡΟΟΡΙΣ Μ ΟΣ

Δεν είναι μια μοναχική διαδρομή. Χρειάζεται τη συμπόρευση
ταλαντούχων ανθρώπων που δεν γνωρίζουν όριο στην αναζήτηση
του άριστου. Ανθρώπων που είναι ταυτόχρονα χημικοί μηχανικοί
και καλλιτέχνες. Φαρμακοποιοί και φιλόσοφοι. Σχεδιαστές
με επιστημονική ματιά. Marketeers που αφουγκράζονται την αγορά.
Εμείς αυτούς τους πολύπλευρους, ταλαντούχους, ανήσυχους
ανθρώπους τους λέμε Ομάδα Σχεδιασμού της Podia.
Και όλοι μαζί, ως μία ομάδα, κάνουμε καθημερινά τη διαδρομή προς
το δικό μας ιδεώδες: το τέλειο αποτέλεσμα.

Αμέτρητες ώρες μπροστά από πίνακες
με φόρμουλες χημικών ενώσεων και πάνω
από μικροσκόπια στο εργαστήριο.
Αμέτρητες ώρες με άδεια χαρτιά που περιμένουν
να γεμίσουν με ιδέες, αλλά και χαρτιά γεμάτα
με δεδομένα προς ανάλυση.
Αμέτρητες ώρες μπροστά σε οθόνες με υπολογισμούς
για τη χημική και μηχανική συμπεριφορά υλικών,
αλλά και πάνω από τη γραμμή παραγωγής,
όπου τα υλικά γίνονται προϊόν.
Αμέτρητες ώρες σε αίθουσες συσκέψεων,
όπου η γνώση όλων γίνεται ένα:
ένα άριστο προϊόν φροντίδας των ποδιών για σένα.

3 βήματα

προς την τελειότητα
Όλη η μακρά διαδρομή προς τη δημιουργία
του τέλειου προϊόντος Podia μπορεί να συμπυκνωθεί
σε τρία βήματα.

Βήμα 1ο

Η επιλογή
Πρώτες ύλες. Υπάρχουν χιλιάδες. Ποια είναι η κατάλληλη;
Ποια προσφέρει το ιδανικό αποτέλεσμα; Εδώ η γνώση
και η έμπνευση τρέχουν μαζί στον ίδιο στίβο.
Συναγωνίζονται η μία την άλλη. Μας οδηγούν σε μια πρώτη
επιλογή υλικών. Δοκιμάζουμε εξαντλητικά τις ιδιότητές τους.
Συστηματικές μετρήσεις αλλά και συγκρίσεις καλούνται
να επιβεβαιώσουν την αρχική ιδέα. Μόνο το υλικό που
θα επικρατήσει σε αυτή τη διαδικασία, το καλύτερο των
καλύτερων, περνά στο επόμενο στάδιο.
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Βήμα 2o

Η ανάμιξη
Αν η επιλογή ενός υλικού είναι και λίγο τέχνη,
η ανάλυση των συνδυασμών μεταξύ υλικών είναι σαν
μια μαθηματική εξίσωση με χιλιάδες δυνατές λύσεις.
Εμάς όμως δεν μας αρκεί μια καλή λύση. Αναζητούμε τη
βέλτιστη. Γιατί αυτή θα δώσει λύσεις και στη δική σου ζωή.
Ακολουθεί ένα νέο στάδιο μετρήσεων και συγκρίσεων.
Ακούραστα αναμιγνύουμε υλικά και δραστικές ουσίες.
Ακούραστα αναζητούμε ιδανικές δοσολογίες και δοκιμάζουμε
το συνδυαστικό αποτέλεσμα. Κάθε τέτοια δοκιμή είναι
και ένα βήμα που μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο μας:
την τέλεια φόρμουλα.

Βήμα 3o

Το αποτέλεσμα
Ίσως στη ζωή δεν πρέπει να κρίνονται όλα
από το αποτέλεσμα. Στη δουλειά μας όμως είναι καθοριστικό
κριτήριο. Και εδώ ο σημαντικότερος σύμβουλος
και κριτής είσαι εσύ, ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων μας.
Οι δικές σου ανάγκες μας δείχνουν τον δρόμο προς το τέλειο.
Το τελικό στάδιο ανάπτυξης αναζητά ακριβώς αυτό.
Τίποτε λιγότερο. Νέες δοκιμές καλούνται να το
επιβεβαιώσουν. Βελτιστοποιούμε κάθε παράγοντα,
κάθε σημείο της σχεδίασης μιας φόρμουλας,
μέχρι να φτάσουμε εκεί. Μέχρι κάθε άνθρωπος
που δοκιμάζει το προϊόν μας να βιώνει μια ασύγκριτη αίσθηση
ικανοποίησης. Και όταν έχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα,
σημαίνει ότι έχουμε το ιδανικό προϊόν. Για σένα.
Για μας. Και αυτό, και μόνο αυτό, θα φύγει μια μέρα από
τα εργαστήριά μας, για να φτάσει, μέσα σε μια καλαίσθητη
συσκευασία, στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και στο σπίτι σου.

Οι αξίες μας
δεν είναι θεωρητικές,
αλλά πραγματικές.
Μπορείς να τις αναγνωρίσεις
τόσο στα προϊόντα μας
όσο και σε κάθε άλλη μας
δραστηριότητα.
Είναι αυτές που μας κινούν αλλά
και δίνουν σ’ εσένα λόγους

να μας επιλέγεις
και να μας εμπιστεύεσαι.

αξίες
που πατούν
γερά
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Κεντρικές έννοιες:

Εξειδίκευση
Βαθιά γνώση
Εξονυχιστική μελέτη και έρευνα
Υψηλή Τεχνολογία
Καινοτομία

Αξία 1

Επιστημονική και Τεχνική Ανωτερότητα

Εστιάζουμε όλες μας τις προσπάθειες στη φροντίδα
των ποδιών σου. Αυτή η εξειδίκευση είναι
που μας επιτρέπει να φτάσουμε σε μεγαλύτερο
βάθος γνώσης.
Η τεχνογνωσία για μας όμως δεν είναι κάτι στατικό.
Εμπλουτίζεται διαρκώς. Ανατροφοδοτείται
με τα δεδομένα που μας προσφέρει η εξαντλητική
μελέτη και έρευνα.
Ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας.
Αλλά ανοίγει και νέους, απάτητους δρόμους,
με αιχμή την καινοτομία. Αυτό είναι το δικό μας
προβάδισμα, επιστημονικό και τεχνικό.
Και είναι σημαντικό, επειδή γίνεται και δικό σου
προβάδισμα. Κάνει τη διαφορά στη δική σου
καθημερινότητα.
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Κεντρικές έννοιες:

Αξιοπιστία
Ασφάλεια
Ολοκληρωμένη Προστασία
Φροντίδα
Περιποίηση

Αξία 2

Αποτελεσματικότητα

Είμαστε ένα αξιόπιστο brand. Τα προϊόντα μας κάνουν
πάντα αυτό που υπόσχονται.
Και το κάνουν άριστα. Αληθινή αποτελεσματικότητα όμως
δεν υπάρχει χωρίς ασφάλεια.
Για αυτό σου προσφέρουμε προϊόντα αυστηρά ελεγμένα,
εξαντλητικά δοκιμασμένα,
εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς.
Αγκαλιάζουμε τη φροντίδα των ποδιών σου από κάθε
πλευρά.
Τα προϊόντα μας προστατεύουν, φροντίζουν,
αντιμετωπίζουν προβλήματα,
αλλά και περιποιούνται. Γιατί τα περιποιημένα πόδια είναι
όμορφα, δυνατά και υγιή πόδια.
Σου δίνουν ανάλαφρη διάθεση και αυτοπεποίθηση.
Σου χαρίζουν ευεξία.
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Κεντρικές έννοιες:

Υγεία
Ευεξία
Ποιότητα Ζωής
Δημιουργικότητα

Στηρίζουμε την υγεία των ποδιών σου γιατί αυτή στηρίζει
την υγεία σου συνολικά. Ξέρουμε ότι ένα φαινομενικά
μικρό πρόβλημα στα κάτω άκρα σου, μπορεί να έχει
μεγάλο αντίκτυπο στην ποιότητά ζωής σου ή να επιβαρύνει
το σώμα σου γενικότερα.
Βάζουμε κι εμείς το λιθαράκι μας για να νιώθεις καλά.
Γιατί όταν ταλαιπωρείσαι από ενοχλητικά συμπτώματα,
πόνο ή παθήσεις, δεν μπορείς να φτάσεις στο πολύτιμο
αίσθημα της ευεξίας. Με τις λύσεις φροντίδας
που σου προσφέρουμε, πέφτουν όλα τα εμπόδια.
Ανοίγει ο δρόμος για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Δυναμώνουμε κάθε βήμα σου, στην πορεία
για την πραγματοποίηση των επιθυμιών σου.
Γιατί ξέρουμε ότι για να ζεις καλά, έχεις ανάγκη
να δημιουργείς, να κάνεις όνειρα, να θέτεις στόχους,
να πράττεις.

Αξία 3

Προσήλωση στο Ευ ζην
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Κεντρικές έννοιες:

Ευκινησία
Ανεξαρτησία
Δύναμη
Αξιοπρέπεια

Αξία 4
Ελευθερία

Λύνουμε τα πόδια σου. Για να κινείσαι ελεύθερα.
Άνετα. Εύκολα. Ορίζοντας εσύ το πώς, το πότε, το πού.
Αλλάζοντας κατεύθυνση όποτε το επιθυμείς.
Γιατί όσο η ζωή είναι ρευστή, τόσο εσύ θέλεις να είσαι
ευέλικτος. Ικανός να παρακολουθείς κάθε αλλαγή
στον ρυθμό της, με τα αέρινα βήματα ενός χορευτή.
Δυναμώνουμε την κίνησή σου. Δυναμώνουμε την
αίσθηση που παίρνεις από τη ζωή, αλλά και την αίσθηση
που έχεις για τον εαυτό σου. Γιατί όσο πιο δυνατός
νιώθεις, τόσο πιο ανεξάρτητος είσαι. Αυτή η ανεξαρτησία
κινήσεων σου επιτρέπει να βιώνεις μια ζωή χωρίς
περιορισμούς και εμπόδια.
Μια ζωή με αίσθημα πληρότητας και αξιοπρέπειας.
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Κεντρικές έννοιες:

Ελληνικός χαρακτήρας
Διεθνής προσανατολισμός
Σύγχρονο Design και Αισθητική
Βιωσιμότητα

Λύνουμε Νιώθουμε περήφανοι που δραστηριοποιούμαστε
εδώ. Γιατί το να καινοτομείς στην Ελλάδα δεν είναι απλή
υπόθεση. Αν μπορείς να τα καταφέρεις εδώ, μπορείς
οπουδήποτε. Αυτό είναι άλλωστε μία από τις φιλοδοξίες
μας. Μια δυνατή παρουσία και εκτός των τειχών.
Για αυτό τα προϊόντα μας δεν είναι τοπικών προδιαγραφών.
Σχεδιάζονται σε όλα τα επίπεδα με βάση τα πιο αυστηρά
διεθνή πρότυπα.
Επικοινωνούμε με καλαισθησία. Το design και η αισθητική
μας έχουν χαρακτήρα και αυτοπεποίθηση.
Δεν αντιγράφουν γνωστές μάρκες. Κάθε αισθητική επιλογή
μας έχει σκεπτικό. Εξυπηρετεί κάτι. Επιτελεί μια λειτουργία.
Για αυτό σχεδιαστικά τα προϊόντα μας μπορούν να σταθούν
και στις πιο απαιτητικές αγορές. Και την ίδια στιγμή,
η καλαίσθητη παρουσία μας εκπαιδεύει και το ελληνικό
κοινό σε μια καλύτερη αισθητική.
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της βιωσιμότητας.
Είναι μια απαίτηση οικουμενική, αλλά και μια δική μας
προτεραιότητα. Στόχος μας είναι, όσο αναπτυσσόμαστε,
να ενσωματώνουμε όλο και περισσότερο τη βιώσιμη
διάσταση στη δραστηριότητά μας.

Αξία 5

Οικουμενικότητα

Ο τόνος φωνής μας
αντανακλά
την προσωπικότητά μας.

Η φωνή μας

Για αυτό μιλάμε:

Απλά και ουσιαστικά
Με νόημα.

Με αισθητική

Η κομψότητα στην εικόνα των προϊόντων
μας, διαπνέει τον λόγο και το σύνολο της
επικοινωνίας μας.

Η ΦΩΝΗ Μ Α Σ

Με ειλικρίνεια

Υποσχόμαστε μόνο ό,τι μπορούμε
να προσφέρουμε. Δεν εκβιάζουμε την ταύτιση
των ανθρώπων, αλλά βοηθάμε να αναδυθούν
αλήθειες που έχουν μέσα τους, μέσα από την
ειλικρινή μας προσπάθεια να τους κατανοούμε
και να τους συναισθανόμαστε.

Φιλικά και προσιτά
Στακάτα και κατανοητά.
Είμαστε οικείοι, ζεστοί.
Δημιουργούμε σχέσεις.
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Η ΦΩΝΗ Μ Α Σ

Με περιεχόμενο

Μοιραζόμαστε ιστορίες.
Κρατάμε το ενδιαφέρον των ανθρώπων
και την προσοχή τους στραμμένη σε μας.

Εμπνευσμένα

Δημιουργούμε με έμπνευση,
αλλά και δημιουργούμε έμπνευση
στον αποδέκτη των μηνυμάτων μας.

Με κύρος και
επιστημονικότητα

Όταν πρέπει να τεκμηριωθούν επιστημονικά τα
πλεονεκτήματα του brand, αναζητούμε
την ιδανική ισορροπία ακρίβειας και απλότητας.
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BRAND Positioning

Κινείσαι ελεύθερα.
Ζεις καλύτερα.
Είμαστε εδώ για να στηρίζουμε ένα από τα πιο πολύτιμα
μέλη σου, τα πόδια σου.

72 B R AND P O S ITIONIN G

Γιατί κι αυτά στηρίζουν με τη σειρά τους
κάθε σου βήμα στη ζωή.
Για να έχεις την ελευθερία να κινείσαι,
να προχωράς, να αναζητάς και να κατακτάς.
Με άλλα λόγια, για να μπορείς να ζεις
καλύτερα.

BRAND Narrative
Το πρώτο βήμα.
Το πιο δύσκολο σε κάθε ταξίδι,
κάθε διαδρομή ή προσπάθεια.
Το ήμισυ του παντός.
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Μα αν το μισό είναι να ξεκινήσεις,
το άλλο μισό είναι
να κινείσαι ελεύθερα.

Να πορευτείς τον δικό σου δρόμο,
με τον δικό σου τρόπο.
Γιατί τότε κατακτάς τη διαδρομή.
Την κάνεις δική σου.
Μοναδική όσο εσύ.

B R AND NA R R ATI V E

Σε κάθε βήμα σου,
έχεις δύο πολύτιμους συνεργάτες.
Τα πόδια σου.
Με αυτά έκανες την πρώτη δρασκελιά
προς το όνειρο.
Με αυτά προχώρησες.

Σε αυτά στηρίχτηκες κι έφτασες επιτέλους
στον προορισμό σου,
έτοιμος για τον επόμενο, και τον επόμενο.
Στη ζωή των ονείρων μας,
φτάνουμε με τα πόδια.
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Κάποτε ίσως τα θεωρούσες παντοδύναμα.
Όσο προχωράς όμως, καταλαβαίνεις
ότι οι δύο πιστοί σου φίλοι
δεν είναι άτρωτοι.

Τα πόδια σου,
αυτό το θαύμα της φύσης
και της εξέλιξης,
χρειάζονται την προσοχή σου.
Γνωρίζουμε αυτή σου την ανάγκη
καλύτερα από τον καθένα.

Γνωρίζουμε αυτή σου την ανάγκη καλύτερα από τον καθένα.
Την ακούμε, την κατανοούμε, την υπηρετούμε.

Για αυτό δημιουργήσαμε για σένα
έναν ολόκληρο κόσμο
εξειδικευμένης φροντίδας και προστασίας.
Έναν κόσμο όπου το βάθος της γνώσης,
της μελέτης, της έρευνας,
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Έναν κόσμο όπου το βάθος της γνώσης,
της μελέτης, της έρευνας,
συναντά τις κορυφές της τεχνικής καινοτομίας,
της ποιότητας των υλικών,
της αισθητικής και κατασκευαστικής αρτιότητας.
Στον δικό μας κόσμο, εστιάζουμε με απόλυτη προσήλωση
στο ανθρώπινο πόδι και τη φροντίδα του.
Χάρη σε αυτή την ειδίκευση και εξειδίκευση,
είμαστε σε θέση να δημιουργούμε για σένα
μοναδικά αποτελεσματικές λύσεις.
Για να έχεις πόδια όμορφα, περιποιημένα, υγιή.
Ελεύθερα από κούραση, βάρος, ενόχληση,
πόνο, επικίνδυνες παθήσεις.
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Έτσι μπορείς να είσαι βέβαιος ότι κάθε προϊόν μας
σου προσφέρει την τελευταία λέξη
στη φροντίδα των ποδιών σου.
Και αυτή η λέξη είναι ελληνική:

Podia
Τη γράψαμε με λατινικούς χαρακτήρες,
γιατί δεν τη φανταζόμαστε κλεισμένη
στα στενά όρια του τόπου που τη γέννησε.
Τα δικά μας πόδια πατούν στην Ελλάδα,
μα τα φτερά μας είναι ανοικτά προς τον κόσμο.
Θέλουμε να ταξιδέψουμε το εγχείρημά μας σε άλλους τόπους.
Να είμαστε εδώ για σένα, όπου κι αν είναι αυτό το «εδώ».
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Γιατί μαζί προχωράμε.
Όσο μας εμπιστεύεσαι, τόσο εμείς μεγαλώνουμε.
Όσο καλύτερα νιώθεις χρησιμοποιώντας
τα προϊόντα μας, τόσο πιο πλήρεις νιώθουμε κι εμείς.
Ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες,
αλλά μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο,
τον ίδιο προορισμό:
την άριστη φροντίδα των κάτω άκρων σου.
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Σου προσφέρουμε την ελευθερία
να κινείσαι και να αναζητάς μια καλύτερη ζωή.

Στηρίζουμε τα πόδια σου
για να σε στηρίζουν κι αυτά με τη σειρά τους,
σε κάθε διαδρομή,
κάθε βήμα που σε οδηγεί στη ζωή που θες.
Αυτή είναι η δική μας συμβολή,
το δικό μας λιθαράκι,
για να γίνει η ζωή των ανθρώπων καλύτερη.

Γιατί σου προσφέρουμε
αξιόπιστες και αποτελεσματικές
λύσεις. Είμαστε εγγεγραμένοι
στο μητρώο του ΕΟΦ, με βεβαίωση
εγγραφής ιατροτεχνολογικών
προϊόντων,
μετά από εξονυχιστική αξιολόγηση.

Γιατί να κάνεις

το βήμα;
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Γιατί σου προσφέρουμε
ιατροτεχνολογικά προϊόντα CE,
υψηλής ποιότητας και ασφάλειας,
που παράγονται με βάση
τα αυστηρότερα διεθνή standards
σε υπερσύγχρονες μονάδες
στην Ελλάδα και την ΕΕ.

ΓΙ Α Τ Ι Ν Α Ε Π ΙΛ Ε Ξ Ε ΙΣ Τ ΗΝ Π Ο Δ Ι Α
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Γιατί βασιζόμαστε
στην υψηλή τεχνολογία
και την καινοτομία,
για να δημιουργήσουμε τα
πλέον εξελιγμένα προϊόντα
φροντίδας των ποδιών, μετά
από εξονυχιστική έρευνα
τόσο των αναγκών σου όσο
και των πρώτων υλών που
χρησιμοποιούνται κατά την
παραγωγή τους.
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Γιατί εστιάζουμε αποκλειστικά
στη φροντίδα των ποδιών σου.
Όλη μας η ενέργεια διοχετεύεται
σε αυτό τον σκοπό.
Έτσι η γνώση μας φτάνει πιο βαθιά
και το επίπεδο των λύσεων
που σου προσφέρουμε, πιο ψηλά.
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Γιατί τα προϊόντα Podia είναι
δοκιμασμένα εκατοντάδες φορές
στο εργαστήριο,
αλλά και από χιλιάδες καταναλωτές
που τα επιλέγουν, απολαμβάνοντας
μια καλύτερη υγεία των κάτω άκρων
και ανώτερη ποιότητα ζωής.
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Γιατί σου προσφέρουμε
άριστη σχέση ποιότητας - τιμής.

ΓΙ Α Τ Ι Ν Α κα ν ε ι ς το β ημα

Γιατί η Podia είναι μια ελληνική
προσπάθεια που αναδεικνύει
τη θετική και δημιουργική όψη
της χώρας μας, αποδεικνύει
ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε
σε απαιτητικά πεδία όπως
η ιατροτεχνολογική καινοτομία
και συμβάλλει στην ανάπτυξη
της οικονομίας μας.
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Τα Πόδια Σου
Όταν δεν μπορώ να δω την όψη σου
κοιτάζω τα πόδια σου.
Τα πόδια σου που ‘ναι τόξα οστέινα,
τα μικρά, τα δυνατά σου πόδια.
Ξέρω σε βαστούν γερά,
όλο το γλυκό σου βάρος
από ‘κείνα τα δύο σηκώνεται.
Τη μέση, τους μαστούς σου,
τη διπλή πορφύρα
των θόλων τους,
τον περιστερώνα των ματιών σου
που ακόμη φτερουγίζουν,
το πλατύ φρουτώδες στόμα σου,
την κόκκινη χαίτη σου
ποθώ,
μικρέ, μικρέ μου πύργε.
Τα πόδια σου όμως τ’ αγαπάω
για έναν μόνο λόγο:
που περπατάν στο χώμα,
στο νερό και στον άνεμο
ώσπου να ‘ρθουν εδώ
να μ’ απαντήσουν, να με βρούνε.
Pablo Neruda

