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ΠΡΩΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 

ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ MARKETING ΜΥΑΛΟ
ΟΤΑΝ, ΚΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

BRAND STRATEGY EXPERTS
Δανείζεστε το στρατηγικό μυαλό μας, 

διεθνή τεχνογνωσία, και απαντήσεις "3 σε 1" 
-πριν κάνετε υλοποιήσεις- στα θέματα 

Brand, Storytelling, Digital της επιχείρησής σας. 
Τότε, όλα αποκτούν νόημα και 

δουλεύουν σωστά και αποδοτικά.

 Τάσος Παγκάκης

https://www.linkedin.com/in/tasospagakis/
https://www.linkedin.com/in/tasospagakis/


Xρειάζεστε στρατηγική
Ξαναφέρνουμε στο επίκεντρο την
ουσία της επιχείρησης, που είναι το
Brand και το Storytelling!

Σε συνεργασία με τον επιχειρηματία
ή marketer, μέσω ωριαίων
συμβουλευτικών συνεδριών ή
workshop ή εκπαιδεύσεων,
συσχετίζουμε τις πραγματικές
ανάγκες των καταναλωτών με τη
business στρατηγική κάθε εταιρίας.

Συμβουλεύουμε για ενέργειες που
εξασφαλίζουν αυθεντικότητα. 'Οχι
άλλη αντιγραφή! Σωστές υπηρεσίες,
πιστότητα πελατών και καλή φήμη. 

Ολα αυτά δεν έχουν να κάνουν με το
"πόσο budget έχετε..." που τους
ρωτούν τα agencies!

Η ιδέα Borrow My Brain γεννήθηκε
από ένα απλό ερώτημα: γιατί ακόμα
βρίσκονται τόσες επιχειρήσεις σε
κρίση, τη στιγμή που υπάρχουν
τόσοι marketers, agencies, digital
ομάδες και σύμβουλοι; 

Γνωρίζουμε τον λόγο. Στην εποχή
των μεγάλων αλλαγών που ζούμε, η
σημασία του Brand ξεχάστηκε. Όλοι
αντιγράφουν το ίδιο pattern
έχοντας βυθιστεί στο digital και τον
τεχνικό χειρισμό των social
καναλιών. Το Brand strategy που
είναι ...η διαφοροποίηση, οι
υπηρεσίες, ο ιδανικός καταναλωτής,
οι τιμές, η αξία, η διαχείριση
παραπόνων, οι ιστορίες και οι
άνθρωποί δεν αποτελούν πια το Α
και Ω της επιχείρησης.

 NOT ANOTHER COPY-PASTE 
 ADVERTISING / DIGITAL AGENCY

Η ιδέα Borrow My Brain;
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DIGITAL "ALWAYS-ON" 
DESTROYS BRANDS 

Εμπόριο... χωρίς Ιδέες
Η εταιρία Borrow My Brain
δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα
πρακτική στο χώρο του marketing:
διεθνή τεχνογνωσία και πρακτικές,
έξυπνες και εφαρμόσιμες ιδέες στον
επιχειρηματία και marketer ακριβώς
τη στιγμή που τα χρειάζονται. 

Δίνουμε γνώση που δεν έχουν
εσωτερικά οι επιχειρήσεις μας.

Απαντούμε στο εκάστοτε ερώτημα
και πρόβλημα ξεχωριστά, χωρίς
θεωρίες και απαντήσεις-αντιγραφή,
και χωρίς μόνιμη επιβάρυνση στα
λειτουργικά τους έξοδα με μηνιαίες
αντιμισθίες, υψηλές αμοιβές και
χρεώσεις ποσοστών επί του budget.

Μεσαίες επιχειρήσεις, έμποροι,
startups και νέοι creators έχουν
ανάγκη πρακτικής τεχνογνωσίας
Marketing & Communications. 

Ενώ όλοι ασχολούνται με το
"digital", κανείς δεν εργάζεται για
την ουσία, το Brand... το ξεχασμένο. 

To όνομα που αναγνωρίζεται, που
διαφοροποιείται, και προσελκύει. 

Βλέπετε, το Facebook δεν χτίζει
brands, την υπόσχεση, υπηρεσία,
ανάπτυξη, το product portfolio, την
εμπειρία πελάτη. Αυτά είναι τα
δύσκολα και με αυτά ασχολούμαστε
στην Borrow My Brain Consulting.

Τα social δεν χτίζουν Brands!
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Πως συνεργαζόμαστε;
Δανείζουμε μυαλό σε κάθε θέμα,
project, προϊόν της επιχείρησης,
απαντώντας πρακτικά και "3 σε 1"
για τη στρατηγική του brand, την
επικοινωνία και τη ψηφιακή
παρουσία, πριν κάθε execution.

Χρεώνουμε το χρόνο μας, ακόμη και
μία ώρα, και συμβουλεύουμε για το
business, τον καταναλωτή, νέες
δημιουργικές Ιδέες, πως θα
επηρεαστούν οι αντιλήψεις των
πελατών. 

Βοηθούμε τις επιχειρήσεις να
χτίσουν αυθεντικότητα, νέες
φυσικές ή ψηφιακές υπηρεσίες,
πιστότητα καταναλωτή, και ισχυρή
φήμη. Να μην γίνουν απλά "digital
me-too".

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με
bespoke formats: ωριαίες
συμβουλευτικές συναντήσεις,
reviews marketing πλάνων,
workshops ομάδων στελεχών, και
θεματικές εκπαιδεύσεις που δίνουν
λύσεις στις Brand, Storytelling, και
Digital προκλήσεις της επιχείρησης.

Σχεδιάζετε νέα εταιρία ή προϊόν;
Ποιά εη φήμη σας στην αγορά;
Ποιά τοποθέτηση έχει το προϊόν
σας ανάμεσα στον ανταγωνισμό;
Υπάρχουν perceptions που
ακυρώνουν τις προσπάθειές σας;
Χρειάζεται να κάνετε re-
branding φυσικά και ψηφιακά;
Θέλετε να μην ματώνετε στον
ανταγωνισμό χαμηλών τιμών;
Εχετε ανάλυση ανταγωνισμού
και συμβουλές αντιμετώπισης;
Εχετε προϊόντα 'stars' και κάποια
αδιάφορα που σας κοστίζουν;
Θέλετε να αυξήσετε την
ικανοποίηση καταναλωτή;
Πως θα κάνετε το business σας
να αποδίδει φυσικά κα ψηφιακά;
Δεν ξέρετε σε ποιό σημείο του
customer's buying journey να
στοχεύσετε;
Χρειάζεται ένα story που να
δημιουργήσει business effect;
Ποιά είναι η μακροπρόθεσμη
καμπάνια σας;
Οι εργαζόμενοι είναι πιστοί στη
στρατηγική του brand;
Πως μετράτε την
αποτελεσματικότητα marketing;

Brand services:

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το Brain Shop μας!
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Το Storytelling έγινε μόδα
Συνεχείς αλλαγές...

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η
αντίσταση σε νέες πρακτικές, οι
νεοεισερχόμενοι εργαζόμενοι, η
ρουτίνα, η φρενίτιδα των social
media και τα χρόνια κρίσης
αναγκάζουν τα Brands και τις
επιχειρήσεις να κάνουν μεγάλες
αλλαγές. 

Για να μη χαθεί το brand equity, που
χτίστηκε με κόπο, απαιτείται
σχεδιασμός και υψηλού επιπέδου
Storytelling, στην εσωτερική και
εξωτερική επικοινωνία.

Η ομάδα μας ασχολείται με τη
μεγάλη Ιδέα που το corporate,
consumer, ή online brand πρέπει να
χτίσει μακροπρόθεσμα και γύρω
από αυτό να αναπτύσσει τις
θεματικές για πωλήσεις, πιστότητα,
employer brand και το αντίστοιχο
περιεχόμενο που πείθει και, γιατί
όχι, μαγεύει το κοινό.

Με βάση τη φήμη του brand
στην αγορά, τι να επικοινωνείτε;
Ποιά μηνύματα πρέπει να
επικοινωνεί το νέο προϊόν;
Γιατί να ενδιαφερθούν, και να
αγοράσουν ξανά το brand σας;
Ποιές ιστορίες πρέπει να πει η
επιχείρηση μέσα από τη ζωή της;
Ποιά δημιουργική Ιδέα μπορεί να
αφήσει πίσω τον ανταγωνισμό;
Ποιά Ιδέα μιλάει στην καρδιά του
καταναλωτή με 'click-through';
Πως θα γίνει η επιχείρηση ένα
'knowledge hub' για το κοινό;
Ποιό ειδικό μήνυμα δεν ξέρετε
πως να μετατραπεί σε ευκαιρία;
Εχετε editorial calendar για το
content στα social media;
Πως τα social media πετυχαίνουν
επιχειρηματικούς στόχους;
Εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι
και oι πωλητές σας σωστά για να
εκπροσωπούν και να λένε τις
κατάλληλες ιστορίες του Brand;
Για ποιό θέμα να εκπαιδευτείτε
σε public speaking;
Ποιά μηνύματα απαντούν
αποτελεσματικά σε παράπονα;

Storytelling services:

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το Brain Shop μας!
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Τα projects μας σε 3 χρόνια λειτουργίας είναι σε
Βουλγαρία, Ελλάδα, Αγγλία, ΗΠΑ, Κουβέιτ, Κύπρο,

Ρουμανία και Σουηδία με ιδιοκτήτες, CEO, στελέχη, και
agencies που θέλουν να σχεδιάσουν σωστά την Brand,

Storytelling, Digital στρατηγική τους.

Είμαστε η φρέσκια ματιά σε ότι έκαναν τόσα χρόνια,
ή ο βοηθός στις αλλαγές που σχεδιάζουν (re-branding, ή

transformation projects). 

Για εμάς δεν υπάρχουν πια Corporate, Digital, PR, Sales,
Marketing 'silos'. Ολα είναι Brand!

ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ! 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ PROJECTS, ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΞΙΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΟΣΟΥΣ "ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ" 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

WE SERVE PROJECTS!
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H oμάδα ειδικών, που διαμορφώνεται ανάλογα με το
project, δεν είναι παιδάκια (sorry, interns!). Είναι οι ίδιοι

επιχειρηματίες με εμπειρία 25+ ετών σε business,
marketing, creative, digital θέματα.

Ξέρουν την οικονομία του internet, και την offline
πραγματικότητα. Είναι δημιουργικοί συνεργάτες,

φιλότιμοι, αλλά πάνω από όλα ...καταλύτες.

Είναι η ομάδα που θα θέλατε να έχετε εσωτερικά στην
επιχείρησή σας, για να την απογειώσει!

ΤΡΙΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΦΕΝΤΙΚΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ. 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ PROJECT.

EXPERT, AGILE TEAM
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EXPERTS

Στέφη Βασιλοπούλου
Digital business models,
Blue Oceans, Innovation

Ασπα Τσαμαδή
Social media, Building
communities, Blogging

Αννα Μαλλιαρού
Digital creator, Creative
copywriter, Pitch expert

Αναστασία Σαπουνάκη
Brand aficionado & Digital

activation expert

Α. Ασημακόπουλος
Web development expert

Δέσποινα Εξαδάκτυλου
Digital & Growth 
Marketing expert

Τάσος Παγκάκης
Co-Founder, 

Lead Consultant

Μυρσίνη Γεωργιάδου
Brand PR & Communications

Γιάννης Λαπατάς
CX Creative director 

Innovation

Λίνα Βανίδη
Marketing Communications

Strategist

Ευγενία Πρόφη
Brand Content Strategist &

SEO Copywriter
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Συνεργαζόμαστε για το project σας, εφόσον χρειαστεί, και μας ενώνει ο
επαγγελματικός κώδικας, πως κάθε δουλειά πρέπει να είναι top-ποιότητα, και top-

αποτέλεσμα. Ειδικοί που ξέρουν!

https://borrowmybrain.eu/


LEAD CONSULTANT

Μετά από 34 χρόνια εργασίας σε διεθνείς και Ελληνικές εταιρίες
διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τεχνολογίας (BBDO, Saatchi &
Saatchi, Lowe, Civitas-Ketchum, DDB London, Prime/Weber
Shandwick, House Radon, United Minds, Edelman, Ericsson),
σήμερα βοηθάει εταιρίες να ξαναβρούν το βηματισμό τους.

Ξεκίνησε ως ένας creative. Εγινε Project manager. Πούλησε,
παρουσίασε, σχεδίασε και κρίθηκε. Δούλεψε κοντά σε μεγάλους
επιχειρηματίες και έμαθε αξίες, τεχνικές γνώσεις, συστήματα. 

Γνωρίζει ακριβώς ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει κάθε εταιρία, σε
οποιοδήποτε κλάδο, γιατί εργάστηκε σε καταναλωτικά, corporate
και service Brands 75 διαφορετικές κατηγοριών.

Έμαθε να συνδυάζει business, δημιουργικότητα και αποτέλεσμα.
Έχει έως τώρα συντονίσει ομάδα 850 εργαζόμενων, και έχει
διαχειριστεί το ROI 500 εκατομμυρίων ευρώ marketing budget.
Με πάθος, έρευνα, και σκληρή δουλειά έχει εργαστεί για το
λανσάρισμα 4.600 νέων προϊόντων, 93 νέων εταιριών και 9.250
προγραμμάτων marketing και επικοινωνίας για 370 εταιρίες.

Οι ομάδες που διοίκησε, βραβεύτηκαν 101 φορές διεθνώς για τη
δημιουργικότητα και 23 φορές για την αποτελεσματικότητά τους.
Δεν έμεινε ποτέ στην επιφάνεια. Γνωρίζει τους κύκλους προϊόντων,
πως δουλεύουν ξένες αγορές, πως αξιολογούνται τα αποτελέσματα
και πως η τεχνολογία αλλάζει κάθε κλάδο.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που ακούσατε μία Ιδέα να
συνδυάζει στρατηγική και τακτικές για την επίτευξη των
στόχων σας και να συσχετίζει marketing, επικοινωνία και digital
μαζί;  Αυτό κάνει ο Τάσος!

Τάσος
Παγκάκης
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BMB BORROW ΜΥ BRAIN CONSULTING LIMITED
Registered: HE 376767 | Ιδρυση: 24/11/2017
Ιφιγενείας 17, Στρόβολος, 2007 Λευκωσία 
(P.O. Box 28541), Κύπρος
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Συνδεθείτε, πατώντας πάνω στα εικονίδια

https://borrowmybrain.eu/
https://www.youtube.com/user/ThePagakis
https://www.facebook.com/BorrowMyBrainConsulting
https://www.linkedin.com/company/borrow-my-brain/
https://www.instagram.com/borrowmybrain.eu/

