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MORE THAN YOU EXPECT

more than you expect

Aπόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Τσιλιφώνης στο περιοδικό AD BUSSINESS, με αφορμή την συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση της ATHENS CENTRAL
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Πριν λίγες μέρες η CENTRAL «έκλεισε» τα δέκα
της χρόνια. Ποια είναι η αποτίμηση αυτής της
πρώτης δεκαετίας?
Θα ήθελα από την ερώτησή σας να ξεχωρίσω την έννοια
«πρώτη δεκαετία», διότι όλοι στη CENTRAL
αισθανόμαστε ότι είμαστε σε ένα σημείο που κάτι
καινούριο ξεκινάει: Η δεύτερη δεκαετία. Κι αυτό είναι το
πιο σημαντικό για εμάς.
Από την πρώτη μέρα που η βασική ομάδα ξεκίνησε τη
CENTRAL, πιστεύαμε –και πιστεύουμε ακόμη- πως αυτό
που ξεχωρίζει μια εταιρία παραγωγής είναι η προσωπική
εμπλοκή των στελεχών της σε καθένα project. Η
παραγωγή ταινιών δεν είναι βιομηχανία. Δεν έχει
τυποποίηση, δεν έχει επανάληψη. Καθένα σενάριο είναι
και πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια νέα πρόκληση, μια
αφορμή για καινούρια προσέγγιση, σαν ένας
δημιουργικός διάλογος με τους πελάτες μας με στόχο μια
ξεχωριστή, διαφορετική και απόλυτα αποτελεσματική
ταινία.
Και ποιά είναι τα «εργαλεία» για να το πετύχετε
αυτό?
Το είπα και πριν. Οι άνθρωποι. Τα στελέχη της
CENTRAL. Μην ξεχνάτε πως οι εταιρίες παραγωγής στην
Ελλάδα έχουν μια ιδιομορφία σε σχέση με το εξωτερικό.
Σε όλο τον κόσμο μια εταιρία παραγωγής είναι τόσο καλή
όσο οι σκηνοθέτες που αντιπροσωπεύει σε
αποκλειστικότητα. Στην Ελλάδα όλες (ή τουλάχιστον οι
σημαντικότερες) εταιρίες παραγωγής δουλεύουν με
όλους τους έλληνες σκηνοθέτες. Άρα, η διαφοροποίηση
πλέον μετατίθεται μόνο στον παραγωγό, στην ομάδα του
και στο όραμα που πρέπει να έχουν.
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Οι σκηνοθέτες όμως είναι πάντα η «αιχμή του
δόρατος» για μια εταιρία παραγωγής...
Σίγουρα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το «χέρι»
που κρατάει το δόρυ. Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι
είναι γνωστό πως η CENTRAL είναι ένα πολύ καλό
φυτώριο για νέους σκηνοθέτες, με αποτέλεσμα πολλοί
από την A-list των Ελλήνων σκηνοθετών να είναι αυτοί
που πρώτοι πιστέψαμε στο ταλέντο τους, τους
υποστηρίξαμε και τους δώσαμε την ευκαιρία να κάνουν
τις πρώτες τους ταινίες. Επιπρόσθετα η CENTRAL -λόγω
των διεθνών διασυνδέσεών της- ήταν η εταιρία που
«έφερε» τους περισσότερους ξένους σκηνοθέτες που
δούλεψαν πρώτα για εμάς, αλλά αργότερα και για τις

άλλες εταιρίες παραγωγής. Μάλιστα, πάντα φροντίζουμε
να φέρνουμε σκηνοθέτες που εχουν ειδίκευση σε ένα
στυλ ταινιών (π.χ τρόφιμα, παιδιά, αυτοκίνητα, μαλλιά,
χιούμορ κλπ), ώστε πάντα οι πελάτες μας να έχουν
επιλογή ανάμεσα στα καλύτερα «ονόματα» του διεθνούς
χώρου.
Σε ποιους τομείς αναπτύξατε δραστηριότητα?
Είναι γεγονός ότι στην πρώτη δεκαετία είχαμε
εκπληκτικές εμπειρίες και στους τρεις τομείς που
δραστηριοποιείται η εταιρία. Κάναμε περισσότερες από
400 παραγωγές ελληνικών διαφημιστικών ταινιών με
γύρισμα και πάνω από 1.500 post-only, περίπου 100

services για αλλοδαπές εταιρίες παραγωγής και
τουλάχιστον 50 events.
Πως ξεκινάει η δεύτερη δεκαετία?
Το καλοκαίρι που μας πέρασε κάναμε αρκετές συζητήσεις
και εκπαιδευτικά σεμινάρια όπου καταλήξαμε ότι θα
πρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες μας
«περισσότερα από όσα περιμένουν»! Αυτό σημαίνει:
νέους συνεργάτες, καλύτερες δημιουργικές προτάσεις,
μικρότερους χρόνους εκτέλεσης παραγωγής, χαμηλότερα
budget, μεγαλύτερο προσωπικό ενδιαφέρον,
περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Το μότο
«περισσότερα από όσα περιμένουν» είναι οδηγός για
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κάθε μας διερευνητική ιδέα, δημιουργική πρόταση,
εκτελεστική απόφαση που πρέπει να πάρουμε σε ένα
project. Με δεδομένη την οικονομική κρίση –η οποία
φοβάμαι ότι θα μείνει κοντά μας για καιρό- πρέπει να
ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, να σκεφτούμε νέες
πλατφόρμες, να κάνουμε νέες συνεργασίες και να
δώσουμε τόσο στους προμηθευτές μας όσο και στους
πελάτες μας MORE THAN THEY EXPECT.
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400
+
παραγωγές
ελληνικών διαφημιστικών ταινιών

με γύρισμα
και

1500+

post-only
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• Κυνηγήσαμε κότες (NOVA, Put The Kot Down)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χορογραφήσαμε πόρτες και παράθυρα (VODAFONE,
Anthem)
Μιλήσαμε Κρητικά (NOVA, Ιπποπόταμος)
Ανακαλύψαμε ταλέντα, διάνοιες και μονομανείς
(HOL, Tαλέντο)
Αλλάξαμε παντελόνια με τον barman (MYTHOS,
Change)
Αναρωτηθήκαμε «γιατί άφησαν τις ρόδες
στρογγυλές» (AUDI A2, Little Prince)
Κολυμπήσαμε με καρχαρίες (NESCAFE, Sharks)
Προσγειώσαμε έναν αστροναύτη έξω από ένα μαγαζί
(VODAFONE, Χαμένος στο Διάστημα)
Σερβίραμε καφέ στην Πορτογαλία (NOVA, Σάββα
Καφεεε)
Σερβίραμε καφέ στην Ελαφόνησσο (NESCAFE, DJ)
Ανοίξαμε «τρύπες» σ’όλη την Ελλάδα (HOL, Τίνος
εισ’ εσύ?)
Πετάξαμε ένα αυτοκίνητο στον Ισθμό (ΒΑΝΚ ΟF
CYPRUS, New Car)
Ακολουθήσαμε το μοναχικό ταξίδι μιας τηλεόρασης
(NOVA, Runaway TV)
Ανακαλύψαμε τις μεγάλες Ελληνικές ιδέες (Mc
DONALDS, Olympic Games)
Κάναμε βόλτες στα κανάλια της Βενετίας (NESCAFE,
Cappucino)
Φοβηθήκαμε το λογαριασμό της ιατρικής εξέτασης
(ALPHA BANK Smart Health)
Βρήκαμε ότι κι αν ζητούσαμε (ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ,
Club)
Μας πιάσανε στο τελωνείο για λαθρεμπόριο (ΕΛΤΑ,
Αεροδρόμιο)
Γεμίσαμε κόκκινα μπαλόνια τον ουρανό της Αθήνας
(ON TELECOMS Launch)

100+
production

services
για διεθνείς εταιρίες παραγωγής
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• Οργανώσαμε 170 άτομα και 14 συνεργεία λήψης σε
ένα ξέφρενο κυνηγητό 7 ζευγαριών διαγωνιζομένων
κάτω από τις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες που
συνέβησαν στην Ελλάδα για 72 ώρες (THE AMAZING
RACING, BRUCKHEIMER / CBS)
• Χρησιμοποίησαμε τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό
εξοπλισμό για να τραβήξουμε από ελικόπτρο τα πλάνα
μιας «αερομαχίας» πάνω από ένα αεροπλανοφόρο του
Βρεττανικού Ναυτικού (JOHNNY WALKER Black Label,
Dogfight / PINK FILM London)
• Συνεργαστήκαμε με την ομάδα του 007- Casino
Royale για τις υποβρύχιες λήψεις με τον καναδό
ολυμπιονίκη στην κολύμβηση Rick Say (VISA New Day /
SOFT CITIZEN Toronto)
• “Ληστέψαμε» μια τράπεζα και ξεφύγαμε με ενα
θεαματικό κυνηγητό αυτοκινήτων (UPC / STINK
London)
• Είχαμε 450 «καλεσμένους» και 15 κορεάτες πελάτες
σε ένα γάμο (SAMSUNG / COMPASS Melbourne)
• Φτιάξαμε ένα παραδοσιακό τυροκομείο (HOCHLAND/
GUILLAUME Hamburg)
• Τα βγάλαμε πέρα με 42 Κινέζους (από τους οποίους
μόνο 2 μιλούσαν αγγλικά) για 22 μέρες γυρίσματος
(LOVE IN THE AGEAN SEA / REY FUNG PRODUCTIONS
Hong Kong)
• Οδηγήσαμε μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο (LEXUS IS)
• Φωτογραφίσαμε μια υποβρύχια επίδειξη (NIKE)
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50+
event
production

and management

• τοποθετήσαμε 34 ΠΥΛΕΣ σε ισάριθμες γειτονιές όλης
της Ελλάδας
• καλύψαμε σε πρωτοφανή έκταση με branding
Vodafone όλους τους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ
• εγκαταστήσαμε δορυφορική σύνδεση σε 100
καταστήματα Vodafone σε όλη την Ελλάδα
• κάναμε την παραγωγή στις διαφημιστικές ταινίες που
προσκαλούσαν το κοινό να παρακολουθήσει τις
εκδηλώσεις
• σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε 4 εντυπωσιακά
σκηνικά στην πλατεία Συντάγματος
• προβάλλαμε μοναδικές εικόνες 360 μοιρών στην
ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ, την οποία μετατρέψαμε από
κατάστημα Vodafone σε πλατώ μετάδοσης μιας
ζωντανής τρίωρης τηλεοπτικής εκπομπής
• παρουσιάσαμε τα μαγευτικά STRANGE FRUITS από
την Αυστραλία
• στήσαμε ένα pit stop experience για την Mc Laren
Formula 1
• οργανώσαμε για πρώτη φορά στον κόσμο έναν
αγώνα ποδοσφαίρου σε κατακόρυφο γήπεδο με την
Γαλλική ομάδα Companie Des Passagers
• υποστηρίξαμε τεχνικά (κατασκευές, φωτισμός, ήχος)
την μεγαλειώδη συναυλία του Σάκη Ρουβά
• μαγνητοσκοπήσαμε με πολυκάμερα OB VAN
συστήματα όλα τα παραπάνω
• συντονίσαμε 120 TEXΝΙΚΟΥΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
συνεργάτες.
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COCA COLA / COKE ON AIR

Ίσως το περισσότερο σύνθετο live event που έχει γίνει
ποτέ στην Ελλάδα, το οποίο συνδύασε ζωντανά
γυρίσματα, παραγωγή διαφημιστικών ταινιών,
παραγωγή ντοκιμαντέρ, παραγωγή ζωντανού
τηλεοπτικού προγράμματος (17 ημέρες x 10 ώρες
ημερησίως), παραγωγή γραφικών τηλεοπτικού
σταθμού, παραγωγή σημάτων, κατασκευή σκηνικών,
οργάνωση 11 συναυλιών, 4 parties, promotion,
consumer activation, special events, μετάδοση
ζωντανού σήματος από τηλεοπτικό δίκτυο, internet,
ραδιόφωνο, κινητή τηλεφωνία και ειδησεογραφική
κάλυψη από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Επιπλέον
από την κάθε είδους ηλεκτρονική μετάδοση, το event
παρακολούθησαν ζωντανά περίπου 90.000 άτομα.

EUROPEAN FORUM FOR
QUALITY MANAGEMENT
Διοργανωση ενος πανευρωπαικου συνεδριου στο
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και διοργανωση τελετης
απονομης στο ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΝΑ το οποιο
παρακολουθησαν περισσοτερα απο 1000 ανωτατα
στελεχη. Σχεδιασμος 35 περιπτερων χορηγων, καλυψη
οπτικοακουστικου εξοπλισμου, οργανωση εμφανισεων
καλιτεχνικου προγραμματος, επανδρωση με τεχνικο και
δικοικητικο προσωπικο. Σχεδιασμος και εγκατασταση
Σκηνικων και Οπτιοκοακουστικων σε παραλληλες
εκδηλωσες, Market Place, Networking Café , κλπ.

COCA COLA / MOVIE MAGIC
Σχεδιάσαμε, κατασκευάσαμε και εγκαταστήσαμε 3
Virtual «κινηματογράφους» όπου το κοινό μπορούσε να
παίξει ένα παιχνίδι κινηματογραφικών γνώσεων και να
κερδίσει διάφορα δώρα. Οργανώσαμε την λειτουργία
αυτής της ενέργειας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας για
3 μήνες, έχοντας ανταπόκριση από 35.000 άτομα.

LUCKY STRIKE / TARGET
Σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε ένα «ηλεκτρονικό
παιχνίδι» το οποίο έδινε την δυνατότητα στους θαμώνες
clubs να κάνουν μια virtual διαδρομή μέσα στην Αθήνα,
να ανακαλύψουν τα «κρυμμένα» Lucky Strikes και να
κερδίσουν διάφορα δώρα. Η εφαρμογή αυτή έτρεξε με
6 σταθμούς εργασίας, σε όλη την Ελλάδα για
περισσότερες από 200 ημέρες και την παρακολούθησαν
60.000 άτομα.

PACT / ASTRA
Οργάνωση του διαγωνισμού, επίβλεψη παραγωγής του
event, σχεδιασμός των σημάτων, γραφικών, παραγωγή
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των οπτικοαουστικών, οργάνωση προκριματικών και
κριτικών επιτροπών, ανάπτυξη και συντονισμός των
προγραμμάτων δημοσιών σχέσεων και επικοινωνίας.
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Δημιουργησαμε το τηλεοπτικο καναλι AZ TV, για το
οποιο φτιαξαμε σηματα σταθμου, ζωντανες εκπομπες,
interviews, reportage, ειδησεις και ολα οσα προσφερει
ενας τηλεοπτικος σταθμος.

MARKETING EXCELLENCE
AWARDS
Για λογαριασμο του ΕΙΜ και της ΕΕΔΕ αναλαβαμε την
οργανωση της εκδηλωσης, τον καλλιτεχνικο σχεδιασμο
(Graphics/Branding/Sets), την οπτικοακουστικη καλυψη
της τελετης απονομης και την παραγωγη των θεματικων
videos.

EUROBANK CARDS 10 YEARS
CELEBRATION
Για να γιορτασθουν τα 10 χρονια, συνεργαστηκαμε με
τα 17 τμηματα της εταιριας και ηχογραφησαμε ενα
κομματι rap, οπου ηρθαν και «τραγουδησαν» στο
στουντιο 129, ενω στο γυρισμα το αντιστοιχου music
video, «επαιξαν» 680 στελεχη. Απιστευτα κοστουμια,
απροβλεπτες χορογραφιες, τρελο κεφι σε ενα μοναδικο
«ραπαρισμα» της καθημερινης πρακτικης μεσα στην
δουλεια. Παραλληλα αναλαβαμε την οργανωση ενος
παρτυ για 1200 ατομα, τον καλλιτεχνικο σχεδιασμο
(Graphics/Branding/Sets), την οπτικοακουστικη καλυψη
της βραδυας καθως και την παραγωγη των θεματικων
videos των παρουσιασεων.

ERMIS AWARDS
H ομαδα μας ειχε την δημιουργικη ευθυνη και το
concept της απονομης, των σκηνικων και των σηματων.
Σχεδιάσαμε όλα τα σήματα κινούμενης εικόνας,
δημιούργωντας μια τρισδιάστατη εικονική παρουσίαση
ετσι ώστε τα μέλη της Εργανωτικης Επιτροπής να
«δουν» την ροή της έναρξης και της τελετής απονομής
3 μήνες πριν αυτή γίνει.
Συντονισαμε 70 τεχνικους, κατασκευαστες και
καλλιτεχνικους συνεργατες, όπου κάθε ιδέα στο χαρτί
έπρεπε να ελέγχεται εάν μεταφέρεται στην
πραγματικότητα και εγκαταστησαμε 20 τόνους
εξοπλισμού ο οποίος αναρτήθηκε σε ύψος 27 μέτρων.
Προβαλαμε από 2 γιγαντίους προβολείς στην οθόνη
πάτωμα των 1500 μ2 καθώς και χορογράφησαμε τον
φωτισμό τόσο στην απονομή, όσο και στους
περιφερειακούς χώρους, χρησιμοποιώντας μια πληθώρα
από computerized controllers και 350 ρομποτικά και
φωτιστικά σώματα.
Τελος είχαμε την σκηνοθετική ευθύνη τόσο της
ζωντανής ροής όσο και της τηλεοπτικής κάλυψης.
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PRODUCTS
120 United Furniture Designers
Arla
ATE Bank
ATE Leasing
Airwick
Bank Of Jordan
Bacardi & Martini
British American Tobacco
Calgon
Coca Cola
Choice
Crunch
Cyprus Insurance
Dettol
Dixan
Dirollo
Dodoni Ice Smoothies
Eurobank
Hol
Hyundai
Interamerican
Jordanian Telecom
Keo Beer & Wines
Kia Motors
Kodak
La Vache Qui Rit
L'Oreal
Maggi
Marie Claire
McDonald's
Mea 2009
Ministry Of National Education
Ministry for the Environment
Mythos
Multichoice Hellas

National Bank Of Greece
Nescafe
Nestle
Nikas
Nivea
Nova
Nurofen
Odeon
Opel
Papadopoulou
Pepsico
Perrier
Supersport
Sws Juices
Temples
Veet
Vodafone
Woolite

10
XPONIA

F I L M

P R O D U C T I O N S

10

www.AthensCentral.gr
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΛΙΦΩΝΗΣ Executive Producer
Producer ΠΩΛΙΝΑ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΙΔΑΣ Technical Director
Composer / Sound Designer ΡΕΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Producer
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΤΣΙΔΟΥ Account Manager
Producer ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΟΥΣΙΑΣ
Graphic Designer ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΔΑΣ
Account Department ΣΕΒΗ ΔΡΙΒΑ

ΣΤΑΘΗΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Graphic Designer
ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΠΑΝΟΥ Public Relations

Production Manager ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Editor
Account Department ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΓΙΟΣ

Location Manager ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

ΣΑΒΒΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Casting Director
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