
 

  Επαγγελματική Εμπειρία 

•Από το 1990 έως και το 2006 εργάστηκα στον τομέα της διαφήμισης και 

επικοινωνίας. 

Έχω διατελέσει στέλεχος σε γνωστά ΜΜΕ, Εκδοτικές και Διαφημιστικές Εταιρίες, 

στη Νέα Υόρκη (κατά την διάρκεια των σπουδών μου) και στην Ελλάδα. 

Διαχειρίστηκα την διαφημιστική προβολή πολυεθνικών εταιριών και προϊόντων 

με διαφημιστικές καμπάνες άνω των 2.000.000€ ανά έτος. 

•Το 2006 ίδρυσα την εταιρία, BLUETAG COMMUNICATIONS προσφέροντας 

υπηρεσίες 360ο.: Δημόσιες Σχέσεις, Εταιρική & Προϊοντική Επικοινωνία, 

Branding, Marketing, Διαφήμιση, Σχεδιασμός & Επιμέλεια Εντύπων Διαχείριση 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, Μελέτη & Ανάπτυξη Προτάσεων για την 

προσέλκυση Χορηγών και Υποστηρικτών.  

Αξιοποιώ παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας με στόχο να 

προαγάγω εξωστρέφεια για τους πελάτες που με εμπιστεύονται. 

Έχω συνεργαστεί με γνωστά brands, πελάτες με ιδιαίτερες απαιτήσεις και 

δυναμική, ενώ έχω προσφέρει λύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις στους 

κλάδους της Μόδας, της Ενέργειας, του Τουρισμού κλπ. 

Με εξειδικευμένους συνεργάτες, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία του PR και 

των Digital Media, δημιουργούμε ιστορίες που αξίζει να κερδίσουν δημοσιότητα 

και προκαλούν το ενδιαφέρον των opinion leaders & decision formers. 

Σε κάθε συνεργασία με τους πελάτες, συνδυάζουμε τη στρατηγική σκέψη με τη 

δημιουργικότητα, τις ειλικρινείς / έντιμες συμβουλές (consulting) με τον 

επαγγελματισμό και την ακεραιότητα, την πρόσβαση και γρήγορη ανταπόκριση 

με το proactive client service και τον ενθουσιασμό και, τέλος, την καλή διαχείριση 

του προϋπολογισμού, εξασφαλίζοντας απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Ανέπτυξα στρατηγικές συνεργασίες με ενθουσιώδεις επαγγελματίες και 

επιμελήθηκα εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών: Συνέδρια (Επιχειρηματικά, 

Τραπεζικά, Φαρμακευτικά,), Press Events, Fashion Shows, Φιλανθρωπικά Gala, 

Απονομές Βραβείων, Αθλητικά Events κ.α με συμμετοχή από 150 έως και 2.500 

άτομα. 

 

Εκπαίδευση 

•WAGNER COLLEGE, New York 

MBA - Master of Business Administration, ειδίκευση Marketing & International 

Relations (1993) 

•City University of New York,The College of Staten Island,  

BS - Bachelor of Science, ειδίκευση Marketing (1991) 

 

Αθλητική Δραστηριότητα 

•Ο αθλητισμός και ιδιαίτερα ο υγρός στίβος αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι 

της ζωής μου. 

Από τα παιδικά μου χρόνια ασχολήθηκα με την κολύμβηση με διακρίσεις σε 

διασυλλογικά τουρνουά ενώ αργότερα με κέρδισε η υδατοσφαίριση. 

Παράλληλα ασχολήθηκα σε ερασιτεχνικό επίπεδο, με το windsurf και το 

θαλάσσιο ski. 

•Το 2006 πραγματοποίησα το όνειρο μου να γνωρίσω την ιστιοπλοΐα.  

Ξεκίνησα από τον ΝΟΠΦ όπου πήρα το δίπλωμα ανοιχτής θάλασσας. 

Ακολούθησαν, δευτεροβάθμια και τμήματα αγωνιστικής ιστιοπλοΐας, σχολή 

Ναυτικών Επικοινωνιών (GMDSS).  

Συμμετέχω συστηματικά σε αγώνες ανοιχτής θάλασσας διανύοντας περίπου 

1.000 ναυτικά μίλια κάθε χρόνο.  

 
Παναγιώτα - Πέγκυ 
Φιλίππου 
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peggy@bluetag.gr 

 

 
https://www.facebook.com/peggy.filippou  

 

 
https://www.instagram.com/peggyfilippou  

 

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

 

  
 

 

Skills 
Marketing Strategy, Consulting, 

Corporate Communications, 

Public Relations, Advertising, 

Sales, Event Management,  

Media Relations, Press Office, 

Digital Marketing, Sponsorship, 

Copywriting  
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