Αγορά
Το περιοδικό Playboy είναι το Νο 1 αντρικό περιοδικό σε κυκλοφορία παγκοσμίως. Kάθε μήνα κυκλοφορούν 15.000.000 τεύχη του περιοδικού σε 25 χώρες
του κόσμου.
Στην Ελλάδα το περιοδικό Playboy εκδίδεται
από τον Όμιλο Αττικών Εκδόσεων από το 1996. O
Όμιλος Αττικών Εκδόσεων εκδίδει ακόμα 16 ιδιαίτερα επιτυχημένους τίτλους: Madame Figaro, Celebrity,
Harper’s Bazaar, Mirror, Grazia, Shape, Τηλεθεατής,
Τηλέραμα, Ιδέες & Λύσεις για το σπίτι, Κουζίνα &
Ποιότητα Ζωής, PC Magazine, T3, Playstation 2,
Prestige, Homes και Top Hotels.
Τα κύρια ανταγωνιστικά έντυπα της ελληνικής
αλλά και της παγκόσμιας αγοράς είναι τα Maxim,
Men’s Health, Esquire, Max και Status.
Εκτός Ελλάδος, ο Όμιλος Αττικών Εκδόσεων
έχει συνάψει τη στρατηγικής σημασίας συμμαχία
με την Playboy Enterprises Inc., που έχει συμβάλει
στη δυναμική διείσδυση του Ομίλου στις αγορές
της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Έτσι, το
Playboy εκδίδεται με επιτυχία, από εταιρείες που ελέγχει ο Όμιλος ή συμμετέχει σε αυτές, στη Ρουμανία και
στην Ουγγαρία από το 1999, στη Βουλγαρία από το
2002 και στη Σερβία από το 2005.
Επιτεύγματα
Στην έντονα ανταγωνιστική ελληνική αγορά το περιοδικό Playboy παραμένει αδιαμφισβήτητος leader
στην κατηγορία των αντρικών μηνιαίων περιοδικών
σε όλους τους τομείς.
To 2006 το Playboy αύξησε τη μέση αναγνωσιμότητά του φτάνοντας τους 161.000 αναγνώστες/αναγνώστριες. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί
σε μερίδιο αγοράς 24%. Το αναγνωστικό κοινό του
Playboy είναι μοναδικό και πιστό, δεδομένου ότι
το 70-85% εξ αυτών δε διαβάζουν άλλα περιοδικά
της κατηγορίας, όπως Status ή Esquire, ενώ αναγνώστες ανταγωνιστικών εντύπων δηλώνουν ότι
διαβάζουν και το Playboy σε ποσοστό 20-28%
(Πηγή: Focus Bari).
Σε κυκλοφορία το Playboy έχει μερίδιο αγοράς
27%, με 33.300 τεύχη το μήνα κατά μέσο όρο το
2006 (Πηγή: Πρακτορείο Διανομής Τύπου, Άργος),
ενώ προηγείται και στη διαφημιστική απορρόφηση
με €7.460.239 το 2006, που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς 21% (Πηγή: Media Services).
Ιστορία
Το Playboy υπήρξε ιστορικά το περιοδικό που
επηρέασε τις κοινωνικές εξελίξεις στην Αμερική και
κατ’ επέκταση και στον υπόλοιπο Δυτικό κόσμο
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο έντυπο της
εποχής του. Το πρώτο τεύχος του κυκλοφόρησε
στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο του 1953 και
έκτοτε η ανατρεπτική γραφή και η θεματολογία του
υπήρξαν προάγγελος τόσο της σεξουαλικής επανά-

στασης όσο και άλλων, σημαντικών κοινωνικών ανακατατάξεων του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα.
Ο ιδρυτής του Playboy, Hugh Marston Hefner,
κατάγεται από μεσοαστική οικογένεια συντηρητικών
προτεσταντών του Σικάγου. Η δημιουργία του περιοδικού Playboy ήταν το αποτέλεσμα της προσωπικής
του επιμονής, πίστης και επένδυσης, σε μια εποχή που
ο πουριτανισμός των ΗΠΑ καθιστούσε κάθε παρόμοιο εγχείρημα τουλάχιστον παράτολμο.

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού με εξώφυλλο
τη Marilyn Monroe πούλησε 50.000 αντίτυπα. Ήδη
στο τέλος της δεκαετίας του ’50 η δημοτικότητα του

Playboy μεταφράζεται σε πωλήσεις 1 εκατομμυρίου
ανά τεύχος και το 1971 σε 7.000.000 αντίτυπα ανά
τεύχος!
To 1959 o “Hef” (παρατσούκλι του από την
εφηβεία) παρουσιάζει το τηλεοπτικό σόου Playboy’s
Penthouse, στη συνέχεια αγοράζει το Mansion στη
Χρυσή Ακτή του Σικάγου και το 1960 ανοίγει το
πρώτο Playboy Club στην πόλη. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 γράφει τη Φιλοσοφία του Playboy, ενώ
αποκτά και δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, το Playboy
After Dark. To 1971 υπάρχουν κιόλας 23 Playboy
Club, θέρετρα και καζίνο, με 900.000 μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο και ο Hef δημιουργεί μια δεύτερη «έδρα» για τις δραστηριότητές του, το Playboy
Mansion West, μια έπαυλη 55 εκταρίων στο Λος
Άντζελες, όπου ζει μόνιμα από το 1975 και όπου διεξάγονται τα παγκοσμίου φήμης και εκλεκτικής συμμετοχής Playboy Parties.
Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 τα ηνία της
Playboy Enterprises Inc. έχει αναλάβει η κόρη του
Hef, Christie, αλλά ο ίδιος, στα 81 του, διατηρεί τον
έλεγχο του 70% της εισηγμένης πλέον εταιρείας και
συνεχίζει να αποτελεί την καρδιά του Playboy.
To 2006 σήμανε την αναβίωση των Playboy
Clubs. Η συνεργασία του Playboy με τον George
Maloof, ιδιοκτήτη του εντυπωσιακού Palms Casino
Resort στο Λας Βέγκας, γέννησε το πρώτο μεταmillennium Playboy Club και το πλέον εντυπωσιακό
όλων! Τα 10.000 κρύσταλλα Swarovski πάνω από το
diamond back bar που συνθέτουν το πιο αναγνωρίσιμο λογότυπο περιοδικού στον κόσμο υπογράφουν
ένα μοναδικό καζίνο, όχι φαραωνικής λογικής, όπως
τα περισσότερα άλλα στην πόλη, αλλά μοναδικής αισθητικής και εκλεπτυσμένου γούστου.
Μερικούς ορόφους παραπάνω βρίσκεται η απόλυτη σουίτα ξενοδοχείου ανά τον κόσμο. Η Hugh
Hefner Sky Villa είναι διώροφη και με τοίχους-τζαμαρίες που βλέπουν «πιάτο» όλο το Λας Βέγκας.
Βρίσκεται στον 34ο όροφο στο Fantasy Tower
του Palms Casino Resort έχει έκταση περίπου ένα
στρέμμα(!), φιλοξενεί άνετα ένα πάρτι για 1.500 καλεσμένους και κοστίζει περί τα $ 35.000 τη βραδιά.
Προϊόν
Το Playboy αποτελεί τμήμα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των αντρών σε όλες τις χώρες του κόσμου
όπου κυκλοφορεί. Κάθε του έκδοση αντικατοπτρίζει
την κουλτούρα της χώρας στην οποία εκδίδεται, αλλά
ταυτόχρονα προβάλλει και ένα δι-εθνικό τρόπο «καλής ζωής», πέρα από σύνορα χωρών και πολιτισμών.
Ανάμεσα στα περιεχόμενά του είναι βραβευμένα διηγήματα, ευρηματικά editorials, άρθρα διακεκριμένων
συντακτών, συνεντεύξεις προσωπικοτήτων, χιουμοριστικά κείμενα και σκίτσα και, φυσικά, φωτογραφήσεις με τις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου. Ακόμα,
το Playboy εμπνέει και παρουσιάζει κάθε μήνα πολ-

λές ξεχωριστές προτάσεις lifestyle, όπως αυτοκίνητα,
εστιατόρια, ξενοδοχεία, είδη μόδας και τεχνολογίες
αιχμής.
Η ετήσια έκδοση
Prestige, που κυκλοφορεί
κάθε Δεκέμβριο, παρουσιάζει τα πιο prestigious
θέματα κάθε χρονιάς,
τις ομορφότερες γυναίκες από όλο τον κόσμο
όπως φωτογραφήθηκαν
για τις διεθνείς εκδόσεις
του Playboy, τους πιο
prestigious άντρες, τα
πιο hot Playboy αντικείμενα, τα καλύτερα
ξενοδοχεία κλπ.
Το Playboy ανήκει στην
Playboy Enterprises Inc., μία εισηγμένη στη Wall
Street εταιρεία μέσων ενημέρωσης και διασκέδασης,
που κατασκευάζει και διανέμει τηλεοπτικά προγράμ-

ματα για την αμερικανική καλωδιακή τηλεόραση,
home videos και DVDs για όλο τον κόσμο, ενώ
εμπορεύεται και το σήμα κατατεθέν του Playboy για
είδη ενδυμασίας, αξεσουάρ και άλλα προϊόντα, τα
οποία πωλούνται διεθνώς.
Πρόσφατες εξελίξεις
Τα τελευταία 12 χρόνια έχει θεσμοθετηθεί με εξαιρετική επιτυχία στην Ελλάδα η διοργάνωση του διαγωνισμού “Playmate of the Year”, όπου διαγωνίζονται
οι πιο ωραίες Ελληνίδες για τον πιο σέξι τίτλο της
χρονιάς. Από τις πιο καταξιωμένες στο χώρο του διαγωνισμού είναι η Κάτια Ζυγούλη που μαζί με τον τίτλο
εξασφάλισε μια επιτυχημένη διεθνή καριέρα.
Από τις αρχές του 2004 το Playboy έχει ξεκινήσει
μια άκρως επιτυχημένη συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας, προσφέροντας απεριόριστο υλικό (φωτογραφίες και videos)
σε χιλιάδες χρήστες σε καθημερινή βάση.
Aπό το Σεπτέμβριο του 2006 το Playboy
έχει αποκτήσει την ιστοσελίδα του στα ελληνικά
(www.Playboy.gr) προσφέροντας σε χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να

διασκεδάσουν, να συμμετάσχουν και να απολαύσουν
το πλούσιο Playboy υλικό που έχει να προσφέρει
το site. Ενότητες όπως sport, fun, sex,
lifestyle έχουν επισκεφτεί 301.488 μοναδικοί χρήστες και τα «χτυπήματα» στο
site έχουνε ξεπεράσει τα 14.000.000!
Από 01/01/2007 το Playboy βρίσκεται
σε μια διαδικασία διαρκούς ανανέωσης
σε όλα τα επίπεδα, από τις φωτογραφικές
του παραγωγές μέχρι τη θεματολογία, την
αισθητική, το σχεδιασμό και τους συνεργάτες του. Σκοπός αυτής της διαδικασίας
είναι η προσέλκυση νέου αναγνωστικού
κοινού, αλλά και η άμεση διαδραστικότητα με τους αναγνώστες του, καθώς και
ο εναρμονισμός της ύλης με την ψηφιακή
δραστηριοποίηση του τίτλου.
Από τον Ιούνιο του 2007 τη γκάμα καναλιών της συνδρομητικής τηλεόρασης Nova εμπλουτίζει τo Playboy TV, ένα απολαυστικό κανάλι που ζωντανεύει στις οθόνες μας τις ομορφότερες καλλονές
του Hef και του κόσμου, πάντα με το ιδιαίτερο
στυλ του Playboy.

Προώθηση
Από την αρχή της ιστορίας του Playboy ένα από τα
κύρια προωθητικά πλεονεκτήματα του περιοδικού
είναι η Playmate του Mήνα, που παρουσιάζεται
στο centerfold. Ήδη από τη δεκαετία του ’50 στα
centerfolds του Playboy είχαν εμφανιστεί οι Marilyn
Monroe, Jane Mansfield, Brigitte Bardot, Gina
Lollobrigida, Sophia Lauren και Anita Ekberg.
Στην Ελλάδα σήμερα, όπως και σε άλλες χώρες
όπου κυκλοφορεί το Playboy, αιχμή του δόρατος
στη στρατηγική προώθησης του περιοδικού αποτελούν τα επώνυμα εξώφυλλα Ελληνίδων celebrities,
οι οποίες μάλιστα φωτογραφίζονται γυμνές μόνο
στο Playboy.
Ζωντανές και ελκυστικές διαφημίσεις του περιοδικού προβάλλονται στην τηλεόραση και καταχωρίζονται στον ημερήσιο και κυριακάτικο Τύπο, ενώ τα
σλόγκαν των τελευταίων ετών περιλαμβάνουν τα εύστοχα και πολύ επιτυχημένα: «Playboy, η επέλαση των
αντρών» και «Eίσαι Playboy, ζήσε σαν Playboy».
Αξίες
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο Hugh Hefner
συγγράφει τη Φιλοσοφία του Playboy, ένα μακροσκελές «αντι-ενοχικό» μανιφέστο που καυτηριάζει

την απαρχαιωμένη θρησκοληψία των ΗΠΑ της εποχής, την αντισεξουαλική παράδοση και εθνική υποκρισία των διάφορων φορέων εξουσίας (πολιτικής,
δικαστικής, επιχειρηματικής, θρησκευτικής) των ΗΠΑ,
τη λογοκρισία, το ρατσισμό, τη στενομυαλιά και το
συντηρητισμό. Το μανιφέστο του Hef θίγει διεξοδικά το προγαμιαίο σεξ, το σεξ κατά την εγκυμοσύνη,
τον έλεγχο των γεννήσεων, την έκτρωση, τα προβλήματα των ανύπαντρων μητέρων, το διαζύγιο, τις
σεξουαλικές παρεκτροπές, την ομοφυλοφιλία, την
πορνογραφία, τα ναρκωτικά, τη θανατική ποινή, την
ελευθεροτυπία, τα ατομικά δικαιώματα, την εκπαίδευση και πλήθος κοινωνικά ζητήματα της εποχής, αλλά
και κάθε εποχής.
Η πρωτοπορία της κοσμοθεωρίας του Hef, που
μπορεί ακόμα και σήμερα να χαρακτηριστεί προοδευτική, κατέταξε για πρώτη φορά έναν εκδότη περιοδικού στην κατηγορία των διανοούμενων-φιλοσόφων
και συμπεριέλαβε τη «σχολή» σκέψης του στα εγκυκλοπαιδικά λεξικά ως “hefnerism”. Στην υποκρισία
κάθε εποχής και στο μυωπικό πουριτανισμό ο Hef
αντιτάσσει: «Αν το γυμνό ανθρώπινο σώμα μπορεί
να θεωρηθεί αισχρό ή προσβλητικό, τότε ο κόσμος
τούτος είναι δυστυχώς πολύ πιο
διεστραμμένος από όσο θέλουμε
να παραδεχτούμε».

Ίσως δε γνωρίζατε ότι...

m Το πρώτο τεύχος του αμερικανικού Playboy
– που περιέχει και την ιστορική γυμνή φωτογράφηση της Marilyn Monroe – ανατυπώθηκε πρόσφατα σε περιορισμένα αντίτυπα και διατίθεται στην αγορά (περισσότερες
πληροφορίες στο www.playboy.com).
m Οι υπεύθυνοι του αμερικανικού Playboy
σχεδιάζουν ήδη μια 13η ετήσια έκδοση
του περιοδικού βασισμένη στο Prestige,
την ετήσια πολυτελή έκδοση του ελληνικού
Playboy.
m Πολλές χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα του ελληνικού διαγωνισμού
Playmate of the Year και διοργάνωσαν
το δικό τους. Το επόμενο βήμα ήδη έχει
τεθεί υπό συζήτηση στο παγκόσμιο συνέδριο του Playboy και αφορά στη διοργάνωση ενός παγκόσμιου διαγωνισμού με
Playmate από όλες τις χώρες. Ο τίτλος
αυτού Playmate International.

