WE ARE
RIOT!
Η Riot Squad ξεκίνησε με τη φιλοδοξία να αλλάξει
το πρόσωπο της βιομηχανίας του ατμίσματος από
την άποψη του εταιρικού προφίλ, του μάρκετινγκ
και της καινοτομίας στις γεύσεις. Με ένα εκτεταμένο
υπόβαθρο στη φαρμακευτική βιομηχανία, εξασφάλισα
την προηγούμενη εμπειρία μου στις διαδικασίες
και την επεξεργασία, και την καινοτόμο έρευνα και
ανάπτυξη για να σχηματίσω μια έμπειρη ομάδα με
ικανότητες τέτοιες ώστε να καταστήσω την Riot Squad
ένα από τα καλύτερα εμπορικα σήματα παγκοσμίως.
BEN JOHNSON, CEO

ΕΡΕΥΝΑ
Στην Riot Squad, επικεντρωνόμαστε
σε μεγάλο βαθμό στην έρευνα πριν
ξεκινήσουμε οποιοδήποτε αναπτυξιακό
σχέδιο χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό
ομάδων εστίασης των καταναλωτών,
επαγγελματικών ομάδων εστίασης,
ανάλυσης των τάσεων και στενής
συνεργασίας με τους παγκόσμιους εταίρους
μας σε κάθε σχέδιο αρωματισμού. Αυτό μας
δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε μια
σύντομη περιγραφή γευστικού προφίλ για
την ομάδα ανάπτυξής μας, χρησιμοποιώντας
ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για να
εξασφαλίσουμε μια επιτυχή γεύση, κάθε
φορά.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, ένας
ενημερωτικός φάκελος της γεύσης
παραδίδεται στην ομάδα μας ανάπτυξης
έμπειρων οργανικών χημικών και
αισθητηριακών αναλυτών για την έννοια της
γεύσης. ανάλογα με το γευστικό προφίλ , θα
χρησιμοποιηθεί διαφορετική μεθοδολογία
και τεχνικές· αν η γεύση πρόκειται να
ταιριάζει με μια συγκεκριμένη ποικιλία μήλων,
για παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθεί ένας
συνδυασμός τεχνικών εκχύλισης διαλυτών
και ανάλυσης υπερκείμενου χώρου για την
προετοιμασία ενός δείγματος. Το δείγμα
αυτό θα αναλυθεί στη συνέχεια με τη χρήση
της τελευταίας τεχνολογίας στην εταιρεία
μας GC-MS (Αεριοχρωματογραφικήφασματομετρία μάζας, ένα αναλυτικό
όργανο) για την αποκρυπτογράφηση των
επιμέρους μορίων αρωμάτων μέσα στο
μήλο. Μετά τον προσδιορισμό των επιμέρους
συστατικών, το γευστικό προφίλ θα πρέπει
να είναι δομημένο από τα μόρια ώστε να
ταιριάζει με την καταναλωθείσα γεύση του
μήλου σε μορφή ατμών.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαθέτουμε μια πολιτική ελέγχου των
καταναλωτών σε 3 στάδια πριν από την
κυκλοφορία οποιουδήποτε προϊόντος:
Στάδιο 1 Εσωτερικός εταιρικός πίνακας
γεύσεων , με επιλογή των 10 καλύτερων
παραλλαγών γεύσης κάθε συμπυκνώματος
που αναπτύχθηκε και αξιολόγησή τους με
βάση τις αυστηρές παραμέτρους ποιότητας
γεύσης που εφαρμόζουμε.
Στάδιο 2 Αποστολή των 10 παραλλαγών
γεύσης σε ανεξάρτητη μονάδα
οργανοληπτικής ανάλυσης, η οποία
συγκεντρώνει υποψηφίους (τουλάχιστον 100
υποψήφιοι ανά γεύση) για την επικύρωση
της καταλληλότητας για τελική χρήση.
Στάδιο 3 Χρησιμοποιούμε το δίκτυο
επηρεαστών και στέλνουμε δείγματα των
ανεπτυγμένων προϊόντων χωρίς εμπορικό
σήμα μαζί με ηλεκτρονικές έρευνες
και ζητούμε από τους επηρεαστές να
συγκρίνουν το προϊόν με συγκεκριμένες
παραμέτρους. Αυτό μας επιτρέπει να
ποσοτικοποιήσουμε και να αξιολογήσουμε
την απόκριση των καταναλωτών στο προϊόν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Δεσμευόμαστε να παράγουμε ηλεκτρονικά
υγρά σύμφωνα με τα υψηλότερα
πρότυπα που είναι πρακτικά εφικτό. Το
διαχειριζόμαστε αυτό χρησιμοποιώντας
ποιοτικές πρώτες ύλες. συνεχή βελτίωση
της επεξεργασίας και των διαδικασιών μας·
και την εμπειρία και την εξειδίκευση των
υπαλλήλων μας.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Δεσμευόμαστε να παράγουμε ηλεκτρονικά
υγρά σύμφωνα με τα υψηλότερα
πρότυπα που είναι πρακτικά εφικτό. Το
διαχειριζόμαστε αυτό χρησιμοποιώντας
ποιοτικές πρώτες ύλες. συνεχή βελτίωση
της επεξεργασίας και των διαδικασιών μας·
και την εμπειρία και την εξειδίκευση των
υπαλλήλων μας.

Αυτό είναι ένα μοναδικό και πρωτοποριακό
μίγμα της ελεύθερης βάσης νικοτίνης και
των αλάτων νικοτίνης. Ο συνδυασμός της
ελεύθερης βάσης και της νικοτίνης του
άλατος παρέχει την πιο ρεαλιστική
εναλλακτική λύση αντί του τσιγάρου για να
oσας βοηθήσει να σταματήσετε το κάπνισμα
με επιτυχία.
Νικοτίνη ελεύθερης βάσης: όταν εισπνέεις
σου δίνει το χτύπημα ενός πραγματικού
τσιγάρου στο λαιμό .
Άλας νικοτίνης: νικοτίνη ενός πραγματικού
τσιγάρου για να σταματήσετε την επιθυμία
γρηγορότερα.

ONLINE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Το διαδικτυακό μας αποτύπωμα είναι
εκτεταμένο με τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης στην καρδιά όλων όσων κάνουμε.
Με μια αφοσιωμένη εσωτερική ομάδα
5 ατόμων , προσπαθούμε συνεχώς για
συνεχή έκθεση επωνυμίας και καινοτόμο
περιεχόμενο. Η διαδικτυακή μας στρατηγική
δεν είναι μόνο να στοχεύουμε τους λάτρεις
του vape, αλλά να προσεγγίσουμε ένα
μεγαλύτερο κοινό που είναι δελεασμένο από
το «Riot Squad Lifestyle». Στα 2.025 Social
Inﬂuencers μας, έχουμε Rally Drivers, Skateboarders, Drifters, BMXers και Tattoo Artists,
οι οποίοι προωθούν την επιλογή του τρόπου
ζωής μας σε κάθε σημείο επαφής του
πελάτη.
Έχουμε 38.789 άτομα που έχουν αφιερώσει
χρόνο για να κάνουν like, να κάνουν follow ή
subscribe.

Η ανάπτυξή μας στο instagram είναι
απίστευτα 3,1 φορές ταχύτερη από τους
ανταγωνιστές μας

Οι επιρρεαστές μας, μας παρέχουν
παγκόσμια εμβέλεια 2.800.000 ανά μήνα.

Το περιεχόμενό μας προβάλλεται πάνω
από 350.898 φορές το μήνα.

Κατά μέσο όρο, 63.000 άτομα
συνεργάζονται μαζί μας ,στις πλατφόρμες
μας ανά μήνα.

Έχουμε εσωτερικούς δημιουργούς
περιεχομένου έτοιμους να ενισχύσουν όλες
τις εκδηλώσεις και το μάρκετινγκ εκτός
σύνδεσης. Προωθούμε όρια με τις πιο
πρόσφατες διαφημίσεις προϊόντων μας,
οι οποίες είναι διαθέσιμες για λήψη στην
εικονική πραγματικότητα του YouTube.

OFFLINE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Δημιουργούμε σχέδια μάρκετινγκ που
ακολουθούν ένα κοινό θέμα, όλα έχουν
το DNA της RIOT SQUAD. Δημιουργούμε
καινοτόμες καμπάνιες μάρκετινγκ εκτός
σύνδεσης που οδηγούν τη «διαφημιστική
εκστρατεία» για την οποία η Riot Squad
είναι γνωστή διεθνώς. Πιστεύουμε ότι οι
καμπάνιες μάρκετινγκ εκτός σύνδεσης
είναι εξίσου σημαντικές με τις διαδικτυακές
καμπάνιες για την προώθηση του μηνύματος
της επωνυμίας μας, τη δειγματοληψία
των βραβευμένων προϊόντων μας και την
δημιουργία φήμης με τους ιδιοκτήτες
καταστημάτων και τους καταναλωτές.

Αυτό που κάνουμε;
Δειγματοληψία σε φεστιβάλ και διασημότητες.
Χορηγία πρεσβευτών καταστημάτων.
Οργανώνουμαι συναρπαστικές επισκέψεις σε καταστήματα,
χρησιμοποιώντας το Riot Van.
Δημιουργούμε προσαρμοσμένες και καινοτόμες λύσεις POS.
Δημιουργούμε τα δικά μας δοκιμαστήρια γεύσεων για όλα τα
καταστήματα παγκοσμίως.
Σχεδιάζουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Δημιουργούμε βραβευμένα περίπτερα σε όλες της κορυφαίες
Vape Expos παγκοσμίως.
Δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ που συνδέει
μεταξύ τους προγράμματα εκτός σύνδεσης και διαδικτύου, ώστε
να υπάρχει συνεπές μήνυμα σε κάθε σημείο επαφής του πελάτη.
Παρέχουμε αντιδραστικές λύσεις μάρκετινγκ.

UK ΔΙΑΝΟΜΗ
Η ιστορία μέχρι σήμερα
Η Riot Labs Ltd είναι ο μοναδικός διανομέας στο Ηνωμένο Βασίλειο όλων των
προϊόντων της Riot Labs.
Τα προϊόντα της Riot Labs είναι ενεργά διαθέσιμα σε περισσότερα από 1400
καταστήματα vape στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία αγοράζουν απευθείας από
την ομάδα πωλήσεών μας στο Milton Keynes, καθιστώντας μας έναν από τους,
αν όχι τους μεγαλύτερους διανομείς του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τα τελευταία 3 χρόνια, έχουμε δημιουργήσει πολύ σταθερές σχέσεις με τους B2B
πελάτες μας χρησιμοποιώντας την αποδεδειγμένη διαδικασία πωλήσεών μας,
τόσο ώστε πάνω από το 80% των πελατών μας να λαμβάνουν νέα προϊόντα Riot
Labs χωρίς να ζητούν δείγματα.
Διαχειρίζοντας όλη την διανομή των προϊόντων μας εσωτερικά μας έδωσε
εξαιρετικές σχέσεις, αλλά μας παρείχε επίσης πολύτιμα δεδομένα για την αγορά
του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ομάδα πωλήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου έχει
μεγάλη κατανόηση της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι μόνο στοχεύει
στην ανάπτυξη και υποστήριξη των επιχειρήσεων τους , με συστήματα προς
χρήση, εμφάνισης των προϊόντων μας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο
κατάστημα τους ,αλλά και με παροχές μαρκετινγκ και επικοινωνίας.

Καθώς είμαστε ένας από τους ηγέτες της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου
στη διανομή των βραβευμένων προϊόντων μας , έχουμε γίνει ειδικοί στον
τομέα μας για την παραγωγή τοπικών και εθνικών εκστρατειών μάρκετινγκ.
Με τη βραβευμένη εσωτερική ομάδα μάρκετινγκ και σχεδιασμού, είμαστε σε
θέση να παρέχουμε ολοκληρωμένες καμπάνιες μάρκετινγκ για λογαριασμό
σας, είτε σε εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο. Δουλεύοντας μαζί, οι διαδικασίες
και η τεχνογνωσία μας έχουν αποδείξη ότι μεγιστοποιούν το μερίδιο αγοράς
παγκοσμίως.
Το πλεονέκτημα της πώλησης μόνο της δικής μας μάρκας και συνεργατικών
επωνυμιών είναι ότι εστιάζουμε πάντα στην πώληση μιας μάρκας και όχι σε
χιλιάδες όπως οι ανταγωνιστές μας.

