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Η καλλιτέχνις που μοιράζει χαρά με τα μικρά κεραμικά ζωάκια της  

Δημιουργός καλής πρακτικής, χώρα: Chien Nie Hong για το Lithops Studio, Σιγκαπούρη  

Τομέας: Τέχνες και χειροτεχνία  

Είδος επιχείρησης/απασχόλησης: Αυτοαπασχολούμενη – ιδιοκτήτρια στούντιο 

 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Υπάρχει κάτι αξιολάτρευτο στα κεραμικά της Chien Nie Hong. Ντελικάτα, λεία λευκά ζωάκια, με 

χρυσό ή παστέλ τόνο, με περίεργες και χαρούμενες εκφράσεις. Είναι μικροσκοπικά 

κομψοτεχνήματα – άλλα για συγκεκριμένη χρήση, άλλα καθαρά για διακοσμητικούς λόγους, 

χάρμα οφθαλμών. Οι πελάτες της συμφωνούν. Αυτά τα μικροσκοπικά έργα τέχνης μοιράζουν 

χαρά σε πολλούς. Οι πελάτες της δημοσιεύουν εγκωμιαστικά σχόλια για τα κεραμικά της στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δηλώνουν, πολλές φορές ανοιχτά, ότι έχουν εμμονή με τη 

δουλειά της. 

Οι καλλιτέχνες μέσα από τα έργα τέχνης 

προσπαθούν να περάσουν 

κοινωνικοπολιτικά μηνύματα ή να θίξουν 

κάποια πράγματα μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. Όταν αυτό γίνεται 

επιτυχημένα, τα αποτελέσματα είναι 

απίθανα. Αλλά εξίσου ιδιαίτερα και μαγικά 

είναι τα έργα που, όπως έχουν γράψει 

πολλοί πελάτες, «πυροδοτούν τη χαρά». Σε 

τέτοιου είδους έργα ειδικεύεται η 

καλλιτέχνις Chien Nie Hong, 28 ετών, από 

τη Σιγκαπούρη. Διαθέτει προς πώληση 

αυτούς τους μικροσκοπικούς «καταλύτες 

χαράς» από το 2016 με το εμπορικό της σήμα, Lithops Studio, αρχικά μέσω της διαδικτυακής 

πλατφόρμας Etsy και τώρα μέσω της δικής της ιστοσελίδας https://lithopsstudio.com.  

Η Chien Nie Hong ξεκίνησε την επιχείρησή της με στόχο να ανοίξει ένα κατάστημα στη 

διαδικτυακή πλατφόρμα Etsy και να διαθέτει προς πώληση τα χειροτεχνήματά της παγκοσμίως. 
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Στην αρχή, τα πράγματα εξελίσσονταν αργά, αλλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοήθησαν 

αποφασιστικά δίνοντάς της μεγάλη ώθηση. Τα μέσα αυτά έδωσαν τη δυνατότητα σε ανθρώπους 

που θαυμάζουν τη δουλειά της Chien, ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής τους, να την βρουν. 

Παραδέχεται, η Chien, ότι χρειαζόταν αρκετή τύχη για να πετύχει σε μια τόσο μεγάλη αγορά. 

«Ήμουν τυχερή που εμφανίστηκα στο ιστολόγιο της Etsy, γιατί αυτό βοήθησε να ξεκινήσει το 

ταξίδι μου και να τραβήξω την προσοχή στο κατάστημα που είχα τότε στην Etsy – έκτοτε, έφυγα 

από την Etsy για να διαθέτω τα έργα μου προς πώληση μέσω του δικού μου ιστότοπου. Επίσης, 

μερικοί μεγαλύτεροι λογαριασμοί παρακολουθούσαν τη δουλειά μου και την μοιράστηκαν στο 

προφίλ τους – όλα αυτά τα μικρά στοιχεία συντέλεσαν στο να προχωρήσουν τα πράγματα», λέει 

η καλλιτέχνις Chien Nie Hong. 

 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Η καλλιτέχνις παραδέχεται ότι ανησύχησε πολύ με την έναρξη της πανδημίας. «Ήξερα ότι αυτά 

που έφτιαχνα δεν ήταν αγαθά πρώτης ανάγκης και μερικοί άνθρωποι μπορεί να είναι λίγο πιο 

προσεκτικοί με τα έξοδά τους ή, απλώς, να έχουν πιο σημαντικές ανάγκες. Ωστόσο, προς 

έκπληξή μου, οι πωλήσεις μου εξακολουθούσαν να κινούνται σε καλά επίπεδα. Ανακάλυψα από 

κάποιους πελάτες μου ότι, ακριβώς επειδή η κατάσταση ήταν τόσο καταθλιπτική, ήθελαν να 

περιποιηθούν τον εαυτό τους παρέχοντάς τους κάτι που τους έφερνε χαρά. Είμαι ευγνώμων που 

η δουλειά μου μπορούσε να τους το προσφέρει ακριβώς αυτό». 

Εφόσον, λοιπόν, το κατάστημα της 

Chien Nie Hong είναι διαδικτυακό, 

δεν επηρεάστηκε όπως 

επηρεάστηκαν τα φυσικά 

καταστήματα, που για να τα 

επισκεφτούν οι άνθρωποι έπρεπε 

να κυκλοφορήσουν έξω από το 

σπίτι τους. Ο μόνος αντίκτυπος 

ήταν η αύξηση του χρόνου και του 

κόστους αποστολής. Κατά την 

έναρξη της πανδημίας του 

κορονοϊού, οι καθυστερήσεις 

έφταναν μέχρι και τους 3 μήνες. Η 

Chien ανησυχούσε πολύ ότι οι 

ανυπόμονοι πελάτες της θα 

δυσανασχετούσαν και, για τον 

λόγο αυτό, προσπάθησε να τους 

ενημερώνει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα για την κατάσταση με τις αποστολές, όποτε ήταν δυνατόν. Αυτό αποδείχθηκε 
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μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο επειδή η Chien δεν λάμβανε οργισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, αλλά και επειδή λάμβανε μηνύματα από πελάτες οι οποίοι της έλεγαν να μην 

ανησυχεί και ότι ανέμεναν υπομονετικά τα δέματά τους. Η καλλιτέχνης λέει ότι τέτοια μηνύματα 

της έφτιαχναν τη μέρα, την εβδομάδα, τον μήνα της! «Δεν ξέρω γιατί με έκαναν τόσο 

χαρούμενη, αλλά πραγματικά το κατάφερναν. Έπιασα τον εαυτό μου να χαμογελά ακόμη και 

αρκετές μέρες αργότερα και μόνο που το σκεφτόμουν» – Chien Nie Hong. 

Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί ότι τα κεραμικά έργα τέχνης που φτιάχνει η Chien 

φαίνεται να προσελκύουν ένα εκπαιδευμένο και κατανοητικό κοινό. Πιστεύει ότι οι 

περισσότεροι πελάτες της είναι πραγματικά υπομονετικοί και κατανοητικοί άνθρωποι. Τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια που διευθύνει αυτή τη μικρή επιχείρηση, η Chien δεν δέχθηκε 

παράπονα από κανέναν για καθυστερημένο δέμα. Τα περισσότερα θυμωμένα ηλεκτρονικά 

μηνύματα που λαμβάνει είναι από άτομα που δεν μπόρεσαν να αγοράσουν κάποιο 

συγκεκριμένο έργο της για διάφορους λόγους. 

 

Προϋποθέσεις για καινοτομία και επιτυχία 

Η Chien Nie Hong πιστεύει ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας της οφείλεται στις 

πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς ήταν 

αδύνατη η προώθηση από στόμα σε στόμα και οι συναλλαγές στο φυσικό κατάστημα. Το πιο 

σημαντικό κανάλι μάρκετινγκ είναι ο λογαριασμός της στο Instagram, ο οποίος απέκτησε ακόμη 

μεγαλύτερη σημασία όταν η καλλιτέχνις αποφάσισε να σταματήσει να πουλά τα έργα της στην 

πλατφόρμα Etsy και να επικεντρωθεί στον δικό της ιστότοπο.   

Επιπλέον, η Chien διαθέτει μια 

λίστα αλληλογραφίας, αλλά το 

Instagram εξακολουθεί να είναι 

το κύριο κανάλι για την 

προσέγγιση πελατών. Της δίνει 

ένα σημείο για να μοιράζεται 

με τον κόσμο πράγματα για τη 

δουλειά της και όχι μόνο. Από 

εκεί, οι άνθρωποι μπορούν να 

μάθουν για τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει, το σκεπτικό  

πίσω από μια δουλειά και, 

επίσης, δίνεται η δυνατότητα 

στην Chien να ακούει και να 

μαθαίνει διάφορα πράγματα, 

τόσο από υφιστάμενους όσο 

και από πιθανούς πελάτες. 
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«Στο Instagram καταγράφεται το ταξίδι μου και άνθρωποι από όλες τις γωνιές του κόσμου, που 

θαυμάζουν τη δουλειά μου, μπορούν να ανέβουν στο πλοίο μαζί μου». 

Η Chien παραδέχεται ότι χωρίς το Instagram 

δεν θα είχε τη δυνατότητα να συνδεθεί με το 

μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που αυτή τη 

στιγμή απολαμβάνουν τη δουλειά της, 

επομένως, είναι πραγματικά ευγνώμων για τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αυτή την 

άποψη. Επιπρόσθετα, βοήθησε την Chien να 

συνδεθεί με άλλους δημιουργούς σε τοπικό 

επίπεδο και έτσι προέκυψαν μερικές 

διασκεδαστικές συνεργασίες! 

Σε γενικές γραμμές,, η Chien Nie Hong 

παραδέχεται ότι το υφιστάμενό της 

επιχειρηματικό μοντέλο ήταν κατάλληλο για 

την πανδημία και δεν χρειαζόταν σημαντικές 

προσαρμογές. Παρόλο που μπορεί να μην αποτελεί «μακροχρόνια λύση», για την ώρα, η Chien 

απολαμβάνει κάθε κομμάτι του. 

«Λατρεύω την ελευθερία που έχω. Είμαι ελεύθερη να εξερευνώ διαφορετικά πράγματα όποτε 

και όπως θέλω. Μου αρέσει που μπορώ να δουλεύω από το σπίτι και που έχω χρόνο να περνώ 

με την οικογένειά μου. Θέτω η ίδια τους ρυθμούς μου και, παρόλο που τις περισσότερες φορές 

δεν ξέρω πότε να σταματήσω, ακόμα και όταν πραγματικά πρέπει, μαθαίνω ότι η ανάπαυση 

είναι μια απαραίτητη παραγωγική δραστηριότητα. 

Όμως, διαπίστωσα ότι 

δεν είναι σημαντικό να 

έχουμε απήχηση στις 

μάζες, αντίθετα είναι πιο 

σημαντικό να 

απευθυνόμαστε σε μια 

ειδική ομάδα ανθρώπων 

που απολαμβάνουν τον 

τρόπο που 

λειτουργούμε και 

σκεφτόμαστε. 
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Προσαρμόζω συνεχώς τη ζυγαριά, μερικές φορές γέρνει λίγο περισσότερο προς τη μια μεριά και 

άλλες φορές λίγο περισσότερο προς την άλλη» - Chien Nie Hong.  
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Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε το Πολιτιστικό Κέντρο του 

Μπιρστόνας. 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

1. Είναι δυνατόν να συνεχίσω να ανταποκρίνομαι στις ανάγκες και τις επιθυμίες των 

πελατών χωρίς να χάνω τον ενθουσιασμό μου; 

2. Τι γίνεται αν τα έργα που αγαπώ δεν έχουν απήχηση στους πελάτες για τους οποίους 

τα δημιουργώ; 

3. Μπορεί ένα διαδικτυακό κατάστημα κεραμικών να είναι μια βιώσιμη και μακροχρόνια 

επιχείρηση; 

 


