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Digital Marketing Πλεονεκτήματα:

Στόχευση κοινού

Brand awareness

Αμφίδρομη σχέση

Ευελιξία

Κόστος

Στατιστικά / αποτελέσματα 
σε πραγματικό χρόνο

Ισοτιμία

Προσέγγιση νέων πελατών

Εξατομίκευση



Digital Marketing Μειονεκτήματα 

Αύξηση ανταγωνισμού

Αναξιοπιστία

Συνεχής ενημέρωση

Περιορισμένη πρόσβαση



Γιατί digital marketing?



Κερδίζουμε το ενδιαφέρον των εν
δυνάμει πελατών 

χτίζουμε τη φήμη  της
επιχείρησης μας

δημιουργούμε σχέση
αφοσίωσης  &

εμπιστοσύνης με το
κοινό μας

δίνουμε στο brand μας
αξιοπιστία και κύρος

ενισχύουμε την 

αναγνωρισημότητα
της επιχείρησής μας

δίνουμε αξία στην 

επιχείρηση μας



Content marketing

Marketing is telling the world you are a rock star. Content

marketing is showing the world that you are one” 

 Robert Rose, chief strategist, 

Content Marketing Institute



Οι  ανταγωνιστές μας είναι
μόλις ένα κλικ δίπλα. Πως
μπορούμε να ξεχωρίσουμε; 

Επίκαιρο
Σχετικό με το brand σας
Χρήσιμο & χρηστικό
Ελκυστικό
Εκπαιδευτικό
Πρωτότυπο 

Αυτό που θα σας κάνει να κερδίσετε κοινό αλλά
και ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό είναι το
εξαιρετικό περιεχόμενο που θα προσφέρετε
στον χρήστη σας. 

Δημιουργείστε περιεχόμενο: 



Φροντίστε να παρέχετε ένα πλούσιο και ποικίλο περιεχόμενο στο
κοινό σας, όπως

Blog - άρθρα 

Φωτογραφίες 

Βίντεο
Κλαδικές έρευνες &

Συνεντέυξεις - Testomonials

       Aποτελέσματα στατιστικών

Graphics & infographics

Audio podcasts

Case studies

Slides

E-books



ΑΡΘΡΑ

Κανείς δε ξέρει την επιχείρηση σας καλύτερα από εσάς. 
Γράψτε ενδιαφέροντα άρθρα με χρήσιμες και χρηστικές
πληροφορίες για τους υπάρχοντες και δυνητικούς σας
πελάτες. 
Κερδίζετε την εμπιστοσύνη των χρηστών και  προσδίδουν
authority στο brand σας. Tips:

Συνοδεύστε το άρθρο σας με μια σχετική και
εντυπωσιακή φωτογραφία. 

Δώστε μεγάλη προσοχή στο τίτλο 

Δημοσιεύστε λίστες:  “Δέκα πράγματα που πρέπει να
ξέρετε πριν αγοράσετε σπίτι” και How to Guides:

“Πώς να διακοσμήσετε το νέο σας σπίτι”

Ξεχωρίστε απο τον
ανταγωνιστη σας



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μια εικόνα - χίλες λ́έξειςhttps://www.pexels.com/el-gr/

https://pixabay.com/el/

https://unsplash.com/

https://www.freepik.com

https://www.shutterstock.com/

https://www.freeimages.com/

https://pikwizard.com/

https://negativespace.co/

https://stokpic.com/

https://startupstockphotos.com/

https://gratisography.com/

https://pikwizard.com/

https://freerangestock.com/#

http://photopin.com/

Για να έχετε ποικιλία αλλά και ποιοτικές φωτογραφίες, κατεβάστε δωρεάν 

και νομιμά φωτογραφίες από:

Επεξεργαστείτε δωρεάν τις φωνογραφίες σας (προσθέστε το logo σας, εισάγετε icons κα. στο https://www.canva.com



VIDEO
Πως θα φτιάξετε video μόνοι σας 

Εργαλεία για εύκολη παραγωγή βίντεο (αρχάριοι), με έτοιμο περιεχόμενο  που στην βασική τους

μορφή παρέχετε δωρεάν: 

https://animoto.com/

https://www.animatron.com/

https://offeo.com/

https://lumen5.com/

https://invideo.io/

https://offers.viddyoze.com/

Free video: https://coverr.co/



GRAPHIC

& INFOGRAPHICS



GRAPHIC

& INFOGRAPHICS

Τα infographics έχουν μεγάλη απήχηση στα social media και αυξάνουν την αλληλοεπίδραση με το κοινό. Πρόκειται

για γραφική απεικόνιση δεδομένων και πληροφοριών, οι οποίες παρουσιάζονται με εύκολο και κατανοητό τρόπο

έτσι ώστε να γίνει ευκολότερη η απομνημόνευση τους. 

5 χρήσιμα εργαλεία (δωρεάν  στην βασική τούς έκδοση) για να δημιουργήσετε ευκολά infographics:

https://piktochart.com/

https://www.easel.ly/

https://infogram.com/ 

http://visualize.me/

https://www.canva.com/



PODCAST

Νέα – ενημερώσεις  

Αφηγήσεις

Συνεντεύξεις

Συμβουλές - How to guides

Best practices 

Τα podcast θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένωση των άρθρων και του ραδιοφώνου. Μπορείτε να

δημιουργήσετε θεματικές (πάντα σχετικές με το αντικείμενο σας) για: 

Τα podcast είναι ιδιαιτέρως δημοφιλή στο εξωτερικό και σε βρεφικό στάδιο θα λέγαμε στην χώρα μας. 

Αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξεχωρίσετε !



PODCAST

https://podcasts.google.com/

https://soundcloud.com/ 

https://anchor.fm/

https://www.apple.com/itunes/

https://podcasters.spotify.com/

 

Τα podcast διανέμονται δωρεών σε ειδικές πλατφόρμες

Μπορείτε να συμπεριλάβετέ τα podcast  στα newsletter σας ή να τα μετατρέψετε σε video με το
 https://www.headliner.app/



ALWAYS REMEMBER!

Κερδίσουμε το ενδιαφέρον των πελατών μας αλλά και των εν

δυνάμει πελατών μας και

χτίζουμε μαζί τους  μια σχέση αφοσίωσης & εμπιστοσύνης


