
Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ

 

 DIGITAL MARKETING ΓΙΑ 
 ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



“«Κανείς δεν ξεκινάει από τα βαθιά και
κανείς δεν έχει όλες τις απαντήσεις
πριν ξεκινήσει. Η καλύτερη στιγμή για
να βγείτε online είναι σήμερα».

Καλώς ήρθατε στον μαγικό
κόσμο του διαδικτύου

Η είσοδος στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή Digital Marketing μπορεί να
μοιάζει με βουτιά στο άγνωστο για τους περισσότερους ιδιοκτήτες
μικρών επιχειρήσεων, ειδικά αν δεν είστε απόλυτα εξοικειωμένοι με
τον online κόσμο. Αλλά χαλαρώστε. Κανείς δεν έχει όλες τις
απαντήσεις πριν ξεκινήσει και, ακόμα καλύτερα, το να ξεκινήσετε
σήμερα είναι πιθανώς η καλύτερη απόφαση που πήρατε ποτέ.

Μια πολύ συχνή ερώτηση αφορά τον προϋπολογισμό που χρειάζεται
για να ξεκινήσει κάποιος. Υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε
στους τομείς του ψηφιακού μάρκετινγκ χωρίς να ξοδέψετε ούτε ένα
ευρώ – αλλά όταν πρόκειται να προσεγγίσετε νέο κοινό, τότε ένας
μικρός προϋπολογισμός μπορεί να σας βοηθήσει πολύ. Κάθε μέρος
στο ταξίδι σας στο ψηφιακό μάρκετινγκ είναι μια εξαιρετική ευκαιρία
για να μάθετε κάτι – επομένως όλα έχουν να κάνουν με το να
ξεκινήσετε, να δοκιμάζετε, να μαθαίνετε και να αναπτύσσεστε με την
πάροδο του χρόνου.

Σε αυτόν τον οδηγό, θα σας εξηγήσουμε τους τρόπους για να
ξεκινήσετε – από την αξιοποίηση των μηχανών αναζήτησης έως πώς
να τρέξετε τις πρώτες σας διαδικτυακές διαφημίσεις. Τα περισσότερα
κανάλια θα σας είναι ήδη γνωστά. Πχ Facebook, Instagram, Google,
email marketing και ο δικός σας ιστότοπος/website – αλλά θα σας
δώσουμε τα βήματα που χρειάζεστε για να νιώθετε σίγουροι ότι
δοκιμάζετε και επενδύετε με τον τρόπο που είναι σωστός για εσάς και
την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
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Σχετικά με την EASYMAT

Είμαστε μια σύγχρονη διαφημιστική εταιρεία με πολυετή εμπειρία
στον χώρο του διαδικτύου. 

Αναπτύσσουμε τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό κόσμο με τα πιο
σύγχρονα πρότυπα και με γνώμονα την αύξηση των κερδών τους. 

Διαχείριση Social Media
Διαχείριση διαφημίσεων
Facebook Ads
Google Ads
Κατασκευή ιστοσελίδων
SEO - Bελτίωση μηχανών αναζήτησης

Υπηρεσίες που παρέχουμε:



Αυτό που θα βρείτε σε αυτόν το ebok έχει να κάνει πολύ με
αυτό που ονομάζουμε Inbound marketing ή εισερχόμενο
μάρκετινγκ – οι τακτικές που θα βρείτε εδώ είναι ιδανικές
για να προσελκύσετε, μετατρέψτε, κλείσετε και
ευχαριστήστε επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας, στα
κοινωνικά δίκτυα και στο blog σας.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες είναι εξαιρετικές επειδή τώρα
έχουμε περισσότερους τρόπους, για να προσελκύσουμε
άτομα να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας, όπου ελπίζουμε
ότι θα γίνουν πελάτες μας. Μπορούμε επίσης να είμαστε
πολύ πιο δημιουργικοί με αυτό το είδος μάρκετινγκ, επειδή
δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό που θεωρούμε ως
παραδοσιακή δραστηριότητα outbound marketing
(εξερχόμενο μάρκετινγκ). Με όλες αυτές τις ευκαιρίες στη
διάθεσή σας, πρέπει να εξετάσετε τον αντίκτυπο στον
πελάτη-στόχο σας. Αυτό συμβαίνει επειδή το κοινό σας
περιμένει μια εξαιρετική εμπειρία με το brand σας σε κάθε
ψηφιακό σημείο επαφής σας. Εάν μπορείτε να προσφέρετε
μια εξαιρετική εμπειρία σε κάθε σημείο επαφής, θα
μετατρέψετε περισσότερους επισκέπτες σε δυνητικούς
πελάτες και περισσότερους δυνητικούς πελάτες σε
πραγματικούς πελάτες. Αν και πρέπει να το παραδεχτούμε,
είναι πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις!

Το website σας, το blog σας και τα Social media της
επιχείρηση σας βρίσκονται στο επίκεντρο οποιουδήποτε
σχεδίου ψηφιακού μάρκετινγκ, οπότε έχετε πάντα υπόψη
σας ότι τα συγκεκριμένα σημεία πρέπει να είναι άριστα
δομημένα όταν σχεδιάζετε τακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ.

Ελπίζουμε ότι αυτό το ebook θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε
και να κατανοήσετε βασικές έννοιες στο digital marketing. Σε
κάθε περίπτωση εμείς παραμένουμε δίπλα σας για όποια
βοήθεια χρειαστείτε. 

Τι θα συναντήσετε μέσα;
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https://easymat.gr/


Τι θα συναντήσετε μέσα;

Τι είναι Digital Marketing; 

Inbound marketing

ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ:

Το digital marketing είναι το σύνολο των
δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται για τη
δημιουργία, την επικοινωνία και την παροχή
αξίας στους πελάτες σας μέσω διαφορετικών
καναλιών στον ψηφιακό χώρο.
Υπάρχουν 6 διαφορετικοί τύποι digital
marketing που λειτουργούν καλύτερα όταν
χρησιμοποιούνται σε συνέργεια μεταξύ τους.
Αυτός είναι ένας γενικός όρος για το digital
marketing. Μην ξεχνάτε ότι το digital marketing
είναι απλώς marketing αλλά στο ψηφιακό
περιβάλλον.  Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τα
ψηφιακά κανάλια όπως την αναζήτηση Google,
τα Social Media, το email και τις ιστοσελίδες
τους για να συνδεθούν με τους τρέχοντες και
τους υποψήφιους πελάτες τους. Από το website
σας μέχρι την ψηφιακή διαφήμιση, το
μάρκετινγκ μέσω email, και άλλα, υπάρχει ένα
τεράστιο φάσμα τακτικών που πρέπει να
λάβετε υπόψη. 
Οι καλύτεροι επαγγελματίες του ψηφιακού
μάρκετινγκ γνωρίζουν ποια κανάλια
χρησιμοποιεί το κοινό τους και έχουν ξεκάθαρη
εικόνα του πώς κάθε στοιχείο υποστηρίζει τους
πρωταρχικούς στόχους τους.

Το inbound marketing εστιάζει στην
ευκολότερη εύρεση της επιχείρησή σας από
τους καταναλωτές. Εφαρμόζοντας το inbound
marketing, οι δυνητικοί σας πελάτες σας
βρίσκουν μέσω του website ή του blog σας, των
μηχανών αναζήτησης και των social media, ενώ
εσείς ταυτόχρονα χρησιμοποιείτε τακτικές
όπως το marketing automation και το
conversational marketing για να αναπτύξετε
πιθανές σχέσεις μαζί τους. Βασικό στην
συγκεκριμένη μέθοδο είναι οτι ο πελάτης
βρίσκει εσάς και οχι εσείς τον πελάτη.

Content marketing ή
Marketing περιεχομένου

Buyer’s journey / Ταξίδι
αγοραστή

Στάδιο συνειδητοποίησης: ο
αγοραστής συνειδητοποιεί ότι
έχει πρόβλημα
Στάδιο εξέτασης: ο
αγοραστής ορίζει το
πρόβλημά του και ερευνά
επιλογές για την επίλυσή
του
Στάδιο απόφασης: ο
αγοραστής επιλέγει μια
λύση

Στην ουσία, marketing
περιεχομένου είναι η τέχνη
της επικοινωνίας με τους
πελάτες σας και η δημιουργία
ευκαιριών χωρίς να υπάρχει
πώληση.
Αντί να προσπαθείτε να
πουλήσετε τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες σας, παρέχετε
πληροφορίες που κάνουν τον
αγοραστή σας πιο έξυπνο.
Η πεποίθηση της στρατηγικής
περιεχομένου είναι ότι αν
εμείς, ως επιχειρήσεις,
παρέχουμε συνεπείς, συνεχείς
και πολύτιμες πληροφορίες
στους αγοραστές, μας
ανταμείβουν τελικά με την
αφοσίωση και την πίστη τους.

Αυτή είναι η διαδικασία που
ακολουθούν οι αγοραστές για
να συνειδητοποιήσουν, να
αξιολογήσουν και να
αγοράσουν ένα νέο προϊόν ή
υπηρεσία. Το ταξίδι είναι μια
διαδικασία 3 βημάτων:

1.

2.

3.
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ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ:

X Αριθμός δυνητικών πελατών
από ένα κομμάτι περιεχομένου
με δυνατότητα λήψης σε 1 μήνα
% των παλαιών πελατών που
αγοράζουν ένα δευτερεύον
προϊόν εντός του έτους
% αύξησης οπαδών στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης μέσα σε
2 εβδομάδες

Brand awareness
Θέλετε περισσότερα άτομα να
γνωρίζουν για την επωνυμία/brand
σας (ή τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες σας);
 
Απόκτηση ή δημιουργία
δυνητικών πελατών (leads)
Θέλετε να προσεγγίσετε άτομα που
δεν έχουν αγοράσει ποτέ ξανά από
εσάς και να τους φέρετε στο ταξίδι
του αγοραστή σας;
 
Ανάπτυξη από υπάρχοντες
πελάτες
Θέλετε τα άτομα που έχουν ήδη
αγοράσει από εσάς στο παρελθόν
να αγοράζουν πιο συχνά ή να
αγοράζουν ένα διαφορετικό είδος
προϊόντος;
 
Εάν είναι δυνατόν, βάλτε έναν
συγκεκριμένο στόχο.
Οι μετρήσεις σας πρέπει να
συνδέονται με τον στόχο σας και
να περιλαμβάνουν χρονικό όριο. 
Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

Η στρατηγική, παρά το ότι είναι μια
λέξη που προτιμάται από πολλούς
ανθρώπους του marketing,
σημαίνει πραγματικά να σκέφτεσαι
γιατί κάνεις κάτι πριν το κάνεις.
Έτσι, πριν ξεκινήσετε τη
στρατηγική σας στο digital
marketing είναι ζωτικής σημασίας
να ξεκινήσετε με το γιατί θέλετε να
το κάνετε, να αποφασίσετε τι θέλετε
να κάνετε, πώς θα το κάνετε, τι
περιμένετε να συμβεί και πότε και
πώς θα μετρήσετε την επιτυχία
σας.

Σχεδιάστε την
στρατηγική σας
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 ΘΕΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟ ΣΤΟΧΟ

Εξετάζοντας τους τύπους στόχων που έχετε θέσει,
επιλέξτε έναν στον οποίο θα επικεντρωθείτε. Η
κατανόηση του στόχου που προσπαθείτε να πετύχετε
είναι το πρώτο βήμα για να τον πετύχετε.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ!

Η Κατερίνα είναι φωτογράφος και πρόσφατα, άρχισε να
παράγει βίντεο και για πελάτες. Θέλει να ενημερώσει
όλους τους τακτικούς της πελάτες ότι προσφέρει αυτή
την επιπλέον υπηρεσία, ώστε οι πελάτες της να μπορούν
να αγοράσουν και παραγωγή βίντεο. 

Γράφει την ακόλουθη στρατηγική για αυτήν την
καμπάνια:

«Θέλω να βεβαιωθώ ότι το 100% των σημερινών πελατών
μου γνωρίζουν ότι προσφέρω υπηρεσίες βίντεο. Θα
εκτελώ προωθήσεις μέσω email και στα κοινωνικά δίκτυα
για να κοινοποιήσω αυτό το μήνυμα για 2 μήνες. Μετά
από 3 μήνες από την έναρξη της προσφοράς, θέλω να
έχω τουλάχιστον 1 παραγγελία βίντεο από το 15% των
σημερινών πελατών μου.«
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«Η κατανόηση του στόχου που
προσπαθείτε να πετύχετε είναι
το πρώτο βήμα για να τον
πετύχετε».

5 βήματα για τον καθορισμό
της στρατηγικής σας
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Σκεφτείτε ποιοι είναι οι πελάτες σας και ομαδοποιήστε τους
σε 3 ή 4 κατηγορίες.
Πάρτε κάθε μια κατηγορία από αυτές και δημιουργήστε έναν
χαρακτήρα.
Δώστε του ένα όνομα, μια φωτογραφία, μια προσωπικότητα
και μερικά αγαπημένα χόμπι.

Γνωρίστε το κοινό σας. Εάν δεν καταλαβαίνετε αρκετά για το
ποιον προσπαθείτε να προσεγγίσετε, θα δυσκολευτείτε να
στείλετε ένα μήνυμα που είναι αρκετά σχετικό και που να έχει
απήχηση στο κοινό σας. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να
προσλάβετε μια εταιρεία έρευνας πελατών για να το κάνει αυτό
για εσάς. Ο ευκολότερος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα
καταλήξετε σε μια πολύ «γενική» καμπάνια είναι να
δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικότητες αγοραστών
(buyer  personas)— φανταστικές, γενικές περιγραφές των
βασικών ομάδων πελατών σας.

ΜΑΘΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΟΥ

5 βήματα για τον καθορισμό
της στρατηγικής σας



Η μεγαλύτερη συμβουλή μας:
βαθμολογήστε τα πρόσωπα των
αγοραστών σας! Πριν ξεκινήσετε, να
είστε απολύτως σαφείς ποιο από
αυτά είναι το πιο σημαντικό.

ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η Κατερίνα θα καλείται πάντα για
γάμους, μιας και αυτή είναι η
δουλειά της. Ενώ θα έχει συχνά
συναλλαγές με οποιονδήποτε από
τον γαμπρό μέχρι την αδερφή της
νύφης την ίδια μέρα, συνήθως η
μέλλουσα νύφη είναι ο κύριος
στόχος που πρέπει να κερδίσει
πρώτα για να προσελκύσει και τους
υπόλοιπους. Έτσι, η πρώτη
αγοραστική περσόνα της Κατερίνας
είναι μια νευρική νύφη.

Το επόμενο βήμα για αυτήν είναι οι
φωτογραφήσεις για μικρές, τοπικές
επιχειρήσεις — συνήθως άτομα που
θέλουν μερικές ωραίες εικόνες για
τον ιστότοπό τους, τους
καταλόγους ή τα φυλλάδια τους.
Έτσι, η δεύτερη προσωπικότητά της
είναι ο Γιώργος, ο οποίος διατηρεί
μια καφετέρια εδώ και 3 χρόνια και
πρόκειται να διακοσμήσει εκ νέου
το καφέ του και να ανοίξει μια νέα
ιστοσελίδα.

Η Κατερίνα όμως γνωρίζει ότι η ευκαιρία της να αναπτύξει την
επιχείρησή της θα προέλθει μόνο από την προσέγγιση
μεγαλύτερων πελατών. Δεν έχει τέτοιους πελάτες ακόμα, αλλά εκεί
θέλει να πάει η επιχείρησή της στη συνέχεια. Έτσι, το 3ο πρόσωπο
της είναι ο διευθυντής μάρκετινγκ για μια μεγάλη εταιρεία λιανικής
με έδρα την πόλη της. Λανσάρουν νέα προϊόντα κάθε μήνα και
κάθε φορά που το κάνουν χρειάζονται μια φωτογράφο.

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ: 
ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ

Όνομα και
βιογραφικό –
δουλειά,
οικογένεια, ηλικία
και τοποθεσία

Στόχοι στη
δουλειά

Πώς μπορείτε να
τους βοηθήσετε
να πετύχουν τους
στόχους τους

Προκλήσεις

Πώς μπορείτε να
τους βοηθήσετε
να ξεπεράσουν
τις προκλήσεις
τους
Τι τους αρέσει
στην υπηρεσία
σας

Οι αντιρρήσεις
τους

5 βήματα για τον καθορισμό
της στρατηγικής σας

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΑΣ
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5 βήματα για τον καθορισμό της
στρατηγικής σας

ΣΥΣΤΗΣΤΕ ΤΟ BRAND ΣΑΣ

Η επωνυμία/brand σας είναι γιατί οι

πελάτες σας επιλέγουν εσάς έναντι

των ανταγωνιστών σας. Μπορείτε να

το σκεφτείτε ως την προσωπικότητα

της εταιρείας σας. Είναι, λοιπόν, κάτι

που αξίζει να ορίσουμε με σαφήνεια

— τι υποστηρίζετε; Ποια είναι τα πιο

δυνατά χαρακτηριστικά σας; Και πώς

μεταφράζεται αυτό στην παρουσία

σας—από τις εικόνες που

χρησιμοποιείτε στην ιστοσελίδα σας

μέχρι τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε

στα email σας; Ο καλύτερος τρόπος για

να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις

είναι να βγείτε έξω και να μιλήσετε

απευθείας με τους πελάτες σας. Θα

μπορούσατε να υποθέσετε τι

αντιπροσωπεύει η επωνυμία σας, αλλά

ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξετε

είναι να κατανοήσετε πώς μιλούν οι

ιδανικοί πελάτες σας για την επωνυμία

σας. Μιλήστε με τους πελάτες σας!

Τι πρόβλημα λύνεις; Από την οπτική
γωνία του πελάτη σας, ποιες
προκλήσεις τους επιλύετε;
Οραματιστείτε την αξία που
αντιλαμβάνεστε.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα
πλεονεκτήματά σας; Καταγράψτε
τρία έως πέντε πλεονεκτήματα που
αποκομίζει ο πελάτης σας από την
επιλογή του προϊόντος/υπηρεσίας σας
που δεν αποκομίζουν οι πελάτες όταν
πηγαίνουν κάπου αλλού. Αυτές
ονομάζονται προτάσεις αξίας σας.
Ποια είναι η υπόσχεση του brand σας;
Αυτό είναι σαν υπόσχεση.
Τι θα κάνετε πάντα για τους
πελάτες σας; Αυτό είναι το άλλο
βασικό κομμάτι της πρότασής σας που
σας χωρίζει από τον ανταγωνισμό.
Πώς ταιριάζει; Πάρτε τις απαντήσεις
σας μέχρι στιγμής και προσπαθήστε
να δημιουργήσετε μια και μόνο
παράγραφο που να τις καλύπτει. Δεν
πειράζει αν τα πράγματα
συγχωνεύονται και επικαλύπτονται—ο
στόχος είναι να καταλήξουμε με ένα
μοναδικό μήνυμα.
Μπορείτε να το κάνετε πιο
σύντομο; Τώρα, τελειοποιήστε το.
Αφιερώστε χρόνο, αναθεωρήστε ξανά
και ξανά μέχρι να αποστάξετε τις
προτάσεις αξίας σας σε μια ξεκάθαρη
γραμμή που καταγράφει όλα όσα
θέλετε να πείτε.

Έλεγχος υγείας brand— Ξέρετε
πραγματικά τι σημαίνει η επωνυμία
σας;

Ποιος είναι ο πελάτης σας;
Τακτοποιήστε, οπτικοποιήστε και
ταξινομήστε τα πρόσωπα σας—
χρησιμοποιήστε τα για να σας
βοηθήσουν να απαντήσετε στις
ακόλουθες ερωτήσεις.



ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΑΚΟΜΑ;
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ:

Ξεκινήστε με τους πελάτες σας! Το
καλύτερο μέρος για να να δείτε
πού κατατάσσεστε έναντι των
ανταγωνιστών σας ή να βρείτε
ποιες ανταγωνιστικές
εναλλακτικές είναι πιο σχετικές
για εσάς, είναι στο μυαλό των
πελατών σας. Ρωτήστε τους για
ποιες άλλες ανταγωνιστικές
εναλλακτικές έχουν δοκιμάσει και
ψάξτε ρωτώντας το «γιατί», ώστε
να μάθετε από πραγματικές
ιστορίες.
Αναζητήστε μερικούς βασικούς
όρους που σχετίζονται με τον
κλάδο σας και σημειώστε πού
κατατάσσεται κάθε επωνυμία στη
σελίδα αποτελεσμάτων.
Δοκιμάστε τους ανταγωνιστές σας
– δεν χρειάζεται να αγοράσετε τα
προϊόντα τους εάν είναι
δαπανηρό, αλλά μπορείτε να
διαβάσετε τις κριτικές τους, να
εξερευνήσετε τον ιστότοπό τους
και να εγγραφείτε στο
ενημερωτικό δελτίο τους.
Σημειώστε πού και πότε βλέπετε
τις διαφημίσεις των
ανταγωνιστών σας και κάντε
στιγμιότυπο οθόνης τους.
Ακολουθήστε τους ανταγωνιστές
σας στα Social Media
Χρησιμοποιήστε διαδικτυακά
εργαλεία επί πληρωμή όπως το
Alexa για ανάλυση σχετικά με τους
ιστότοποους  των ανταγωνιστών
σας στην κατάταξη αναζήτησης
και στην επισκεψιμότητα τους
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5 βήματα για τον καθορισμό της
στρατηγικής σας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οι ανταγωνιστές σας δεν είναι
μόνο εκείνοι που προσφέρουν
ένα παρόμοιο προϊόν ή
υπηρεσία. Μπορείτε να
σκεφτείτε τον ανταγωνισμό σας
με 3 τρόπους:

Άμεσοι ανταγωνιστές – τα brand
που προσφέρουν τα ίδια
προϊόντα ή υπηρεσίες με εσάς.

Έμμεσοι ανταγωνιστές – brand
που μπορεί να προσφέρουν
διαφορετικά προϊόντα αλλά
ανταγωνίζονται για τον ίδιο
χώρο ή προϋπολογισμό με
εσάς.

Σας μοιάζουν πολύ- μπορεί να
έχουν παρόμοια εμφάνιση και
αίσθηση σαν το brand σας ή να
είναι άλλες επωνυμίες που
χρησιμοποιούν συχνά οι
πελάτες-στόχοι σας.

Θέλετε να μάθετε καλύτερα τους
ανταγωνιστές σας και πως
μπορείτε να μάθετε από τα λάθη
τους;



ΕΤΟΙΜΑΣΤΕITE ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΤΕ1.
 
Το να έχετε λαμπρές ιδέες για το πώς θα
αυξήσετε την επισκεψιμότητα, θα χτίσετε
την αναγνωρισιμότητα του brand  σας και
θα διευρύνετε τη βάση πελατών σας είναι
μόνο η αρχή, είναι σημαντικό να
γνωρίζετε πώς θα παρακολουθείτε την
πρόοδο, ώστε να μπορείτε να
προσαρμόσετε το σχέδιό σας με βάση το
τι έχει την καλύτερη αντίδραση. Υπάρχουν
πολλά διαφορετικά πράγματα που
μπορείτε να μετρήσετε (μετρήσεις)—αλλά
ένα σημείο αναφοράς για το τι είναι μια
«καλή» βαθμολογία (KPI), θα εξαρτηθεί εξ
ολοκλήρου από εσάς.

w
w

w
.e

as
y

m
at

.g
r

5 βήματα για τον καθορισμό της
στρατηγικής σας

"Επιλέξτε τις μετρήσεις
που θα παρέχουν την
καλύτερη εικόνα για το αν
θα πετύχετε ή όχι τον
στόχο σας.”

Σχετικά με τους στόχους σας –
επομένως να έχετε κατά νου
πράγματα όπως γεωγραφικές ή
δημογραφικές πληροφορίες
που σας ενδιαφέρουν να
παρακολουθήσετε επίσης.
Παρακολουθήστε την απόδοση
αυτών των μετρήσεων με την
πάροδο του χρόνου και θα
αρχίσετε να λαμβάνετε έναν
αριθμό αναφοράς για την
απόδοση του περιεχομένου
σας.

Προβολές λάβατε
Συνολικές προβολές βίντεο είχατε 
Διάδραση με το βίντεο (likes, σχόλια, κοινοποιήσεις)
Κλίκς στο blog CTA
Leads  που λάβατε (αριθμός υποψήφιων πελατών)
Αύξηση των δυνητικών πελατών από την ανάρτηση έναντι
αναρτήσεων χωρίς βίντεο

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ!

Αν δημοσιεύσατε μια νέα ανάρτηση στο blog σας που περιλάμβανε
κάποιο περιεχόμενο βίντεο στη σελίδα, δείτε πόσες:

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε καμπάνια, εξοικειωθείτε με σημαντικές
μετρήσεις που σχετίζονται με τους στόχους σας, όπως αυτά τα
παραδείγματα που παραθέσαμε παραπάνω. Υπάρχουν πολλά
διαφορετικά πράγματα που μπορεί να θέλετε να μετρήσετε ανάλογα
τους στόχους σας
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μετρήσεις και ξέρεις τι προσπαθείς να πετύχεις. Είναι ώρα για να
ξεκινήσετε.

Τα καλά νέα είναι ότι είναι εύκολο να πειραματιστείτε με διαφορετικές
ιδέες για να προσεγγίσετε το κοινό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
στις μηχανές αναζήτησης και στον δικό σας ιστότοπο. Μπορείτε να
δοκιμάσετε διαφορετικούς τύπους και μορφές περιεχομένου για να
βρείτε τα καλύτερα αποτελέσματα.

SEO
On-page SEO
Audit  User
Experience  Paid
Search Ads
Display
Advertising
Sponsored Social Posts 
Email Marketing
Native Advertising
Customer advocacy
marketing

Τεχνικές Digital Marketing

Το καλό με τις περισσότερες καμπάνιες ψηφιακού μάρκετινγκ είναι
ότι μπορείτε να αρχίσετε να παρακολουθείτε τις αντιδράσεις αμέσως
μετά την κυκλοφορία τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε σύντομα να
μάθετε ποιες καμπάνιες έχουν την καλύτερη απόδοση επί της
επένδυσης (ROI) και ποιες τεχνικές είναι πιο αποτελεσματικές για το
brand σας.

Ακολουθούν οι τεχνικές ψηφιακού μάρκετινγκ που θα καλύψουμε σε
βάθος:



Το μοντέλο flywheel είναι ένας
ολοκληρωμένος τρόπος
αναπαράστασης των δυνάμεων
που επηρεάζουν την ανάπτυξη της
εταιρείας σας. 
Εστιάζει στην παροχή καλύτερης
εμπειρίας για τον πελάτη σας σε
κάθε ψηφιακό σημείο επαφής μαζί
τους και εξετάζοντας πώς
προσελκύετε, αντιδράτε και
ευχαριστείτε τους ανθρώπους και
τους μετατρέπετε σε προωθητές
για το brand σας.

Ένα κύριο μάθημα που θα πρέπει
να σας μείνει από αυτόν τον
οδηγό, είναι το εξής: σήμερα, η
εμπιστοσύνη βρίσκεται στο
χαμηλότερο επίπεδο όλων των
εποχών. Σκέψου το. Οι άνθρωποι
δεν έχουν την ίδια εμπιστοσύνη
που είχαν με τις επιχειρήσεις
παλιά. 

Αλλά πρώτα ας
γνωρίσουμε τον τροχό

Αλλά ένα πράγμα που παραμένει πιο αληθινό από ποτέ είναι ότι
οι άνθρωποι εμπιστεύονται τους συνομηλίκους τους — τους
φίλους, τους συναδέλφους, τα μέλη της οικογένειας και τους
συντρόφους τους.

Έτσι, όταν σκέφτεστε το ψηφιακό μάρκετινγκ, θα θελήσετε να
σκεφτείτε πώς μετατρέπετε τους ξένους σε ανθρώπους που θα
υποστηρίξουν την επιχείρηση και τα προϊόντα σας.

Στη συνέχεια, θα σας προσφέρουν νέους πελάτες στο δρόμο και ο
τροχός σας θα περιστρέφεται πιο γρήγορα. Και θα το κάνετε αυτό
παρέχοντας μια σχετική, χρήσιμη και εξαιρετική εμπειρία πελάτη.
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Blog/Άρθρα
Λέξεις κλειδιά
SEO/Προώθηση Google
On-page SEO Audit
Διαχείριση Social Media
PPC -  Πληρωμένη
διαφήμιση Google
Display Advertising

Attract/Προσέλκυση:
Κερδίστε την προσοχή
των ανθρώπων χωρίς να
τους πιέζετε.
Προσελκύστε επισκέπτες
με χρήσιμο περιεχόμενο
και εξαλείψτε τα εμπόδια
καθώς προσπαθούν να
μάθουν για την εταιρεία
σας.

User experience/εμπειρία χρήστη
Customer advocacy marketing/Μάρκετινγκ υποστήριξης
πελατών

Delight/Απόλαυση: Συνδέστε την επιτυχία σας με τους
πελάτες σας. Δώστε προσοχή στην αποτελεσματική εμπειρία
του πελάτη.

Τεχνικές Digital Marketing

Περιεχόμενο στο blog σας
Email marketing
Χορηγούμενες στα Social Media

Engage/Δέσμευση: Δημιουργήστε καλές σχέσεις με τους
υποψήφιους πελάτες σας. Μην τους αντιμετωπίζετε απλώς ως
προσφορές. Δώστε τη δυνατότητα στους πιθανούς πελάτες σας
να αλληλεπιδράσουν μαζί σας στο χρονοδιάγραμμα και τα
κανάλια που προτιμούν.

Για παράδειγμα:
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1 SEO - search engine optimization

Συνάφεια μεταξύ του ερωτήματος
αναζήτησης και του περιεχομένου
μιας σελίδας. Οι μηχανές
αναζήτησης το αξιολογούν με
διάφορους παράγοντες, όπως οι
λέξεις-κλειδιά. Η εργασία για τη
βελτίωση της συνάφειας
ονομάζεται on page SEO.
Το Authority ενός website μετριέται
από τη δημοτικότητα μιας
ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο. 

Ένας από τους καλύτερους τρόπους
για να προσεγγίσετε νέους πελάτες
είναι να βεβαιωθείτε ότι η
ιστοσελίδας σας εμφανίζεται όταν οι
πελάτες σας αναζητούν απαντήσεις
στα προβλήματα ή τις ερωτήσεις
τους. 

Η Google αντιπροσωπεύει σχεδόν το
90% των αναζητήσεων σε
επιτραπέζιους υπολογιστές. Με το
SEO αυτό που πετυχαίνεται είναι να
βγείτε οργανικά (χωρίς να πληρώσετε)
για τις λέξεις κλειδιά που σας
ενδιαφέρουν στα αποτελέσματα της
μηχανής αναζήτησης. Οι «αράχνες»
της Google ανιχνεύουν συνεχώς,
κατηγοριοποιούν και ταξινομούν όλο
το περιεχόμενο ιστού σε σχέση με
έναν τεράστιο αριθμό μετρήσεων.

Στη συνέχεια, για να παραδώσουν τις
σωστές πληροφορίες στους χρήστες,
οι μηχανές αναζήτησης αναλύουν δύο
παράγοντες:

Η Google υποθέτει ότι όσο πιο
δημοφιλής είναι μια σελίδα, τόσο πιο
πολύτιμος είναι για τους αναγνώστες.
Πώς γίνεται μια ιστοσελίδα πιο
δημοφιλής;

Μπορείτε να καταλάβετε εάν μια
ιστοσελίδα είναι δημοφιλής εάν
άλλες ιστοσελίδες συνδέονται σε
αυτήν. Για παράδειγμα, εάν έχετε 10
ιστοσελίδες που συνδέονται με την
δική σας, η ιστοσελίδα σας θα είναι
πιο δημοφιλής από μια ιστοσελίδα
που έχει 5 ιστοσελίδες που
συνδέονται με αυτόν.
Η εργασία για τη βελτίωση του
authority ονομάζεται SEO εκτός
σελίδας ή Off page SEO.

Ένα παράδειγμα SEO εκτός σελίδας
είναι η δημιουργία backlinks
(σύνδεσμοι προς την ιστοσελίδα
σας) από άλλες σελίδες προς την
δική σας.
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Τεχνικές Digital Marketing



1 SEO

Σχετικό — ενημερώστε το τακτικά
και χρησιμοποιήστε τις ίδιες λέξεις
που αναζητούν οι άνθρωποι για να
βρουν το προϊόν ή την υπηρεσία
σας.
Εύκολο στην ανάγνωση — μην
χρησιμοποιείτε εικόνες ως τίτλους
και βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες
περιγραφής για φωτογραφίες ή
βίντεο είναι ακριβείς.
Αξιόπιστο — εάν κάποια άλλη
ιστοσελίδα συνδέεται με την δική
σας, αυτό είναι μια ψήφος υπέρ της
ιστοσελίδα σας. Έτσι, εάν άλλα άτομα
έχουν αναγνωρίσει αυτήν την
εξειδίκευση κάνοντας σύνδεση, αυτό
θα βοηθήσει.
Ειλικρινές — παρομοίως, εάν
προσπαθήσετε να φορτώσετε την
ιστοσελίδα σας με λέξεις-κλειδιά ή
συνδέσμους σε κρυφές σελίδες που
προορίζονται να είναι ορατές από
προγράμματα ανίχνευσης αλλά όχι
από πελάτες, αυτό λογίζεται ως
εξαπάτηση και μπορεί να επιφέρει
ποινή κατάταξης.
Καλοφτιαγμένο — αν είναι εύκολο
για τους ανθρώπους να πλοηγηθούν,
πιθανότατα θα αρέσει στην Google.
Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι προς
τις υποσελίδες σας έχουν λογικά
ονόματα και ελαχιστοποιήστε τα
πρόσθετα όπως η αυτόματη
αναπαραγωγή βίντεο ή τα
αναδυόμενα παράθυρα που ζητούν
διευθύνσεις email. Θα θέλετε επίσης
να βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπός σας
φορτώνει γρήγορα.

Όταν εξετάζετε το περιεχόμενο της
ιστοσελίδα σας, βεβαιωθείτε ότι είναι:

Ακριβές — όπως στους
περισσότερους ανθρώπους, στην
Google δεν αρέσουν τα
ορθογραφικά λάθη ή οι
κατεστραμμένοι σύνδεσμοι.
Μετράνε περισσότερα από όσα θα
περίμενες στο SEO.
Βελτιστοποιημένο για κινητά —
περισσότεροι άνθρωποι πλέον
αναζητούν απο κινητά αντί για
επιτραπέζιους υπολογιστές, έτσι
ώστε οι ιστοσελίδες που είναι πιο
φιλικές προς κινητά να
ανταμείβονται έναντι αυτών που
δεν είναι.
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ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΣΕ
ΠΟΙΝΕΣ:

Μην κρύβετε τις λέξεις-κλειδιά σας – ή μην
τοποθετείτε πάρα πολλές από αυτές στο
αντίγραφό σας. Αυτό περιλαμβάνει την
εξαναγκασμό τους σε μέρη που δεν
ανήκουν για να δοκιμάσουν και να
ταξινομήσουν για όρους που δεν έρχονται
φυσικά στη σελίδα στην οποία βρίσκεστε
εκείνη τη στιγμή.
Το γέμισμα λέξεων-κλειδιών είναι το
παλαιότερο κόλπο στο βιβλίο όσον αφορά
το SEO – και σήμερα, οι μηχανές
αναζήτησης έχουν αναπτυχθεί ειδικά για
να το ανιχνεύουν. Όχι μόνο φαίνεται
ανεπιθύμητο, αλλά δεν είναι εγκεκριμένο
από τις μηχανές αναζήτησης και θα
οδηγήσει σε κυρώσεις.
Προωθήστε μια καλή εμπειρία χρήστη - Το
πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να
λάβετε υπόψη είναι η εμπειρία χρήστη του
επισκέπτη σας. Ενώ η βελτιστοποίηση του
ιστότοπού σας για έναν αλγόριθμο
ακούγεται καθαρά επιστημονική δουλειά,
να θυμάστε ότι ο στόχος των μηχανών
αναζήτησης είναι να προσφέρουν την
καλύτερη δυνατή εμπειρία στους τελικούς
χρήστες τους: τους ερευνητές. Εάν έχετε
κατά νου αυτόν τον στόχο με τη
στρατηγική SEO σας, θα έχετε
περισσότερες πιθανότητες να κάνετε
καλές επιλογές. Σκεφτείτε πρώτα τους
ανθρώπους και μετά τις μηχανές
αναζήτησης και θα είστε εντάξει.

2 ON-PAGE SEO AUDIT

Αποκτήστε μια λίστα με τις σελίδες
σας
Εξαγάγετε όλες τις σελίδες του
ιστότοπού σας σε ένα
υπολογιστικό φύλλο και, στη
συνέχεια, ταξινομήστε τις κατά τις
πιο συχνές επισκέψεις
Μόλις ολοκληρώσετε την έρευνα
λέξεων-κλειδιών, λάβετε τις
κατηγορίες λέξεων-κλειδιών και
δείτε ποιες ταιριάζουν καλύτερα
ανά σελίδα. Προσθέστε αυτήν την
κατηγορία σε μια στήλη δίπλα στο
όνομα της σελίδας
Προσθέστε μια άλλη στήλη για
τυχόν λέξεις-κλειδιά που δεν έχετε
καλύψει αυτήν τη στιγμή

Τίτλοι
Περιγραφές
Επικεφαλίδες & Περιεχόμενο
Τίτλοι εικόνων & εναλλακτικό
κείμενο
Διευθύνσεις URL

Ένας έλεγχος SEO στη σελίδα θα σας
δώσει μια ιδέα για το πώς η
ιστοσελίδα  σας είναι φιλική προς το
SEO γενικά. Δείτε πώς το κάνετε:

 
Εδώ μπαίνει το περιεχόμενό σας.
Θα χρειαστεί να εργαστείτε με
αυτές τις λέξεις-κλειδιά στις
σελίδες προτεραιότητάς σας, ειδικά
στα μεταδεδομένα σας. Τα
μεταδεδομένα λένε στις μηχανές
αναζήτησης τι αφορά το
περιεχόμενό σας. Τα μεταδεδομένα
περιλαμβάνουν πράγματα όπως οι
σελίδες σας:
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3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Η εμπειρία χρήστη στην ιστοσελίδα σας σημαίνει ότι μπορείτε να
βοηθήσετε τους επισκέπτες να βρουν ποιο προϊόν είναι κατάλληλο για
αυτούς, να τους βοηθήσετε να αποφασίσουν για το brand σας και να
τους βοηθήσετε να διατηρήσουν επαφή— για παράδειγμα, με την
εγγραφή σας σε ένα ενημερωτικό δελτίο.

Ελέγξτε λοιπόν τα αναλυτικά στοιχεία
της ιστοσελίδα σας και σημειώστε πώς
συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, πού
κάνουν κλικ, ποιες σελίδες ξοδεύουν
τον περισσότερο χρόνο. Η συνολική
εμπειρία χρήστη πιθανότατα
χρειάζεται βελτίωση εάν δείτε υψηλό
ποσοστό εγκατάλειψης (οι άνθρωποι
εγκαταλείπουν τον ιστότοπο αφού
κάνουν κλικ σε μία μόνο σελίδα) ή
χαμηλό χρόνο παραμονής (αν είναι
λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, είναι
πιθανό οι επισκέπτες να μην έχουν
βρει τι ψάχνουν).

"Περισσότεροι άνθρωποι
εγκαταλείπουν τους
επιτραπέζιους υπολογιστές για
smartphones, επομένως
βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα
σας λειτουργεί σε οποιαδήποτε
συσκευή."

Η ιστοσελίδα σας είναι η ευκαιρία σας να αναδείξετε τι ακριβώς
είναι το brand σας και να συνδεθείτε με τους πελάτες σας. Εδώ
θέλετε να πάνε οι πελάτες σας για πληροφορίες, χρήσιμο
περιεχόμενο και για να αγοράζουν τα προϊόντα σας. Το ποσοστό
μετατροπής σας είναι ο αριθμός των επισκεπτών στην ιστοσελίδα
σας που καταλήγουν να μετατρέπονται σε δυνητικούς πελάτες
μέσω μιας υποβολής φόρμας.
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Λιγότερη ανάγκη να αυξήσετε την
επισκεψιμότητα - εάν οι επισκέπτες
στον ιστότοπό σας αγοράζουν
εύκολα από εσάς, δεν χρειάζεται να
ξοδέψετε τόση προσπάθεια και
χρήματα σε άλλους τρόπους για να
προσελκύσετε περισσότερες
επισκέψεις.
 
Οικονομικά - ένα καλό ποσοστό
μετατροπής σημαίνει ότι κερδίζετε
περισσότερα χρήματα από τα ευρό
που ξοδεύετε (δηλαδή, υψηλότερη
απόδοση επένδυσης) στη
διαφήμιση που προσέλκυσε τους
επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας
εξαρχής. 
 
Δημιουργεί αφοσίωση στο brand
και μια εξαιρετική εμπειρία χρήστη
ενθαρρύνει τις επανεπισκέψεις.
 
Συνεχής έλεγχος - δεν υπάρχει
λύση που να ταιριάζει σε όλους και
θα πρέπει να παρακολουθείτε πώς
χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την
ιστοσελίδα σας.
 
Δοκιμάστε και δοκιμάστε ξανά -
δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε
αρχές σχεδιασμού με γνώμονα την
ανάπτυξη για να βελτιώσετε την
εμπειρία χρήστη της ιστοσελίδα
σας

PRO TIPS

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Ενημερώνετε το περιεχόμενο τακτικά,
ώστε η σελίδα σας να παραμένει σχετική
Δοκιμάστε την ταχύτητα του ιστότοπού
σας 
Ελέγξτε ότι οι σελίδες σας φορτώνουν
γρήγορα - κάθε δευτερόλεπτο μετράει
όταν πρόκειται να κρατήσετε την
προσοχή κάποιου.
Είναι καλύτερα να έχετε απλούστερη
σχεδίαση για να διατηρείτε τη γρήγορη
φόρτωση των σελίδων
Βεβαιωθείτε ότι οι παροτρύνσεις σας για
δράση - εγγραφές σε ενημερωτικά δελτία,
κουμπιά αγοράς για προϊόντα - τονίζονται
μέσω ελκυστικού, λογικού σχεδιασμού
Περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν
τους επιτραπέζιους υπολογιστές για να
συνδεθούν στο διαδίκτυο μέσω
τηλεφώνου ή tablet, επομένως
βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπός σας μπορεί
να αλλάξει αυτόματα το μέγεθος για
μικρότερες οθόνες και ότι λειτουργεί καλά
με το πάτημα, τη σάρωση και τη
λειτουργία με το ένα χέρι

Βασικά στοιχεία καλής εμπειρίας

 
Όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα στη
ζωή και το ψηφιακό μάρκετινγκ, οι πιο
κομψές εμπειρίες χρήστη έχουν τις πιο
απλές δομές σχεδίασης. Δεν θα γεμίζατε τη
βιτρίνα του καταστήματός σας από το
δάπεδο μέχρι το ταβάνι, οπότε
προσπαθήστε να αντισταθείτε στον
πειρασμό να κάνετε το ίδιο στον ιστότοπό
σας
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4 Διαφημίσεις PPC / κόστος ανά κλίκ

Η ύπαρξη μιας υπέροχης
ιστοσελίδας από μόνη της
δεν βοηθάει να
εμφανιστείτε οργανικά
υψηλότερα στα
αποτελέσματα αναζήτησης.
Ωστόσο μπορείτε να
μεταβείτε στην κορυφή μιας
σελίδας αποτελεσμάτων
χρησιμοποιώντας
διαφημίσεις αναζήτησης επί
πληρωμή που συνδέονται
με ένα σύνολο λέξεων-
κλειδιών σχετικών με τo
brand σας.

Πληρώνετε για κάθε κλικ
στη διαφήμισή σας (γι' αυτό
οι διαφημίσεις είναι επίσης
γνωστές ως πληρωμή ανά
κλικ ή PPC).

Η λήψη μιας διαφήμισης σε
αυτήν την εξαιρετικά ορατή
περιοχή συνεπάγεται τη
νίκη σε μια
αυτοματοποιημένη
δημοπρασία που λαμβάνει
υπόψη την
τιμή ανά κλικ που
προσφέρετε για μια
δεδομένη λέξη-κλειδί,
καθώς και την ποιότητα
(όπως καθορίζεται από τις
αρχές SEO) του ιστότοπού
σας.

Παράδειγμα : διαφημίσεις με τον
όρο “Food Delivery” 

"Έχετε μια γραμμή για να
τραβήξετε την προσοχή τους
και να τους κάνετε να κάνουν
κλικ στον σύνδεσμό σας σε μια
θάλασσα από συνδέσμους με
παρόμοια εμφάνιση"
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Γνωρίζετε ότι οι πελάτες σας είναι
ποιοτικοί - οι άνθρωποι
που έκαναν κλικ στη διαφήμισή
σας είχαν αναζητήσει κάτι που
έχετε.

Γρήγορα αποτελέσματα - πολύ πιο
γρήγορα από το να περιμένετε να
ανέβει η φυσική σας κατάταξη
στην αναζήτηση

Εύκολη στόχευση - μπορείτε να
υποβάλετε προσφορές ανά λέξη-
κλειδί και ανά περιοχή

Ανταγωνιστικοί - οι κοινοί όροι
αναζήτησης μπορεί να είναι
ακριβοί

Μόνο κείμενο - δεν μπορείτε να
προβάλλετε εικόνες ή να έχετε
μεγάλο έλεγχο της εμφάνισης της
διαφήμισής σας

Κόστος - εύκολο στη διαχείριση,
καθώς πληρώνετε με βάση το
κόστος ανά κλικ

Διαφημίσεις PPC / ανά κλίκ

Γράψτε τη διαφήμισή σας.
Ποιος είναι ο πελάτης σας; Έχετε μια
γραμμή για να τραβήξετε την
προσοχή τους και να τους κάνετε να
κάνουν κλικ στον σύνδεσμό σας σε
μια θάλασσα συνδέσμων με
παρόμοια εμφάνιση.
Ορίστε τον μέγιστο ημερήσιο
προϋπολογισμό σας.
Λάβετε υπόψη ότι οι δημοφιλείς
λέξεις-κλειδιά κοστίζουν
περισσότερο ανά κλικ από
λιγότερους συνηθισμένους όρους
(επειδή και άλλες εταιρείες
υποβάλλουν προσφορές για αυτές).
Χρησιμοποιήστε την παρακολούθηση
μετατροπών της πλατφόρμας σας.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια
διαφήμιση στο διαδίκτυο μέσα σε λίγα
λεπτά χρησιμοποιώντας πλατφόρμες
όπως το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο
Google Ads (πρώην adwords), καθώς
και παρόμοιες προσφορές από το
Yahoo και το Bing. Βρείτε ποιες λέξεις-
κλειδιά θα αναζητούσαν οι ιδανικοί
πελάτες σας. Ξεκινήστε με μια
συγκεκριμένη περιγραφή του
προϊόντος ή των υπηρεσιών που
πουλάτε και στοχεύστε στους πιο
πιθανούς αγοραστές. Αντί για την λέξη
κλειδί «πλεκτά» (πολύ μεγάλο εύρος),
προτιμήστε τα «χειροποίητα πουλόβερ
angora, North London».

Εάν μια διαφήμιση δεν οδηγεί στην
επισκεψιμότητα ή τις πωλήσεις,
επαναδιατυπώστε την και δοκιμάστε,
δοκιμάστε και δοκιμάστε!
 

PRO TIPS
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5 Διαφημίσεις προβολής - Google

Η διαφήμιση προβολής μπορεί να
είναι ένα εξαιρετικό μέσο για να
εμφανίσετε το brand  σας σε πιθανούς
αγοραστές όταν περιηγούνται στους
αγαπημένους τους ιστότοπους.

Αγοράζετε διαφημίσεις προβολής με
τον ίδιο τρόπο όπως και διαφημίσεις
αναζήτησης. Οι διαφημίσεις προβολής
χρησιμοποιούν δεδομένα από την
πρόσφατη αναζήτηση και το ιστορικό
κλικ κάποιου για να προσδιορίσουν
αυτόματα τον ιστότοπο και τον χρήστη
στον οποίο θα εμφανιστεί μια
συγκεκριμένη διαφήμιση. Με απλά
λόγια, η διαφήμιση προβολής
αναφέρεται στη χρήση διαφημίσεων —
από κείμενο σε βίντεο έως ήχο— σε
μια ιστοσελίδα.

Οι διαφημίσεις προβολής
χρησιμεύουν ως ένας τρόπος για τις
επιχειρήσεις να δημιουργούν έσοδα
από την επισκεψιμότητα του
ιστότοπού τους, καθώς οι διαφημιστές
πληρώνουν για να εμφανίζεται η
προώθησή τους παράλληλα με το
περιεχόμενο στη σελίδα.

Ο πιο συνηθισμένος τύπος διαφήμισης
προβολής είναι η διαφήμιση banner σε
έναν ιστότοπο.w

w
w

.e
as

y
m

at
.g

r
Τεχνικές Digital Marketing
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Ευρεία απήχηση 

Εύκολη στόχευση 

Ελκυστικό 

Ανά χίλιες εμφανίσεις
Κόστος ανά απόκτηση
Κόστος ανά κλικ

Το Δίκτυο εμφάνισης της
Google μπορεί να προσεγγίσει
περισσότερους από δύο
εκατομμύρια ιστότοπους.
 

Οι διαφημίσεις προορίζονται
να εμφανίζονται σε σχετικές
ιστοσελίδες και από το κοινό
που έχει δείξει ενδιαφέρον για
αυτό που πουλάτε
 

Μπορείτε να δημιουργήσετε
απλό κείμενο ή
διαφημίσεις βάσει εικόνας,
χρησιμοποιήστε βίντεο ή
δημιουργήστε διαδραστικές
διαφημίσεις σε διάφορα
μεγέθη και σχήματα.
 
 
Όσον αφορά το κόστος,
συνήθως πληρώνετε είτε:
 

5

Μπορείτε να δημιουργήσετε,
να δημοσιεύσετε, να
διαχειριστείτε και να
παρακολουθήσετε
διαφημίσεις στο Δίκτυο
εμφάνισης Google, το οποίο
κατατάσσει επίσης την
ποιότητα της διαφήμισής σας
για να προσδιορίσετε πόσο
ορατό είναι στις σελίδες που
εμφανίζεται.
Επιλέξτε καλές εικόνες για να
κερδίσετε την προσοχή και τα
κλικ.
Κάντε σαφές πού μπορούν οι
χρήστες να κάνουν κλικ στη
διαφήμιση και τι συμβαίνει
όταν το κάνουν. Θα τους
μεταφέρει στην αρχική σας
σελίδα ή απευθείας σε μια
σελίδα προϊόντος;

Παρακολουθήστε τα κλικ και τις
μετατροπές σας. Εάν δεν λάβετε
ποτέ κλικ από έναν
συγκεκριμένο ιστότοπο,
μπορείτε να τον εξαιρέσετε. Αν
ένας συγκεκριμένος ιστότοπος
και μια διαφήμιση κερδίσει
πολλές μετατροπές, ίσως
θελήσετε να αυξήσετε το ποσό
που ξοδεύετε για τη διαφήμιση.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ PRO TIPS
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6 Χορηγούμενες στα Social Media

Η ύπαρξη παρουσίας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης είναι
απαραίτητη προϋπόθεση. Εάν
γράφετε ήδη λαμπρό περιεχόμενο
που δείχνει τι είναι το brand σας,
η πληρωμή για την προώθηση
αναρτήσεων μπορεί να μεταφέρει
αυτές τις αναρτήσεις στις ροές
ειδήσεων ατόμων που δεν σας
ακολουθούν - ακόμα.

Θα θέλετε να βρείτε τα κοινωνικά
δίκτυα που χρησιμοποιεί το κοινό-
στόχος σας. Για παράδειγμα, αν
διαπιστώσετε ότι το 80%
του κοινού-στόχου σας είναι
ενεργό καθημερινά στο Instagram,
θα θέλετε να εστιάσετε την
ενέργειά σας στο κανάλι σας στο
Instagram.
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Εστιάστε στο κοινωνικό
δίκτυο που βρίσκεται η
buyer Persona σας. Εκεί
που βρίσκεται το κοινό
σας, εκεί δώστε την
προσοχή σας.
Πειραματιστείτε με
διάφορες εκδοχές, μέχρι
να δείτε τι αποδίδει
καλύτερα.



Καλύτερο για: Αναγνώριση
επωνυμίας. διαφήμιση

Καλύτερο για: Δημόσιες
σχέσεις; εξυπηρέτηση
πελατών

Ιδανικό για: μέσα με φυσική
εμφάνιση, παρασκήνια και
περιεχόμενο που
δημιουργείται από τον χρήστη.
διαφήμιση

Facebook
Χρήστες: 2,2 δισεκατομμύρια
Κοινό: Generation X και
millennials
Επιπτώσεις στον κλάδο: B2C

Twitter
Χρήστες: 335 δισεκατομμύρια
Κοινό: Κυρίως millennials
Επιπτώσεις στον κλάδο: B2B και
B2C

Instagram
Χρήστες: Ένα δισεκατομμύριο
Κοινό: Κυρίως millennials
Επιπτώσεις στον κλάδο: B2C

Καλύτερο για: σχέσεις B2B,
επιχειρηματική ανάπτυξη και
μάρκετινγκ απασχόλησης

Καλύτερο για: Αναγνώριση
επωνυμίας. ψυχαγωγία και βίντεο
με οδηγίες

Καλύτερο για: Οπτική διαφήμιση.
έμπνευση

LinkedIn
Χρήστες: 645 εκατομμύρια
Κοινό: Baby boomers, Generation X
και millennials
Επιπτώσεις στον κλάδο: B2B

YouTube
Χρήστες: 1,9 δισεκατομμύρια
Κοινό: Millennials, ακολουθούμενοι
στενά από τη Generation Z
Επιπτώσεις στον κλάδο: B2C

Pinterest
Χρήστες: 250 εκατομμύρια
Κοινό: Κυρίως μεγαλύτεροι
millennials και νεότεροι baby
boomers
Επιπτώσεις στον κλάδο: B2C
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Ακολουθούν τα κορυφαία κανάλια μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, αλλά ανάλογα με το κοινό σας, ενδέχεται να
χρησιμοποιούν πιο εξειδικευμένα κοινωνικά δίκτυα.



Οικονομικό: Το κόστος ανά κλικ
μπορεί να ξεκινήσει από μόλις
5 σεντς
 
Αποτελεσματικές - Οι
διαφημίσεις Facebook μπορούν
να έχουν αναλογία κλικ προς
αριθμό εμφανίσεων έως και
εννέα φορές υψηλότερο από τις
διαφημίσεις banner σε άλλους
ιστότοπους
 
Εύκολο - μπορείτε να έχετε μια
καμπάνια σε λειτουργία με
μερικά κλικ
 
Διαχείριση κοινότητας – πρέπει
να είστε προετοιμασμένοι να
αντιμετωπίσετε τα σχόλια και
να έχετε κατά νου ότι ορισμένοι
χρήστες μπορούν να
θεωρήσουν ενοχλητικά τα
επαγγελματικά μηνύματα σε
κοινωνικούς χώρους.
Επομένως, το περιεχόμενό σας
θα πρέπει να σέβεται αυτή τη
διαφορά

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Επιλέξτε το κοινωνικό δίκτυο όπου
βρίσκονται οι αγοραστές σας και πάντα
βελτιστοποιείτε και δοκιμάζετε το
περιεχόμενό σας.
Μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε
μια ανάρτηση γύρω από μια νέα
προσφορά ή απλώς να την εκφράσετε
για να προσελκύσετε χρήστες στη
σελίδα σας.
Κάντε ένα «στεγνό τρέξιμο» -
δοκιμάστε την προσφορά σας ή την
παρότρυνση για δράση ως μια
συνηθισμένη ανάρτηση και δείτε ποιο
στυλ και ποια διατύπωση προσελκύουν
τα περισσότερα likes, shares και σχόλια
προτού βάλετε χρήματα πίσω από
αυτά.
Ξεκινήστε με μια απλή ανάρτηση
εικόνας ή βίντεο και παρακολουθήστε
πόσα κλικ και πόσους ακόλουθους
λαμβάνετε, προτού προχωρήσετε σε
πιο σύνθετες και ακριβές μορφές, όπως
διαφημίσεις καρουζέλ πολλών εικόνων
ή διαφημίσεις σε καμβά.

PRO TIPS
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7 EMAIL MARKETING

Ενημερωτικά δελτία - αυξήστε την αναγνωρισιμότητα
του brand σας και αυξήστε την επισκεψιμότητα με ό,τι
νέο υπάρχει στον ιστότοπό σας
Εποχιακά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -
μείνετε στο ραντάρ των πελατών σας με email για τα
Χριστούγεννα ή τα γενέθλια
Αποκλειστικές προσφορές - κάντε τους πιστούς πελάτες
να αισθάνονται ξεχωριστοί με την περίεργη έκπτωση ή
το δώρο
Υπενθυμίσεις - εάν μια συνδρομή τελειώνει, στείλτε ένα
φιλικό email
Flash ανακοινώσεις - ενισχύστε τις πωλήσεις με
εκπτώσεις flash, όπως μια 48ωρη έκπτωση

Στη διαδικασία οικοδόμησης της αυτοκρατορίας σας,
προσπαθώντας να κερδίσετε νέους πελάτες
είναι εξίσου σημαντική και η καλλιέργεια των σχέσεων με
τους πελάτες που ήδη έχετε. Μείνετε σε επαφή με τους
πιστούς σας ακόλουθους με email που ξεπερνούν την
ανακοίνωση νέων προϊόντων. Αντίθετα, δημιουργήστε
συνδέσεις με:

 
Δείτε αυτό το παράδειγμα από το Brooks Sports.
 
Όταν η Desiree Linden κέρδισε τον Μαραθώνιο της
Βοστώνης το 2018, έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που
κέρδισε τον αγώνα σε περισσότερα από 30 χρόνια. Για
τον χορηγό παπουτσιών και ενδυμάτων της, Brooks
Sports, ήταν μια ευκαιρία να γιορτάσουν τη μακρά
συνεργασία τους μαζί. Η καμπάνια email που προκύπτει
επικεντρώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο εκπληκτικό
επίτευγμα της Ολυμπιονίκη μαραθωνοδρόμου.

Οι καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως
αυτή επιτρέπουν στις εταιρείες να επιδείξουν
την αφοσίωσή τους και να προσθέσουν αξία στα
προϊόντα που έχουν επιλέξει οι καλύτεροι
χρήστες τους. Το μπλε κουμπί CTA στο κάτω
μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
γράφει, "Δείτε τον εξοπλισμό του Desiree". Τι
καλύτερο για να τραβήξετε την προσοχή από τα
πράγματα που φοράει ο τελευταίος θρύλος της
Αμερικής;
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Είναι γρήγορo - μπορείτε να
αναπτύξετε και να στείλετε
ένα email μέσα σε λίγα λεπτά
 
Χτίζει ισχυρές σχέσεις -
μπορείτε να επικοινωνείτε
τακτικά με τα ίδια άτομα
 
Οικονομικά - το μάρκετινγκ
μέσω email μπορεί να είναι
πραγματικά φθηνό
 
Εύκολο να αγνοηθεί - όλοι
λαμβάνουμε πάρα πολλά
μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, επομένως το
μήνυμά σας μπορεί να
παραβλεφθεί
 
Υψηλές συνέπειες για λάθος
βήμα - εάν στείλετε μόνο ένα
ενοχλητικό ή άσχετο μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
διατρέχετε τον κίνδυνο ο
πελάτη σας να φύγει από την
λίστα σας.

7 EMAIL MARKETING

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Η συλλογή συνδρομητών ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου εξαρτάται από τη
βελτιστοποίηση των προσπαθειών σας
για το ψηφιακό μάρκετινγκ:
βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας, τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι
καμπάνιες επί πληρωμή οδηγούν σε
μια σελίδα προορισμού (landing page)
που είναι βελτιστοποιημένη για
μετατροπές, ώστε να συλλέγει
πληροφορίες δυνητικού πελάτη.
Υπάρχουν δεκάδες εύχρηστες
υπηρεσίες email που σας επιτρέπουν
να σχεδιάζετε email, να διαχειρίζεστε
τη λίστα διευθύνσεών σας και να
παρακολουθείτε αναλυτικά στοιχεία,
όπως τον αριθμό των ανοιγμάτων και
των κλικ.
Βρείτε έναν σαφή στόχο για κάθε email
που στέλνετε - να προωθήσετε τη νέα
σας σειρά σαπουνιών, να υπενθυμίσετε
στους πελάτες ότι υπάρχεις, να τους
κάνετε να κατεβάσουν την εφαρμογή
σας;
Δοκιμή, δοκιμή, δοκιμή: Ποιοι τύποι
λέξεων γραμμής θέματος έχουν ως
αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο αριθμό
ανοιγμάτων; Πού κάνουν κλικ οι
αναγνώστες σας;

PRO TIPS
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8 NATIVE Advertising

Το Native Advertising αφορά έναν
τύπο διαφήμισης επί πληρωμή, ο
οποίος ταιριάζει στη μορφή και τη
λειτουργία της εμπειρίας του
χρήστη στην ιστοσελίδα ή την
εφαρμογή στην οποία βρίσκεται.
Με άλλα λόγια, είναι διαφημίσεις
που “προσαρμόζονται” αρμονικά
στο περιβάλλον που
προβάλλονται.

Το Native Advertising εφαρμόζεται
παντού, από τις αγαπημένες σου
ιστοσελίδες έως τα Social Media.
Ως διαφήμιση που ταιριάζει
απρόσκοπτα στην εμπειρία του
χρήστη, έχει μεγαλύτερο βαθμό
συνάφειας από άλλες μορφές
online διαφημίσεων.
Αντί να εμφανίζονται στο πλάι ή
στο επάνω μέρος μιας
ιστοσελίδας, οι Native διαφημίσεις
μιμούνται την εμφάνιση, την
αισθητική και τη λειτουργία του
περιεχομένου ενός μέσου.
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Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η
εμπιστοσύνη μεταξύ ανθρώπων και
επιχειρήσεων είναι σε ιστορικά
χαμηλά επίπεδα. Έτσι, θα θελήσετε να
σκεφτείτε να μετατρέψετε τους πιο
ευτυχισμένους πελάτες σας σε
προωθητές του brand σας. Ένας
τρόπος για να εντοπίσετε τους πιο
ευτυχισμένους πελάτες σας είναι να
εκτελέσετε έρευνες NPS (καθαρή
βαθμολογία προωθητή). Αυτές οι
έρευνες μετρούν πόσο πιθανό είναι
κάποιος να προτείνει το προϊόν ή την
υπηρεσία σας σε κάποιον άλλο.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Κάντε έρευνα στους πελάτες σας
Το NPS καθορίζεται ρωτώντας τους
πελάτες: "Σε κλίμακα 0-10, πόσο
πιθανό είναι να το προτείνετε σε έναν
φίλο;" και ρωτώντας τους γιατί
έδωσαν την απάντηση που έκαναν.
Για να αποκτήσετε ένα ακριβές NPS,
πρέπει να ρωτήσετε τα παραπάνω.
Παρέχετε μια αριθμητική κλίμακα 0-
10 από την οποία μπορούν να
επιλέξουν οι πελάτες. Είναι σύνηθες
και χρήσιμο να παρέχετε ένα κενό
πεδίο όπου οι πελάτες μπορούν να
εξηγήσουν γιατί έδωσαν την
απάντησή τους και παρόλο που αυτή
η ποιοτική ανατροφοδότηση δεν
επηρεάζει το συνολικό NPS, σας δίνει
μια ιδέα των τομέων βελτίωσης στους
οποίους μπορείτε να εστιάσετε για να
αυξήσετε τη συνολική σας
βαθμολογία.

9 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
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PRO TIPS

Εξετάστε το ενδεχόμενο να το
παρακολουθήσετε
σκοράρει με την πάροδο του
χρόνου.
Προσδιορίστε πού μαθαίνουν
οι δυνητικοί πελάτες σας για
κριτικές. Πού πηγαίνουν για να
σας συγκρίνουν με τους
ανταγωνιστές σας; Αυτός θα
μπορούσε να είναι ένας
ιστότοπος κριτικών που είναι
συγκεκριμένος για τον κλάδο
σας.
Τώρα που έχετε εντοπίσει
Προωθητές, θα θέλετε να
απευθυνθείτε σε αυτούς για να
τους ρωτήσετε εάν θα
μπορούσαν να σας αφήσουν
μια κριτική (ή να υποστηρίξουν
με άλλους τρόπους) σχετικά με
την εμπειρία τους με την
εταιρεία σας. Ενθαρρύνετε τους
Προωθητές σας να μιλήσουν εκ
μέρους σας.

Αφού προσδιορίσετε το NPS σας,
μπορείτε να μετρήσετε πώς οι
προσπάθειες μάρκετινγκ (και οι
συνολικές προσπάθειες επιτυχίας
των πελατών) συμβάλλουν στο να
μετατρέψετε περισσότερους
πελάτες σας σε υποστηρικτές. 

9 CUSTOMER ADVOCACY MARKETING

Υποστηρικτές: Άτομα που
απαντούν με βαθμολογία 9 ή 10
Παθητικά: Άτομα που απαντούν
με βαθμολογία 7 ή 8

Επικριτές: Άτομα που απαντούν
με βαθμολογία μεταξύ 0 και 6

Κατηγοριοποιήστε τις απαντήσεις
τους.

Αφού συλλέξετε τις απαντήσεις
στην ερώτηση, υπολογίστε πόσες
απαντήσεις έχετε σε καθεμία από τις
ακόλουθες κατηγορίες:

Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, οι
προωθητές είναι ευχαριστημένοι
πελάτες που θα τραγουδήσουν
τους επαίνους σας στους φίλους
και την οικογένειά σας, ενώ οι
επικριτές δεν είναι ικανοποιημένοι
και όχι μόνο μπορεί να
αναστατωθούν, αλλά θα
μπορούσαν να αποτρέψουν τους
πιθανούς νέους πελάτες από το να
μάθουν περισσότερα για εσάς. Οι
παθητικοί δεν είναι ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι, επομένως
κινδυνεύουν να στραφούν σε
ανταγωνιστή.

Υπολογίστε τη βαθμολογία
Προσδιορίστε ποιο ποσοστό των
ερωτηθέντων σας είναι
υποστηρικτές και ποιο ποσοστό
είναι επικριτές. Στη συνέχεια,
αφαιρέστε το ποσοστό των
επικριτών από το ποσοστό των
υποστηρικτών για να υπολογίσετε το
NPS σας. Εάν ερευνήσετε 100
πελάτες και το αποτέλεσμα
αποτελείται από 70 υποστηρικτές, 10
παθητικούς και 20 επικριτές, το NPS
σας θα ήταν 50.
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Έτοιμοι...
Έχοντας κατά νου αυτά που είπαμε σχετικά με τη σημασία του να
διατηρείτε τα πράγματα απλά όταν ξεκινάτε, μην φοβάστε να
χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό τεχνικών μάρκετινγκ και ιδεών.
Είναι χρήσιμο να θεωρείτε τη δραστηριότητα μάρκετινγκ ως ένα
οικοσύστημα - όταν όλες οι τακτικές σας (διαδικτυακή ή εκτός
σύνδεσης) συνεργάζονται, το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το
άθροισμα των μερών.

Μπορεί να μην το παίρνετε σωστά κάθε φορά, αλλά εάν
παρακολουθείτε προσεκτικά την απόδοση της δραστηριότητάς
σας, είναι δυνατό να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο, καθώς
μπορείτε λίγο πολύ να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τις
τακτικές σας κατά βούληση. 

Και, ενώ είναι σημαντικό να εστιάσετε την προσοχή σας σε αυτό
που λειτουργεί, καθώς ξεκινάτε.
Για να αποκτήσετε εμπιστοσύνη στο ψηφιακό μάρκετινγκ και η
στρατηγική σας να αρχίσει να αποδίδει, αφήστε τον εαυτό σας να
διασκεδάσει και να πειραματιστείτε με διαφορετικές τακτικές.

Καλή τύχη!
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ΣΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Ελπίζουμε να βρήκατε
χρήσιμο το ebook και να
εφαρμόσετε τις μεθόδους που
μοιραστήκαμε μαζί σας.

☎ 210 300 7123
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