








Επικοινωνήστε 
μεγάλες αξίες

 σε περιόδους κρίσης



Να είστε
παρόντες!



Αλληλεγγύη, 
ενθάρρυνση και 
υπευθυνότητα
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Foundation
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Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι μια εντελώς
 διαφορετική επιστήμη

Αυτές οι ιστορίες επιτυχίας “σε μια νύχτα” είναι συχνά 
αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς ετών.  
Το μάρκετινγκ για μια μικρή επιχείρηση είναι πρόκληση 
λόγω περιορισμένων πόρων (Χρόνος, χρήμα ή ταλέντο.) 
Κάθε προσπάθεια, όσο μικρή κι αν είναι, πρέπει να 
εκτελείται άψογα. Οι παραδοσιακές στρατηγικές δεν 
λειτουργούν πάντα

Το "φτιάξτε το και θα 
έρθουν" δεν λειτουργεί
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Καθορισμός της επιτυχίας
Η επιτυχία είναι διαφορετική για κάθε επιχείρηση.

Καθορίστε την ιδέα της επιτυχίας σας νωρίς. 
Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα και οι συνεργάτες σας 
κατανοούν τον ορισμό της επιτυχίας σας.  
Μείνετε συνεπείς κάθε μήνα.  
Επιλέξτε έναν ορισμό και δεσμευτείτε σε αυτόν.

125K

34K

+ 234

98K

187K

2304

98K
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Ορίστε βασικές μετρήσεις

Οι βασικές 
μετρήσεις πρέπει 
να είναι μετρήσιμες 
και συγκεκριμένες.

Καταγράψτε τις βασικές 
μετρήσεις μόλις ξεκινήσετε, 
ώστε να μπορείτε εύκολα να 
καθορίσετε την ανάπτυξη και 

τι λειτουργεί/τι όχι.

Χρησιμοποιήστε μετρήσεις 
βάσει της διοχέτευσης 
απόκτησης πελατών.

Μετρήστε μόνο 
αυτό που έχει 
σημασία! 

Επικεντρωθείτε στα 
KPI σας.
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Εκτίμηση ποσοστού μετατροπής

Ορίστε αξίες στους 
στόχους και τις 
μετατροπές σας

Παράδειγμα: Εγγραφές σε newsletter.  
Οι 100 εγγραφές θα μπορούσαν να είναι απίστευτη αύξηση 

εάν το ποσοστό μετατροπών σας είναι 20%. Εάν το 
ποσοστό μετατροπής είναι πιο κοντά στο 1%, 100 

εγγραφές μπορεί να είναι ασήμαντες.  

Εκτιμήστε το ποσοστό μετατροπής δυνητικών πελατών και 
την αξία ζωής ενός πελάτη. (LTV)  

Εκχωρήστε τιμές σε ολοκληρώσεις στόχων, όπως εγγραφές 
σε ενημερωτικά δελτία. 2.500 euro το μήνα από ένα 

newsletter είναι πιο ενδεικτικό επιτυχίας από 100 εγγραφές 
σε  ένα newsletter

9



Κάντε ένα budget

Δεν μπορείτε να έχετε 
διαφημίσεις χωρίς budget! 
Τέλος!
Ορίστε έναν προϋπολογισμό νωρίς
 και αποδεχτείτε το όριο του.
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Content
Digital Marketing Mix
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Ξεκινάμε πάντα με το
Γιατί (;)

• Να ενημερώσει? (Νέα)
•  Για να πείσω? (μηνύματα)
• Να εμπνέυσω? (ιστορία)
•  Για να λύσω ένα 
πρόβλημα; (μελέτη 
περίπτωσης) 

• Στόχος: Αφού διαβάσουν 
την ιστορία μου, το κοινό 
θα…
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Δημιουργία Περιεχομένου

Live Video

Ebooks

Guides 

Guest blogging

Newsletters

Videos

Newsletters

Webinars
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Social Media
Digital Marketing Mix
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Επιλέγοντας το σωστό 
Social Network
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Δημιουργία και χρήση λίστας επιρροών

$

16

$ $$



f

14

Ads Placement 



Case studies
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https://www.instagram.com/jerrysthefoodtruck/
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The Future
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8Thank you! 

scan with  
Instagram

scan with  
TikTok


