
Δωρεάν Αξιολόγηση 

Της Επιχείρησης Σας 
Καλωσήρθατε στην Eurosold Ltd. Ας δούμε την 
παρουσία της επιχείρησης σας στο διαδύκτιο. 



Social Media 

Η αλληλεπίδραση στα Social 

είναι αρκετά χαμηλή 

Επίδοση Σελίδας 

Η σελίδα είναι γρήγορη και 

ασφαλής για τον χρήστη 

S.E.O 

Το S.E.O είναι καλό, υπάρχει 

χώρος για βελτίωση 

Προβολή Σε Κινητά 

Η σελίδα έχει καλή απόκριση 

και είναι mobile-friendly 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

38% 81% 75% 92% 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA 

Πρέπει να ανέβουν νέες εικόνες προφίλ, 
εξωφύλλου και να φτιαχτεί το Story Page. 
Τουλάχιστον 1 νέο post ανα ημέρα με 
χρήσιμα άρθρα (blog posts) και βίντεο.  

 
Συχνότερα posts στο Twitter, αλλαγή και 
προσθήκη φωτογραφιών, για την επίτευξη 
αλληλεπιδράσεων και ανάπτυξης κοινού. 

 
Φτίαξιμο του καναλιού με playlists, λέξεις 
κλειδιά και Links κάτω από τα βίντεο. Ένα 
νέο βίντεο ανά εβδομάδα για ανάπτυξη. 

 
Άμεση δημιουργία Instagram. Πιθανοί 
πελάτες αλληλεπιδρούν 48% περισσότερο 
σε σχέση με τις άλλες πλατφόρμες. 



ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΧΤΙΣΙΜΟ 

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: 

Έχοντας πραγματοποιήσει τα 
προηγούμενα βήματα, θα 
έχουμε ήδη ορατά 
αποτελέσματα και θα 
χτίζουμε τη βάση δεδομένων 
μας, με όλους τους νέους 
αλλά και πιθανούς πελάτες. 

PAID ADS: 

Ξεκινάμε πληρωμένες 
διαφημίσεις για να συλλέξουμε 
ονόματα, email και τηλέφωνα από 
πιθανούς ενδιαφερόμενους. 

ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΟΙΝΟΥ: 

Γρήγορη Ανάπτυξη 
σελίδων σε Facebook και 

Instagram με διαφημίσεις. 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 

Αύξηση Πελατολογίου 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

TRACKING 

ANALYTICS: 

Βάζουμε tracking cookies σε 
όλες τις σελίδες του website, 

έτσι ώστε να έχουμε δεδομένα 
να αναλύσουμε για τον κάθε 

επισκέπτη όπως: ηλικία, 
ενδιαφέροντα, και πολλά άλλα. 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
«Πως κινούνται οι ανταγωνιστές σας και τι πρέπει να κάνετε» 

Μελετώντας τους ανταγωνιστές σας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διακρίνω 
ότι έχετε καλές βάσεις για να γίνει το επόμενο βήμα. Το μόνο διαφορετικό 
που κάνουν καλύτερα, είναι ότι διαφημίζονται στην Google. 
Κάποιοι μάλιστα είναι πιο ενεργοί στις fan pages τους, πράγμα το οποίο 
πρέπει να το διορθώσετε άμεσα και εσείς.  
Κανένας τους δεν έχει τοποθετήσει σωστά τα tracking analytics, οπότε δεν 
έχουν πλήρες στοιχεία για το προφίλ του ιδανικού πελάτη.  
Είναι το πιο σημαντικό, για να κάνουμε πετυχημένες διαφημιστικές 
καμπάνιες, ώστε μετά να μπορούμε να μιλήσουμε με στοιχεία και 
δεδομένα, τα οποία θα μας φέρουν πιο κοντά στην ανάπτυξη του 
πελατολογίου και συνεπώς του ολικού τζίρου της επιχείρησης μας. 

- 
Θα πρότεινα να ξεκινούσατε με κάποια μικρά βίντεο διάρκειας 1-3 λεπτών 
και να τα ανεβάζετε στις σελίδες σας. Μιλήστε για κάποιο θέμα 
διαφορετικό την φορά δίνοντας αξία στο κοινό σας πρώτα.  
Το πιο σημαντικό είναι σταδιακά να χτίσουμε το Branding, ώστε να 
πετύχουμε με τον καιρό όλα τα ωφέλη του. 

- 
Αυτό γίνεται με την προσωπική σχέση, δίνοντας πρώτα τα μέγιστα στο 
κοινό (συμβουλές και tips), έτσι ώστε να επιτύχουμε την πραγματοποίηση 
της φόρμουλας K.L.T (Know – Like – Trust). 



Σας ευχαριστούμε 

για το ενδιαφέρον 

σας. 

Με εκτίμηση, 
 
Τμήμα Social Media 
 
 


