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ΠΟΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΞΕΡΕΤΕ;



Ποσά κοινωνικά δίκτυα ξέρετε;

Πολλά που ξέρετε…



• !



Γιατί να «παίξουμε» με τα social;

Γιατί οι πελάτες μας είναι εδώ

600



Τα κοινωνικά δίκτυα…. με καφέ!
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Ας δούμε το Facebook



Facebook Profile Vs Page

Ατομικά Εταιρικά



Τύποι δημοσιεύσεων στο Facebook

• Video

• Σύνδεσμος/ URL

• Φωτογραφία

• Status

• Photo Gallery

• Carousel

• Ερώτηση



QUIZ

Τι είναι καλύτερο να παρακολουθούμε στα 
Social Media μας;

Απαντήσεις

1. Τον αριθμό των fans μας

2. Σε πόσους φτάνει το περιεχόμενό μας (reach)

3. Πόσοι χρήστες ανταποκρίνονται

4. € που κερδίσαμε!

5. Εξαρτάται από το στόχο μας
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ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ OΤΙ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΕ 10.000 FANS

Πόσοι θα δουν μια δημοσίευση σας;



Ο μέσος χρήστης στο 
Facebook θα δει 300 
δημοσιεύσεις το 24ωρο*

*
Source: Lars Backstrom, Facebook Engineering Manager



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ;



NO PAY

NO PLAY



Τύποι διαφημίσεων στο Facebook

Υπάρχουν 

πάνω από 15!
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Shop Now

Book Now 

Download

Get directions

Learn More 

Sign Up
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Ας δούμε το LinkedIn



Linkedin Profile Vs Page

Ατομικά Εταιρικά



Προσλαμβάνοντας μέσω LinkedIn



Διαφήμιση στο inbox
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Ας δούμε το Twitter



Πόσο γρήγορο είναι το Twitter;



QUIZ

Γράφετε ένα μήνυμα στο twitter (“tweet”). Πόσοι είναι οι περισσότεροι 
χαρακτήρες που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε;

• 120

• 140

• 160

• 280



QUIZ

Γράφετε ένα μήνυμα στο twitter (“tweet”). Πόσοι είναι οι περισσότεροι 
χαρακτήρες που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε;

• 120

• 140

• 160

• 280



Διαφημίσεις στο Twitter



Ένας άλλος τρόπος να μιλάτε στους πελάτες σας!

@KLM
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Ας δούμε το YouTube



Αρχικη Σελιδα YouTube



Διαφημίσεις στο YouTube



Διαφημίσεις στο YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=EekcG9bQGhw&index=125&list=PLP2PATjMJg8QQYTlooFnGACudp-6lBl6z


Διαφημίσεις στο YouTube
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Ας δούμε το Instagram



Instagram Stories

o Συνήθης διάρκεια 

10 δευτερόλεπτα

o Εξαφανίζονται μετά 

από 24 ώρες



Instagram TV
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Διαχείριση κρίσεων μέσω Social Media



Μια σωστή διαχείριση εξωγενούς κρίσης



Μερικές φορές τα brands δημιουργούν τις κρίσεις



Influencer 
Marketing



Influencers στην Ελλάδα: Τα Επαγγέλματα των Ελλήνων Instagrammers

Source: Paloservices, Research 2019

% του συνόλου των Ελλήνων Instagrammers (n=560)



Influencers στην Ελλάδα: Τα Επαγγέλματα των Ελλήνων Instagrammers

PΠηγή: Paloservices, Research 2019

% τα ενδιαφέροντα των Ελλήνων βάσει του αριθμού ακολούθων που 
έχουν οι αντίστοιχοι influencers



Παράδειγμα #1 Τοποθέτηση Προϊόντος στο Instagram



Παράδειγμα #2 Τοποθέτηση Προϊόντος στο Instagram



Παράδειγμα #3 Τοποθέτηση Προϊόντος στο Instagram



Παράδειγμα #4 Τοποθέτηση Προϊόντος στο Instagram



“
Οι άνθρωποι δεν 
εμπιστεύονται τις 
διαφημίσεις

Εμπιστεύονται τους 
ανθρώπους

Των brands που 
χρησιμοποιούν 

Influencer marketing… 
έχουν αποκτήσει 

πωλήσεις!
Εμπιστεύονται 
influencers



“ 
Είναι από τη φύση τους επιφυλακτικοί

Πραγματοποιούν αγορές βασισμένες στο συναίσθημα

Πιστεύουν ότι “Οι εταιρείες δεν είναι φίλοι μας”

Εμπιστεύονται τους αριθμούς, όπως όταν τα προϊόντα σας 
διαφημίζονται πολλές φορές και από διαφορετικούς influencers

Και αυτό συμβαίνει 
διότι οι καταναλωτές και οι χρήστες… 



Πώς λειτουργεί;

► Βρείτε τους κατάλληλους influencers, μόνοι 
σας ή με τη βοήθεια ενός τρίτου (Agency)

► Αλληλεπιδράστε μαζί τους, στείλτε τους τα 
προϊόντα σας, επικοινωνήστε τους τις αξίες 
τις επωνυμίας σας

► Μετρήστε το ROI

► Βελτιστοποιήστε την επικοινωνία



Η μαγεία των UTM links

www.iqshoes.gr
/iqshoes-9028-camel-gynaikeio-

mpotaki



Η μαγεία των UTM links

www.iqshoes.gr
/iqshoes-9028-camel-gynaikeio-

mpotaki?utm_source=instagram_i
nfluencer&utm_medium=pinelopi
&utm_campaign=winter_2021



www.iqshoes.gr/iqshoes-9028-camel-gynaikeio-mpotaki

?utm_source=instagram_influencer

&utm_medium=pinelopi

&utm_campaign=winter_2018

Από που πρoήλθε o επισκέπτης;

Ποιος μας έφερε τον επισκέπτη;

Σε ποια καμπάνια ανήκει;

Η μαγεία των UTM links



EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting

About EY
EY is a global leader in assurance, tax, strategy, transaction and consulting services. 
The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the 
capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who 
team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a 
critical role in building a better working world for our people, for our clients and for 
our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member 
firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. 
Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide 
services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a 
description of the rights individuals have under data protection legislation are 
available via ey.com/privacy. For more information about our organization, please 
visit ey.com.

About EY's Consulting Services 
In Consulting, we are building a better working world by transforming businesses 
through the power of people, technology and innovation.

It's our ambition to become the world's leading transformation consultants.
The diversity and skills of our 70,000+ people will help EY clients realize 
transformation by putting humans at the center, delivering technology at speed and 
leveraging innovation at scale.

These core drivers of ‘Transformation Realized’ will create long-term value for 
people, clients and society.

For more information about our Consulting organization, please visit 
ey.com/consulting.
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