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Γιατί 
δημιουργήσαμε 
αυτό το e-book

Παρατηρήσαμε, όμως, ότι πολλές επιχειρήσεις θα ήθελαν να έχουν παρουσία στα social media, 
αλλά φοβούνται να πάρουν την απόφαση να ξεκινήσουν ή δεν έχουν τον χρόνο να 
ασχοληθούν σωστά.  Από την άλλη ξέρουμε ότι πολλοί επιχειρηματίες έχουν ανοίξει κάποιες 
σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίες όμως δεν τους φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η αλήθεια είναι για να προβληθεί σωστά μια επιχείρηση στα κοινωνικά δίκτυα θέλει αρκετή και 
συστηματική προσπάθεια. Πολλοί νομίζουν ότι είναι τόσο εύκολο όσο το να ανοίγεις και να 
χειρίζεσαι ένα απλό προφίλ χρήστη.  ΛΑΘΟΣ! Το να αξιοποιείς επαγγελματικά τα social media 
προς όφελος της επιχείρησής σου είναι πολύ διαφορετικό και σίγουρα όχι τόσο απλό.

Για εμάς στην Social Active, 
το να είναι μια επιχείρηση 
στα social media είναι πολύ 
σημαντικό.

Δημιουργήσαμε λοιπόν αυτό το e-book με στόχο να βοηθήσουμε τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις :

1. να καταλάβουν την αξία και την σημασία που έχει μια σωστή παρουσία στα Social Media
2. να μάθουν να προβάλλουν σωστά την επιχείρησή τους, ώστε να κερδίσουν και εκείνοι τα 

μέγιστα από τα social media.

Παρακάτω θα μελετήσεις:
● Μια σύντομη εισαγωγή για τα social media & το social media Marketing
● Τι κερδίζει η επιχείρησή σου, χρησιμοποιώντας σωστά τα social media
● Τις βασικές κινήσεις που πρέπει να κάνεις και εσύ για να ξεκινήσεις
● Χρήσιμες συμβουλές και Tips σχετικά με τα «Do» και τα «Don'ts» των social media
● Πώς θα τρέξεις Facebook ads που θα σου φέρουν πωλήσεις

https://www.socialactive.gr
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Ελπίζουμε οι πληροφορίες που θα διαβάσεις να σου φανούν χρήσιμες 
και να τις εφαρμόσεις άμεσα. Αυτό το e-book είναι η είναι μόνο η αρχή 
του ταξιδιού σου, στο χώρο των Social media. Θα ακολουθήσουν πολλά 
ακόμα άρθρα και συμβουλές που θα ετοιμάσουμε για σένα και την 
επιχείρησή σου για να σε βοηθήσουμε να επωφεληθείς και εσύ από 
τη δύναμη των social media.

Θα χαρούμε πολύ αν κάποια στιγμή μας απαντήσεις, αν οι 
πληροφορίες που διάβασες ήταν χρήσιμες και σε βοήθησαν. 
Επίσης, μην ντραπείς να μας ζητήσεις να αναπτύξουμε συγκεκριμένα 
θέματα που σε προβληματίζουν και πάνω στα οποία θα ήθελες βοήθεια. 
Στόχος μας είναι να σε βοηθήσουμε να εξελίξεις την επιχείρησή σου 
μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και μόνο αν εκπαιδευτείς σωστά θα το 
κατορθώσεις.

https://www.socialactive.gr


Πως να αναπτύξεις την επιχείρηση σου με 
τα Social Media

www.socialactive.gr

Εισαγωγή στα 
Social Media
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Εισαγωγή στα Social Media

Σε
καταλαβαίνουμε!

Αναρωτιέσαι αν θα πρέπει να ασχοληθείς σοβαρά με τα Social Media;
Προβληματίζεσαι αν τα social media μπορούν να σου φέρουν επιπλέον έσοδα 
και πελάτες;
Αναρωτιέσαι αν τα Social Media θα βοηθήσουν την επιχείρησή σου να πάει 
μπροστά;
Αξίζει τον κόπο να αφιερώσεις χρήματα και κόπο για την προβολή σου στο 
Facebook, στο Instagram και στα λοιπά δίκτυα;
Έχεις ήδη ασχοληθεί, χωρίς αποτέλεσμα και δεν είσαι σίγουρος αν άξιζε η 
προσπάθεια.
Η απάντηση σε όλες τις σκέψεις σου είναι ΝΑΙ.
Τα κοινωνικά μέσα έχουν αποδειχθεί ότι αυξάνουν τις πωλήσεις τόσο για τις 
μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις γιγαντιαίες εταιρείες, και ποτέ δεν είναι αργά 
να ξεκινήσεις. Τα κοινωνικά δίκτυα σε βοηθούν:

● να συνδέσεις πραγματικά την επιχείρησή σου με τους
σημερινούς και τους μελλοντικούς πελάτες σου

● να εξελίξεις τη σχέση σου με τους πελάτες σου, σε άλλο επίπεδο 
● να κάνεις γνωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου 
● να επικοινωνήσεις αποτελεσματικά τις προσφορές σου

❝
❞

Για να δραστηριοποιηθείς σωστά 
πρέπει πρώτα να κατανοήσεις τις 
βασικές έννοιες των Social Media

https://www.socialactive.gr
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Εισαγωγή στα Social Media

Τι είναι τα Social 
Media?

Τα Social Media ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι διαδικτυακές κοινότητες, 
στις οποίες συμμετέχουν απλοί άνθρωποι με στόχο να καλύψουν την βασική 
τους ανάγκη για επικοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, τα κοινωνικά δίκτυα δίνουν τη 
δυνατότητα σε έναν χρήστη να επικοινωνήσει γρήγορα και με ελάχιστη 
προσπάθεια με εκατοντάδες ή και χιλιάδες άλλους χρήστες, πολύ απλά μέσω 
του υπολογιστή του ή του κινητού του.
Τα Social Media εμφανίζονται σε διάφορες μορφές και πλατφόρμες με τα 
πιο γνωστά σήμερα να είναι τα: Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, 
Pinterest, Instagram,Tik Tok,Clubhouse.

❝
❞

O κατάλογος με τα Social Media 
είναι μεγάλος και κάθε μέρα 
μεγαλώνει. Κάθε ένα έχει τους 
δικούς του fan και εξυπηρετεί 
διαφορετικές ανάγκες των 
χρηστών.

https://www.socialactive.gr
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Εισαγωγή στα Social Media

Τι είναι το Social 
Media Marketing;

Το κοινό, οι χρήστες, βρίσκονται καθημερινά στα Social Media και πλέον κάθε 
επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους, να ανοίξει ένα 
κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας και να αναπτύξει μια ουσιαστική σχέση 
αλληλεπίδρασης.

Το Social Media Marketing, ή Marketing κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί πλέον 
έναν από τους βασικούς άξονες του digital marketing. Αναφέρεται στις 
ενέργειες που διεξάγει μια μάρκα ή μια εταιρεία στο Facebook, στο Instagram, 
στο YouTube και στα άλλα κοινωνικά δίκτυα, με στόχο την προώθησή της στο 
κοινό που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο κανάλι. 

❝
❞

Περιλαμβάνει όλες τις στρατηγικές 
κινήσεις & ενέργειες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσια 
ενός ολοκληρωμένου πλάνου 
προβολής και επικοινωνίας.

https://www.socialactive.gr
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Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο διαδραστικής επικοινωνίας που ήρθε για να 
επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επικοινωνούν με 
τους καταναλωτές. Με επίκεντρο τον καταναλωτή, τις ανάγκες του και πώς 
συμπεριφέρεται στον κόσμο των Social Media, οι μάρκες και οι επιχειρήσεις 
διαμορφώνουν τη Social Media στρατηγική τους, το περιεχόμενο που 
μοιράζονται στα κοινωνικά δίκτυα και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με 
τον καταναλωτή.

Γιατί πρέπει να είσαι active 
στα Social Media;

❝ ❞
Οι πελάτες σου είναι 
στα Social Media

Οι καταναλωτές καθημερινά δαπανούν πολύ χρόνο στα Social Media. 
Μοιράζονται περιεχόμενο, ανταλλάσσουν φωτογραφίες, παίζουν παιχνίδια, 
παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς. Οι πελάτες σου είναι στα Social Media και 
αν τους προσεγγίσεις με μια σωστή στρατηγική και ενδιαφέρον περιεχόμενο όχι 
μόνο θα ακούσουν το μήνυμά σου, αλλά μπορούν και να το διαδώσουν.

Εισαγωγή στα Social Media

https://www.socialactive.gr
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Τι κερδίζεις με την 
σωστή παρουσία 
στα Social Media!
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1. Ανοίγεις ένα ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με το κοινό σου.
Είσαι εκεί που είναι το κοινό σου και μπορείς ανά πάσα στιγμή να μιλήσεις μαζί 
τους. Δίνεις τη δυνατότητα στους πελάτες σου αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο 
χρήστη επιθυμεί να μιλήσει με την επιχείρησή σου, να σε ρωτήσει για όποιο 
θέμα τον/την απασχολεί σχετικά με το προϊόν ή τις υπηρεσίες σου.

2. Δημιουργείς ένα πιο φιλικό προφίλ. Τα social media είναι από τη φύση τους 
ένα μέσο πιο χαλαρό, πιο διαδραστικό και ανθρώπινο. Άρα, η παρουσία σου 
και μόνο σε αυτά, δίνει στον καταναλωτή την εικόνα ότι μπορεί να σε 
προσεγγίσει πιο εύκολα, ότι είσαι κοντά του και ότι μπορεί να σου μιλήσει ανά 
πάσα στιγμή.

3. Δημιουργία ή ενίσχυση του brand awareness:  Το brand σου έρχεται 
καθημερινά σε επαφή με μεγάλο μέρος του κοινού στόχου σου και τους θυμίζει 
την παρουσία σου. Με κάθε post/ανάρτηση που κάνεις, χτίζεις το branding της 
επιχείρησής σου.

4. Προβάλλεις το έργο σου. Κάθε μέρα είναι ξεχωριστή και εσύ σαν 
επαγγελματίας καθημερινά πετυχαίνεις πολλά. Τα Social Media είναι το 
κατάλληλο μέσο για να μοιραστείς με τους fan σου τα νέα σου, να 
παρουσιάσεις τα επιτεύγματα σου ή τις δημιουργίες σου, να μιλήσεις για τις 
διακρίσεις σου.

5. Αποκτάς δημοσιότητα. Προβάλλοντας τις επιτυχίες σου, τα νέα σου και 
δημιουργώντας μια ουσιαστική σχέση με το κοινό σου, το όνομά σου ακούγεται 
ολοένα και πιο συχνά. Οι καταναλωτές κάνουν Like, Share ή Comment στις 
δημοσιεύσεις (post) της σελίδας σου και τελικά αποκτάς δημοσιότητα online 
αλλά και offline. 

6. Χτίζεις μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό σου. Αυτός είναι και ο βασικός σου 
στόχος σου από την παρουσία σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να έχεις 
(ιδανικά) μια καθημερινή επαφή με τους χρήστες, να δημιουργήσεις μια πιο 
προσωπική σχέση μαζί τους, να τους πείσεις για την αξία σου, να κερδίσεις την 
εμπιστοσύνη τους και τελικά να σε θυμούνται και να σε επιλέγουν όταν έχουν 
ανάγκη το προϊόν ή τις υπηρεσίες που προσφέρεις.

“Το Brand σου διαδίδεται από στόμα σε στόμα”

Τι κερδίζεις με την σωστή παρουσία στα Social Media;

https://www.socialactive.gr
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7. Δημιουργείς ambassadors.  Τα social media μπορούν να σε βοηθήσουν όχι 
μόνο να αποκτήσεις νέους πελάτες αλλά και πιστούς πελάτες. Πελάτες που 
ευχαρίστως θα λένε μια καλή κουβέντα για σένα και θα σε προτείνουν σε 
φίλους, συγγενείς και γνωστούς. Πελάτες που θα υπερασπιστούν το 
προϊόν/υπηρεσία σου, αν κάποιος χρήστης γράψει κάτι αρνητικό για αυτό.

8. Γίνεσαι η πρώτη τους επιλογή. Χτίζοντας μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό 
σου, ξέρεις ότι θα είσαι η πρώτη τους επιλογή όταν χρειαστούν τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες σου.

9. Ενισχύεις το traffic του website σου. Οι αναρτήσεις και οι διαφημίσεις στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι βασικοί τρόποι για να αυξήσεις την 
επισκεψιμότητα στο site σου.

10. Μαθαίνεις καλύτερα το κοινό σου. Τα social media δημιουργούν τεράστιο 
όγκο δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Όλα τα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα 
προσφέρουν αναλυτικά στοιχεία που παρέχουν δημογραφικές πληροφορίες 
σχετικά με τα άτομα που αλληλεπιδρούν με τον λογαριασμό σας. Αυτό μπορεί 
να σε βοηθήσει να προσαρμόσει τη στρατηγική μάρκετινγκ των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης.

11. Ενισχύει την οργανική θέση του site. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν επίσης το SEO. Η Google έχει 
επανειλημμένα πει ότι τα likes, τα αγαπημένα, τα shares, τα backlinks κ.λπ. 
δεν είναι άμεσες ενδείξεις κατάταξης – αλλά υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 
δραστηριότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

“Create a faithful community!”

Τι κερδίζεις με την σωστή παρουσία στα Social Media;

“You gain new customers, a stable clientele, and you increase your 
earnings”

https://www.socialactive.gr
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Το ήξερες ότι οι πελάτες σου 
επιθυμούν να σε δουν στα social 
media;
Όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί ουσιαστικά και σωστά τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πελάτες της νιώθουν ότι η 
επιχείρηση ακούει τα σχόλιά τους, τις ανάγκες τους και ότι 
εκτιμάει την ανταπόκρισή τους. Έτσι, δημιουργείται μια 
αλληλεπίδραση που αρέσει στους καταναλωτές και 
αναπτύσσεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ο καταναλωτής 
τοποθετεί τελικά την επιχείρηση ψηλά στο μυαλό του και στις 
επιλογές του και δένεται μαζί της. 

Συμφωνείς ότι με τη σωστή ενεργοποίηση 
στα Social Media η εταιρεία σου θα κερδίσει 
πολλά;

Πάρε την απόφαση να ξεκινήσεις σήμερα! Αν 
χρειαστείς τη βοήθεια ή την παρέμβαση ενός 
social media expert, είμαστε δίπλα σου να σε 
βοηθήσουμε!

Τι κερδίζεις με την σωστή παρουσία στα Social Media;

https://www.socialactive.gr
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Αριθμοί και νούμερα που 
θα σε πείσουν

Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία θα σε πείσουν ότι η δραστηριοποίηση στα 
κοινωνικά δίκτυα δεν είναι μια επιλογή αλλά μια απόφαση ανάπτυξης της 
επιχείρησής σου.

Τι κερδίζεις με την σωστή παρουσία στα Social Media;

● Το 80% των χρηστών του Internet χρησιμοποιεί τα social media και τα 
blog (Nielsen).

● Το 91% των ενεργών στα κοινωνικά δίκτυα στελεχών marketing 
βλέπει αύξηση της επισκεψιμότητας της σελίδας του, λόγω των 
προωθητικών ενεργειών στα social media & το 79% από αυτούς 
συλλέγει και νέους υποψήφιους πελάτες - leads- από αυτή τη 
διαδικασία (The Social Skinny)

● Ο μέσος χρήστης παρακολουθεί κατά μέσο όρο 66 λεπτά βίντεο στο 
διαδίκτυο καθημερινά (businessmentor)

● Το 20% των χρηστών του Facebook έχουν αγοράσει κάτι λόγω 
διαφήμισης ή σχολίων που είδαν εντός του συγκεκριμένου δικτύου 
(Ipsos). Σου φαίνεται μικρό το ποσοστό; Τον Ιούνιο (2017) το facebook 
είχε πάνω από 2 δις ενεργούς χρήστες τον μήνα! Αυτό σημαίνει ότι 
το 20% που έχουν αγοράσει, είναι πάνω από 400.000.000 χρήστες.

● Το 67% των χρηστών του Twitter είναι πιο πιθανό να αγοράσουν 
εμπορικά σήματα που ακολουθούν (iModerate Research 
Technologies)

● Οι επιχειρήσεις B2B βιώνουν ποσοστό επιτυχίας 61% στην 
απόκτηση πελατών χρησιμοποιώντας το LinkedIn (HubSpot)

● Youtube. Με 1 δις μοναδικούς χρήστες μηνιαίως είναι πλέον πολύ 
καλύτερο από την τηλεόραση (businessmentor)

https://www.socialactive.gr
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Πριν ξεκινήσεις πρέπει να είσαι 
βέβαιος ότι έχεις σαφώς 
καθορισμένους στόχους και 
στρατηγική. Για να πετύχεις θα 
πρέπει να έχεις ξεκάθαρες 
απαντήσεις για τα παρακάτω 
ερωτήματα.

Ξεκαθάρισε τι είναι αυτό που τελικά 
θέλεις να πετύχεις μέσω των Social 
Media για την επιχείρησή σου και 
απάντησε με ειλικρινά τις 
παρακάτω ερωτήσεις. Με βάση 
τις απαντήσεις σου, θέτεις τους 
στόχους σου και αποφασίζεις 
στρατηγικά πώς πρέπει να κινηθείς.

Getting Started

Διαμόρφωσε την 
Social Media strategy.

https://www.socialactive.gr
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Αυτή είναι η πρώτη και βασική ερώτηση που πρέπει να απαντήσεις και η οποία 
θα καθορίσει τη Social Media στρατηγική που θα ακολουθήσεις.

Κάθε Social Media Network μπορεί να σε βοηθήσει με 
συγκεκριμένο τρόπο και να εξυπηρετήσει 
συγκεκριμένους στόχους και στρατηγικές.
Εσύ τί θέλεις να πετύχεις; Να κάνεις γνωστό το προϊόν ή την υπηρεσία σου; 
Να χτίσεις σχέσεις με τους καταναλωτές σου; Να οδηγήσεις τους καταναλωτές 
στο website σου; Να ενισχύσεις την εικόνα της μάρκας σου; Να αυξήσεις την 
αναγνωσιμότητα της μάρκας σου; Να συλλέξεις στοιχεία των καταναλωτών; 

5+1 Questions
ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσεις πριν ξεκινήσεις

❝ ❞
“Κάθε στόχος κατακτιέται με διαφορετική 
στρατηγική και χρήση των Social 
Media.” 

Ποιοι είναι οι στόχοι σου στα 
Social Media;

1
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Όρισε ποιο είναι το κοινό - στόχος 
σου και συγκεκριμένα: φύλλο, 
ηλικία, κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση, εκπαίδευση, 
ενδιαφέροντα.

Χώρισέ το κοινό σου σε πρωτεύον 
και δευτερεύον.  Δημιούργησε τις 
ανάλογες personas, και 
προσάρμοσε την εκφορά του λόγου 
σου, για να ταιριάζει με αυτήν.

5+1 Questions
ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσεις πριν ξεκινήσεις

2 Ποιο είναι το κοινό σου;
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Κάθε κοινωνικό δίκτυο έχει και τους δικούς του fan, δηλαδή συγκεκριμένη 
κατηγορία χρηστών που το επιλέγουν και το χρησιμοποιούν.

Καλό είναι το προφίλ των συγκεκριμένων χρηστών να ταιριάζει με το προφίλ των 
καταναλωτών πελατών σου. 

5+1 Questions
ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσεις πριν ξεκινήσεις

3 Ποια κοινωνικά κανάλια 
χρησιμοποιεί το κοινό σου;

Ανάλογα το περιεχόμενο που θέλεις να μοιράζεσαι με τους φίλους σου στα Social 
Media, μπορείς να επιλέξεις και το αντίστοιχο network. Για παράδειγμα αν έχεις 
πολλά videos, το youtube ή το vimeo είναι μια πολύ καλή επιλογή. Αν το υλικό 
σου απαρτίζεται από πολλές φωτογραφίες, σε συγκεκριμένες κατηγορίες, τότε το 
Pinterest θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα Social Media channels που θα 
επιλέξεις.

4 Τι είδους περιεχόμενο θα 
μοιράζεσαι μέσω των social 
media;

Η ομάδα μας εξειδικεύεται στη δημιουργία περιεχομένου για τα Social 
Media και είναι εδώ για να σε βοηθήσει αν χρειαστείς τη συνδρομή ενός 
ειδικού.
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Πριν επιλέξεις Social Media και τις ενέργειες που θα τρέξεις σε κάθε ένα από 
αυτά θα πρέπει να ορίσεις το budget που θα επενδύσεις. Με βάση τα διαθέσιμα 
χρήματά σου θα πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός της παρουσίας και των ενεργειών 
προβολής σου.

5+1 Questions
ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσεις πριν ξεκινήσεις

5 Ποιο είναι διαθέσιμο budget 
σου;

Αν θέλεις η παρουσία σου στα Social Media να σε πάει ένα βήμα μπροστά από 
τον ανταγωνισμό σου, θα πρέπει να μελετήσεις τις κινήσεις που κάνουν οι 
ανταγωνιστικές μάρκες, ώστε να σχεδιάσεις ενέργειες που θα σε 
διαφοροποιήσουν και θα ενισχύσουν την εικόνα σου στα Social Media.

6 Τι κάνει ο ανταγωνισμός σου;
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(εσύ ή το προσωπικό σου) για να ασχοληθείς με τα Social Media. Αν ο χρόνος σου είναι 
ελάχιστος, επέλεξε να ξεκινήσεις με ένα ή δύο κανάλια και αναζήτησε άμεσα ποιοι και 
πώς θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν

Επιπλέον παράγοντες που πρέπει 
να σκεφτείς

Πόσο χρόνο έχεις στη διάθεσή σου

((κείμενο, εικόνες, βίντεο, reels)

Τι είδους περιεχόμενο μπορείς εύκολα να ετοιμάζεις ή έχεις 
διαθέσιμο για να μοιράζεσαι με το κοινό σου;

Τόσο οι φωτογραφίες, όσο και οποιοδήποτε εικαστικό συνοδεύει τις δημοσιεύσεις σου θα 
πρέπει να είναι άψογο. Κουνημένες ή θολές φωτογραφίες, άσχημα εικαστικά, 
ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη στα posts, δημιουργούν πολύ κακή εικόνα για την 
επιχείρηση.

Ποιότητα του υλικού σου

Έχεις μια νέα επιχείρηση που προσπαθεί να οικοδομήσει τη 
φήμη της ή μια καλά εδραιωμένη επιχείρηση που επιθυμεί να 
οικοδομήσει ή / και να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς της.

❝ ❞
”Αν θεωρείς ότι ένα καλό design είναι ακριβό, 
αναλογίσου πόσο ακριβό είναι ένα κακό design.”

Είμαστε δίπλα σου να μελετήσουμε την αγορά και τις ανάγκες σου, να διαμορφώσουμε μαζί 
την κατάλληλη Social Media στρατηγική για να πετύχεις τους στόχους σου. Απλά κάλεσέ μας 
για να κλείσουμε ένα ραντεβού!
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Ποιο Social Media Network ταιριάζει 
τελικά στην επιχείρησή σου;

❝ ❞
“Το κλειδί της επιτυχίας είναι να 
βρεθείς εκεί που είναι οι πελάτες σου.” 

Κάθε μέρα και ένα νέο κανάλι Social Media προστίθεται στον 
μεγάλο κατάλογο των Social Networks. Καταρχήν, αν τώρα 
ξεκινάς, δεν είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθείς σε μεγάλο 
αριθμό Social Networks. Αντίθετα για αρχή και μέχρι να 
εξοικειωθείς με τη διαδικασία και τις ανάγκες των Social Media, 
καλό είναι να επιλέξεις συγκεκριμένα κανάλια που θα σου φέρουν 
άμεσα αποτέλεσμα και θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τους 
στόχους σου.

Για να το πετύχεις αυτό, θα πρέπει να κατανοήσεις τον 
κόσμο των social media. Χρησιμοποίησε αυτη τη γνώση 
για να συνδυάσεις με τον πιο αποτελεσματικό και εύστοχο 
τρόπο το προφίλ της επιχείρησής σου, με το προφίλ του 
Social Media Network και των χρηστών του.
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Τα πιο δημοφιλή 
Social Media 
networks, που 
επιλέγουν οι εταιρείες για 
την προβολή τους είναι:
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Με περισσότερους από 2,740 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον 
μήνα,  το Facebook είναι μια από τις πιο δημοφιλείς social media 
πλατφόρμες όχι μόνο για τους απλούς χρήστες αλλά και για τις 
επιχειρήσεις. Εδώ επιχειρήσεις σαν και τη δική σου μοιράζονται με τους 
φίλους της σελίδας τους φωτογραφίες, νέα & συμβουλές, videos, 
ενημερώνουν τον κόσμο για events & τον προσκαλούν να συμμετέχει, 
διεξάγουν διαγωνισμούς, δημιουργούν τη δική τους online κοινότητα 
(community) και πολλά άλλα. Στο Facebook είναι πλέον σχεδόν όλοι οι 
χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Εδώ πρέπει να είσαι και εσύ, καθώς 
έχει αναδειχθεί βασικό εργαλείο Social Media αλλά και digital marketing. 
Και κάτι τελευταίο, εξίσου σημαντικό, το Facebook μέσω των Facebook 
ads, σου δίνει τη δυνατότητα να διαφημίσεις στοχευμένα και 
αποτελεσματικά την επιχείρησή σου στο κοινό που θα επιλέξεις.

❝ ❞
“Το αγαπάνε όλοι!”

Facebook: O βασιλιάς 
των social media!
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Μπορεί να έχεις ακούσει τη φράση: Αν θέλεις κάτι να μαθευτεί γρήγορα 
ανέβασέ το στο twitter! Και ναι, ισχύει! Το Twitter είναι το κοινωνικό δίκτυο 
που διαδίδει γρήγορα και εύκολα νέα, ειδήσεις, εξελίξεις. Το ακολουθούν 
πιστά περισσότεροι από 340 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι χρήστες οι 
οποίοι καθημερινά και αυξάνονται. Με 500  εκατομμύρια νέα tweets 
καθημερινά, το tweeter αποτελεί το πιο «ειδησεογραφικό» social media 
μέσο που μπορείς να επιλέξεις για να παρουσιάσεις τα νέα της 
επιχείρησής σου. Στην Ελλάδα δεν έχει πολύ μεγάλη διείσδυση, αλλά οι 
χρήστες του twitter είναι πιστοί σε αυτό. 

Twitter: Με μικρά αλλά 
περιεκτικά μηνύματα, 
που διαδίδουν τα νέα 
σου!

❝ ❞
“Με φανατικούς χρήστες, 
κυρίως άντρες”
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Διαφέρει πραγματικά από τα υπόλοιπα Social Media κανάλια καθώς από 
την αρχή σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις. Οι επαγγελματίες το χρησιμοποιούν κυρίως για να 
παρουσιάζουν την επαγγελματική τους εμπειρία και δράση. Για τις 
εταιρείες από την άλλη αποτελεί προέκταση της εταιρικής τους 
παρουσίασης, ενώ το χρησιμοποιούν για να προβάλλουν τα νέα και τις 
δράσεις τους αλλά και για να προσλαμβάνουν προσωπικό ή συνεργάτες. 
Αν το κοινό σου είναι επιχειρηματίες ή άλλες B2B επιχειρήσεις, τότε το 
LinkedIn είναι το κατάλληλο μέσο για να δραστηριοποιηθείς. Προσφέρει 
επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες & εναλλακτικές λύσεις διαφήμισης μέσω 
των LinkedIn ads, τις οποίες μπορείς να αξιοποιήσεις στα πλαίσια της 
BTB προβολής σου. Οι ενεργοί στο LinkedIn χρήστες τον μήνα είναι 
παραπάνω από 106 εκατομμύρια, νούμερο ιδιαίτερα καλό για μια τόσο 
εξειδικευμένη πλατφόρμα. 

LinkedIn: Το Social 
Media Network με 
Business ταυτότητα 
και DNA.

❝ ❞
“Από επαγγελματίες για 
επαγγελματίες!”
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Το YouTube είναι η κορυφαία στον κόσμο social media πλατφόρμα για να 
βλέπεις ή να μοιράζεσαι VIDEO. Οι επιχειρήσεις το αξιοποιούν 
δημιουργώντας το δικό τους YouTube κανάλι, το οποίο είναι branded και 
φιλοξενεί όλα τα video ή τις playlists που μια μάρκα ή η επιχείρηση θέλει 
να μοιραστεί με το ευρύ κοινό. To YouTube είναι το δημοφιλέστερο Social 
Media Network, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλον τον κόσμο με 
ένα 2291  δισεκατομμύριο (ναι δισεκατομμύριο) μοναδικούς χρήστες 
κάθε μήνα.

Αν θέλεις να διαφημίσεις την επιχείρησή σου, μην επιλέξεις τη 
τηλεόραση αλλά το YouTube. Σε συμφέρει και σου δίνει 
συγκεκριμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Μην ξεχνάς, η παρουσία σου στο YouTube, ενισχύει και τη θέση σου στα 
αποτελέσματα αναζήτησης της Google.

YouTube: Ξέχνα την 
Τηλεόραση, ανακάλυψε 
το YouTube

❝ ❞
“Ιδανικό για επικοινωνία με 
ανδρικό κοινό.”
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Το Pinterest είναι ένα social media network με ξεχωριστό χαρακτήρα. 
Εδώ πρωταγωνιστές είναι οι εικόνες. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες του 
Pinterest, αντί να δημοσιεύουν περιεχόμενο με κείμενο και να το 
συνδυάζουν με κάποια εικόνα ή video, δημοσιεύουν μόνο εικόνες και τις 
οποίες αν θέλουν συνοδεύουν με μια σύντομη λεζάντα. Αν το προϊόν σου 
κάτι είναι χειροπιαστό και διαθέτεις πλούσιο φωτογραφικό υλικό, 
οργάνωσέ τα σε boards (δηλαδή σε θεματικούς πίνακες) και ξεκίνα. Οι 
χρήστες κάνοντας απλά Pin στις εικόνες σου, τις μοιράζονται με τους 
φίλους τους και έτσι οι φωτογραφίες σου ξεκινούν το δικό τους Online 
ταξίδι. Μάρκες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Instagram 
συνήθως ασχολούνται με είδη ένδυσης και υπόδησης, διακόσμηση, 
τουρισμό, ομορφιά, διασκέδαση και άλλες lifestyles κατά βάση 
κατηγορίες.

Pinterest: Ιt’s all about 
photos

❝ ❞
“Ιδιαίτερα δημοφιλές 
σε γυναίκες.”
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Τo Instagram ξεκίνησε ως μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης με στόχο 
τη κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο μέσα από ένα smartphone. 
Σήμερα έχει εξελιχθεί, απίστευτα, και αποτελεί πλέον ένα κυρίαρχο social 
media κανάλι. Το Instagram σε full ανάπτυξή και χρήση μπορείς να το 
απολαύσεις μόνο από το κινητό σου, αφού η Desktop version σου δίνει 
περιορισμένες δυνατότητες. Οι χρήστες του Instagram έχουν 
ξεπεράσει τα 1.221 εκατομμύρια άτομα και περίπου το 75% αυτών 
είναι άτομα ηλικίας 18-24 ετών. Βασικές του αρχές είναι το followers ( 
πόσοι χρήστες σε ακολουθούν), το following (πόσους χρήστες 
ακολουθείς) αλλά και τα hashtags. Οι χρήστες του Instagram είναι 
πραγματικά ενεργοί, καθώς έχουν 58 φορές περισσότερες πιθανότητες 
να μοιραστούν μια ανάρτηση στο Instagram από ότι μία από το 
Facebook και 120 φορές περισσότερες πιθανότητες από μια ανάρτηση 
στο Twitter. Αναζητάς νεανικό κοινό για να διαδώσει το μήνυμά σου; Θα 
το συναντήσεις στο Instagram. Το Instagram έχει εξαγοραστεί από το 
Facebook και εδώ και αρκετό καιρό δίνει τη δυνατότητα στοχευμένης 
διαφήμισης, ανάλογης του Facebook. 

Instagram: The 
number one platform 
to use?!   
(Is doing everything to keep its users )

❝ ❞
“Το επιλέγει η πιο νέα γενιά και 
κυρίως οι γυναίκες”
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To Τik Tok είναι σίγουρα το επόμενο μεγάλο βήμα των social media. Μία 
τεράστια μουσική βιβλιοθήκη, αμέτρητα φίλτρα και εντυπωσιακά εφέ, 
οδηγούν τους χρήστες να δημιουργούν σύντομα video και να μοιράζονται 
τις δημιουργίες τους. Γιατί είναι τόσο πετυχημένο; Γιατί η δημιουργία τους 
είναι πανεύκολη, η κατασκευή της εφαρμογής κάνει την πλοήγηση ‘’
εθιστική’’, και φυσικά το κομμάτι των Hashtag Challenges οδηγεί σε ένα 
καταιγισμό νέου περιεχομένου.

 Η αλήθεια είναι πως οι επιχειρήσεις δεν έχουν βρει ακόμα των τρόπο να 
το εκμεταλλευτούν στο έπακρο, και το κομμάτι των ads είναι ακόμα σε 
δοκιμαστικό επίπεδο, αλλά σίγουρα πρέπει να παρακολουθούμε τις 
εξελίξεις καθώς η αγορά αργά η γρήγορα, θα βρει τον τρόπο να το 
αξιοποιήσει.

TikTok: Η Gen Z είναι 
εδώ!

❝ ❞
“Perfect for Gen Z.”

❝ ❞
“Choosing between Social Media Networks is very 
important and needs to be done carefully, following a plan 
and a strategy.”

Αφού επιλέξεις κανάλια και ενεργοποιήσεις τις σελίδες σου, θα πρέπει να είσαι συνέχεια εκεί.

ΜΗΝ ξεχνάς: Το social media marketing είναι μια ενέργεια που έχει αρχή αλλά όχι τέλος. 
Θα πρέπει να είσαι συνέχεια εκεί, δίπλα στους fan σου και να ανταποκρίνεσαι στις 
προσδοκίες τους. Ακόμα και αν η επιχείρησή σου κλείνει για διακοπές, η παρουσία σου 
στα social media θα πρέπει να είναι ενεργή.
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Ανοίγοντας τις 
social media σελίδες 
της επιχείρησής σου
Μόλις επιλέξεις σε ποια Social Networks θα δραστηριοποιηθείς, θα 
πρέπει να ανοίξεις τις αντίστοιχες σελίδες. Αυτή η διαδικασία γίνεται μια 
φορά αλλά είναι πολύ σημαντική, καθώς οι πληροφορίες που θα 
ανεβάσεις είναι καθοριστικές για την εικόνα και το προφίλ που θα 
σχηματίσει η επιχείρησή σου στον κόσμο των Κοινωνικών Μέσων.

Θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός τόσο σε επίπεδο κειμένων όσο και 
κυρίως σε επίπεδο φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες που θα επιλέξεις 
θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της επιχείρησής σου, να 
είναι υψηλής ανάλυσης και προσεγμένες εικαστικά. Η συμβουλή μας 
είναι, ακόμη και αν αποφασίσεις να ανοίξεις και να διαχειριστείς μόνος τις 
σελίδες σου στα social media, οι profile picture και cover Photo των 
σελίδων σου να δημιουργηθούν από κάποιον ειδικό για να είναι πιο 
σωστές και προσεγμένες και να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε ένα 
απόλυτα επαγγελματικό αποτέλεσμα..

Η ομάδα μας αποτελείται από ιδιαίτερα δημιουργικούς 
γραφίστες που με χαρά και κέφι θα σχεδιάσουν γραφικά 
και εικόνες που θα σε βοηθήσουν να ξεχωρίσεις στον 
ωκεανό των Social Media! Talk to us! Ανδρέας 
Κουγεντάκος

https://www.socialactive.gr
https://calendly.com/kougentakos/30min
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Δημιούργησε μοναδικό 
περιεχόμενο
Η δημιουργία περιεχομένου είναι ίσως το πιο δύσκολο και χρονοβόρο 
κομμάτι της ενεργοποίησής σου στα Social Media. Αν θέλεις να έχεις μια 
σωστή, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική παρουσία στο Facebook, στο 
Instagram, στο twitter και στα άλλα μέσα, οι παρακάτω συμβουλές μας 
θα σου φανούν χρήσιμες. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις όχι μόνο τι 
πρέπει να κάνεις αλλά και τι πρέπει να αποφεύγεις, προκειμένου να 
πετύχεις τους στόχους σου! 

Αν δεν είσαι σίγουρος για το  
αποτέλεσμα, μην ρισκάρεις την 
εικόνα της επιχείρησής σου.

Επικοινώνησε μαζί μας για να 
διαμορφώσουμε μαζί την Social 
Media στρατηγική σου και το 
περιεχόμενο (posts) για τις 
σελίδες σου!

https://www.socialactive.gr
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● Μίλησε με πλάνο και στρατηγική.
Μην ξεκινάς το πρωί και να αναρωτιέσαι τι πρέπει να γράψεις στα social media. Έτσι όχι 
μόνο χάνεις χρόνο αλλά κινδυνεύεις να δημιουργείς πρόχειρο και επαναλαμβανόμενο 
περιεχόμενο. Θα πρέπει στην αρχή του κάθε μήνα να σχεδιάσεις το πλάνο αναρτήσεων του 
μήνα. Τι θα πεις, πώς, πότε & γιατί.

● Ανέβαζε συχνά νέο περιεχόμενο.
Η συχνότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα το αντικείμενο της επιχείρησής σου. Αν έχεις 
e-shop ή κατάστημα λιανικής, τότε η ανάγκη είναι καθημερινή. Αν έχεις μια τουριστική ή 
εποχιακή επιχείρηση θα πρέπει την περίοδο αιχμής να ανεβάζεις καθημερινά ένα ή και 
παραπάνω post και τους off season μήνες να κινείσαι πιο συντηρητικά και να δημοσιεύεις 
λιγότερες αναρτήσεις. Αν είσαι γιατρός, ιδιοκτήτης γυμναστηρίου ή ζαχαροπλαστείου, 
μπορείς να ανανεώνεις το περιεχόμενό σου 2-3 φορές την εβδομάδα. Οι περισσότεροι 
πελάτες μας, επιλέγουν ένα νέο post κάθε δύο ημέρες. 

Μην ξεχνάς: Η δημοσίευση ποιοτικού περιεχομένου σε τακτική βάση, θα τραβήξει την 
προσοχή του κοινού σου και θα το πείσει να ενδιαφερθεί για τις υπηρεσίες και τα 
προϊόντα σου.

● Ποικιλία στις δημοσιεύσεις σου.
Σίγουρα θέλεις μέσα από τα social media να προβάλλεις και να πουλήσεις τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες σου, αλλά δεν πρέπει το περιεχόμενό σου να είναι μονοδιάστατο. Αντίθετα, θα 
πρέπει να έχει ποικιλία, να είναι ιδιαίτερο, μοναδικό και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των καταναλωτών σου. 
Tip: Πειραματίσου με ποικιλία περιεχομένου. Μίλησε όχι μόνο για όσα σχετίζονται με 
την επιχείρησή σου, αλλά και για τα τρέχοντα γεγονότα και τα ενδιαφέροντα του 
χρήστη. 

● Όμορφες εικόνες.
Μια εικόνα χίλιες λέξεις αλλά για να αρέσει στο κοινό σου και να πετύχει το πολυπόθητο like 
θα πρέπει να είναι καθαρή, με όμορφο μήνυμα, ωραία γραφικά. Κάθε εικόνα εκτός από το 
μήνυμά σου καλό είναι να φέρει και το λογότυπό σας ή άλλη ένδειξη 
ταυτότητας/ομοιομορφίας, ώστε να ενισχύει το branding της επιχείρησής σου. 

What to do

https://www.socialactive.gr
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● Χρησιμοποίησε videos.
Μια εικόνα χίλιες λέξεις αλλά για να αρέσει στο κοινό σου και να πετύχει το πολυπόθητο like 
θα πρέπει να είναι καθαρή, με όμορφο μήνυμα, ωραία γραφικά. Κάθε εικόνα εκτός από το 
μήνυμά σου καλό είναι να φέρει και το λογότυπό σας ή άλλη ένδειξη 
ταυτότητας/ομοιομορφίας, ώστε να ενισχύει το branding της επιχείρησής σου.

Ιδέες για Video: Video με τη διαδικασία παραγωγής, video από το μαγαζί σου ή τον χώρο της 
επιχείρησής σου, συνεντεύξεις, αποσπάσματα από τηλεοπτικές εκπομπές. Zήτα από 
καταναλωτές να σου στείλουν τα δικά τους video (user generated content), με εκείνους να 
πρωταγωνιστούν και να χρησιμοποιούν ή καταναλώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου.

● Μοιράσου το περιεχόμενο του site σου
Τα Social Media σου προσφέρουν τη δυνατότητα να προωθήσεις περιεχόμενο που έχεις 
στην ιστοσελίδα σου ή στο blog σου. Αυτό αποτελεί μια πολύ καλή πρακτική για να 
παρουσιάσεις τα νέα σου ή συμβουλές και χρήσιμες προτάσεις. Ταυτόχρονα, τους καλείς να 
επισκεφθούν την ιστοσελίδα σου και άρα αυξάνεις την επισκεψιμότητα του site σου και 
συλλέγεις τα e-mails των επισκεπτών σου (leads) για μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. 
Χρησιμοποίησε το Facebook και τα υπόλοιπα Social Media, σαν προέκταση της ιστοσελίδας 
ή του blog σου. Στέλνε τους χρήστες από το ένα κανάλι στο άλλο και vice versa (π.χ. από το 
site σου, προς τα social δίκτυά σου και από τα social δίκτυα, προς το site σου).

● Χρησιμοποίησε σωστά Links.
Ανάλογα το θέμα της ανάρτησης καλό είναι να επιλέγεις κάποιο link που να οδηγεί στη 
σχετική σελίδα του website σου. Να ξέρεις ότι δεν είναι απαραίτητο όλα τα post να έχουν 
Link. Καθώς έχει αποδειχθεί οτι τα Facebook post χωρίς link έχουν καλύτερο engagement.

● Κάνε διαγωνισμούς με μέτρο.
Αν θέλεις η σελίδα σου στο Facebook να αποκτήσει γρήγορα πολλά likes, ο διαγωνισμός 
είναι η πιο γρήγορη λύση. Από την άλλη, αυτά τα “likes” είναι λιγότερο ποιοτικά, σε σχέση με 
τα οργανικά που έρχονται από τις καθημερινές αναρτήσεις και τις διαφημίσεις. Ανάλογα το 
budget σου, οι διαγωνισμοί μπορεί να είναι μικροί ή μεγάλοι. Ανεξάρτητα από αυτό ένας 
διαγωνισμός θα δώσει στη σελίδα σου όχι μόνο νέους fans αλλά και virality, θα την κάνει 
πιο interactive και το όνομά σου θα ακουστεί στα Social Media. Επειδή, όμως, θέλεις 
αυτά τα likes να είναι και πραγματικά θα πρέπει να προσέξεις τόσο τη συχνότητα των 
διαγωνισμών, όσο και το είδος των δώρων. Προσέφερε δώρα που σχετίζονται με την 
επιχείρησή σου και όχι δώρα που απλά αρέσουν σε όλους. 

https://www.socialactive.gr
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● Be Interactive.
H αλληλεπίδραση του χρήστη με το brand σου, είναι ο απώτερος στόχος κάθε μάρκας που 
ισχυρίζεται ότι δραστηριοποιείται σωστά στα Social Media. Κάνε ερωτήσεις, κάλεσε τους 
πελάτες σου να σου πουν τη γνώμη τους, κάνε διαγωνισμούς, δημοσίευσε quiz και μην 
φοβηθείς να ζητήσεις την κριτική τους. Άκου τα σχόλιά τους και βελτιώσου!

● Απαντήστε στα σχόλια των πελατών, στα θετικά αλλά και στα αρνητικά.
Τα άτομα που έχουν κάνει " Like" τη σελίδα σου είναι γενικά θετικά προσκείμενοι απέναντι 
στην επιχείρησή σου. Αυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο σου και μπορεί να 
το σχολιάσουν. Αν το κάνουν θα πρέπει να ανταποκριθείς άμεσα. Έτσι δείχνεις ότι 
ενδιαφέρεσαι πραγματικά για τους fan σου και ότι κατανοείς τις ανάγκες τους. Ακόμη και 
αρνητικό να είναι το σχόλιο, πρέπει να το απαντήσεις άμεσα και θετικά.

● Χρησιμοποίησε #hashtags.
Μπορεί τα hashtags στο Facebook να μην είναι καθοριστικής σημασίας, αλλά στο 
Instagram, στο Twitter και αλλού έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Επέλεξε το hashtag ( ή τα 
hashtags) που σε αντιπροσωπεύουν σαν επιχείρηση και χρησιμοποίησέ τα σε κάθε σου 
ανάρτηση.

● Χρησιμοποίησε το Creator Studio.
Παλιότερα όσοι ασχολιόντουσαν με την διαχείριση σελίδων στα social media, έψαχναν 
πλατφόρμες οι οποίες θα τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται και να προγραμματίζουν τις 
δημοσιεύσεις τους. Και φυσικά αυτές οι πλατφόρμες είχαν και το ανάλογο κόστος για όσους 
τις χρησιμοποιούσαν. Πλέον το Facebook ήρθε να καλύψει αυτό το κενό με το Creator 
Studio όπου συγκεντρώνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για την αποτελεσματική 
δημοσίευση, διαχείριση, οικονομική αξιοποίηση και μέτρηση του περιεχομένου όλων των 
σελίδων σας στο Facebook και των λογαριασμών σας στο Instagram.

● Social Listening
Το Social listening δίνει στα brand την ευκαιρία να παρακολουθούν, να αναλύουν και να 
αποκρίνονται σε συνομιλίες σχετικά με αυτά στα κοινωνικά μέσα. Είναι ένα σημαντικό 
συστατικό της έρευνας κοινού. Μαθαίνεις πως σκέφτεται το κοινό σου για την επιχείρηση 
σου! Εάν δεν χρησιμοποιείτε αυτή την τακτική τότε να είσαι σίγουρος ότι αφήνεις πολλές 
εκπληκτικές πληροφορίες στο τραπέζι.

https://www.socialactive.gr
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● Μην επαναλαμβάνεις το ίδιο post σε όλα τα Social Media κανάλια.
Είναι προτιμότερο να έχεις παρουσία σε λιγότερα κοινωνικά δίκτυα με το σωστό 
περιεχόμενο, παρά να επαναλαμβάνεις το ίδιο περιεχόμενο σε πολλά κανάλια. Το 
περιεχόμενο που θα ανεβάζεις σε κάθε κανάλι - Facebook, Instagram, Pinterest κλπ θα 
πρέπει να συνάδει με το ύφος και το στυλ του αντίστοιχου καναλιού.

● Μην ανεβάζεις τα post σου πάντα την ίδια μέρα και ώρα!
Δοκίμασε τις ώρες και μέρες που θα ανεβάζεις posts μέχρι να ανακαλύψεις τη μαγική 
συνταγή, που ανταποκρίνεται καλύτερα το κοινό σου. Το να μελετάς τα στατιστικά των 
σελίδων σου, θα σε βοηθήσει πολύ στο να βρεις τις κατάλληλες μέρες και ώρες που θα έχεις 
την μεγαλύτερη απήχηση.

● Μην κάνεις διαγωνισμούς μόνο και μόνο για να μαζέψεις likes.
Είναι καλό να τρέχεις διαγωνισμούς αλλά θα πρέπει να προσέξεις να κινητοποιήσεις μόνο 
τον κόσμο που πραγματικά ενδιαφέρεται για τη σελίδα και το προϊόν σου. Απέφυγε δώρα 
όπως iPhone ή tablet και τηλεοράσεις (εκτός αν αυτό είναι προϊόν που εμπορεύεσαι) - αυτά 
θα σου φέρουν κόσμο που ενδιαφέρεται περισσότερα για τα δώρα και λιγότερο για την 
επιχείρησή σου. Αντίθετα, χάρισε δώρα σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σου. Το 
κοινό που θα ανταποκριθεί θα ενδιαφέρεται πιο ουσιαστικά για το αντικείμενό σου (πχ αν 
δίνεις δώρο πάνες για ένα χρόνο, θα συμμετέχουν κυρίως καταναλωτές με μωρά, δηλαδή το 
target group σου).

● Μην αφαιρείς αρνητικά σχόλια ή ερωτήματα καταναλωτών.
Κανείς δεν είναι τέλειος, αν δεχθείς παράπονα ή αρνητικά σχόλια από κάποιον καταναλωτή 
μην προσπαθήσεις να τα κρύψεις. Αντίθετα πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με ωριμότητα και 
να απαντήσεις με ειλικρίνεια. Αν έχεις κάνει εσύ κάποιο λάθος, μην φοβηθείς να το 
παραδεχτείς και να ζητήσεις συγνώμη. Οι καταναλωτές θα το εκτιμήσουν.

● Μην μπλοκάρεις του χρήστες.
Παρά μόνο αν πραγματικά δεν έχεις άλλη επιλογή και τα σχόλια που σου κάνουν είναι 
σχεδόν προσβλητικά.

● Μην χρησιμοποιείς τα social media μόνο για να πουλήσεις.
Οι χρήστες καταλαβαίνουν ότι τους προσεγγίζεις για να προωθήσεις και να πουλήσεις τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες σου, αλλά δεν θέλουν να αισθάνονται ότι συνεχώς τους 
βομβαρδίζεις με διαφημιστικά μηνύματα.

What NOT to do
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● Μην καθυστερείς να απαντήσεις στα σχόλια ή στα μηνύματα των 
χρηστών.
Μόλις λάβεις ένα σχόλιο ή μια ερώτηση στη σελίδα σου, θα πρέπει άμεσα να δώσεις μια 
ολοκληρωμένη απάντηση. Μην αφήνεις την απάντηση για την επόμενη ημέρα ή εβδομάδα.

● Μην επαναλαμβάνεις τις ίδιες εικόνες ή φράσεις.
Με βάση έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την χρήση των Social Media, παραπάνω από 
το 50% των καταναλωτών δηλώνει ότι έχει σταματήσει να ακολουθεί ένα μια σελίδα στο 
Facebook επειδή οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν είχαν γίνει "πολύ επαναλαμβανόμενες 
και βαρετές". Προσπάθησε λοιπόν να βρεις την χρυσή τομή μεταξύ του τι θέλεις εσύ να 
παρουσιάσεις στους χρήστες και τι πραγματικά ενδιαφέρει εκείνους. Δημιούργησε 
interactive και αστείο περιεχόμενο που θα τους κάνει να γελάσουν και θα τους κινητοποιήσει 
να πατήσουν Like ή Share. Δώσε τους χρήσιμες συμβουλές και μοιράσου μαζί τους άρθρα 
δικά σου ή τρίτων.

What NOT to do

Δεν ξέρεις τι να δημοσιεύσεις στα Social Media;  
Η ομάδα μας μπορεί να δημιουργήσει ενδιαφέρον 
περιεχόμενο για τα Social Media σου, για σένα, χωρίς 
εσένα. Ξεκίνα σήμερα!

www.socialactive.gr
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Here are more useful 
Τιps and advices:

● Συλλογή emails.
Το Facebook μπορεί να σε βοηθήσει να αποκτήσεις νέα leads, δημιουργώντας το αντίστοιχο 
TAB για συλλογή e-mail. Εκεί οι επισκέπτες σας θα συμπληρώνουν το e-mail τους για να 
λαμβάνουν στο μέλλον νέα, συμβουλές και προσφορές σου.

● Αξιοποίησε την ιστοσελίδα σου για να συλλέξεις Likes
Κάποιος που έχει επισκεφθεί την ιστοσελίδα σου είναι πολύ πιθανό να θέλει να κάνει like και 
στη σελίδα σου στο Facebook ή να μοιραστεί το περιεχόμενό σου στα social media. 
Βοήθησε τον να το κάνει εύκολα και απλά χρησιμοποιώντας σχετικά plugins.

● Μελέτησε τα στατιστικά της σελίδας σου. Θα σε βοηθήσουν να γίνεις 
καλύτερος,  καθώς θα δεις τι κάνεις καλά για να το συνεχίσεις και τις αδυναμίες σου για 
να τις βελτιώσεις.

● Σωστή διαχείριση.
Πέρα από το περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείς καθημερινά τις σελίδες 
σου, ώστε όχι μόνο να απαντάς με αμεσότητα στα σχόλια ή στις ερωτήσεις των fan σου 
αλλά και να εξελίσσεσαι, ακούγοντας τον καταναλωτή σου, τις ανάγκες του και τις επιθυμίες 
του.

● Paid and organic περιεχόμενο.
Αν η επαγγελματική σου σελίδα στο facebook, δεν ενημερώνεται συχνά. τότε πέφτει το 
engagement των χρηστών, ρίχνει πάρα πολύ το reach του επόμενου post που θα 
δημοσιευτεί και ουσιαστικά χρειάζεται χρόνο για να ανακάμψει. Επομένως προτείνουμε η 
στρατηγική σου στα social media να περιλαμβάνει τόσο το organic όσο και το paid content.

https://www.socialactive.gr
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Ο Digital Marketing guru, 
Neil Patel, έχει δηλώσει:

❝
❞

“Νομίζω ότι κάθε επιχείρηση έχει 
προσπαθήσει να τρέξει Facebook 
ads, αποτυγχάνει και τελικά 
κατηγορεί το Facebook για αυτό!» 

Αισθάνεσαι και εσύ κάπως έτσι;
-Δεν έχεις καταλάβει ακόμη πως λειτουργεί το Ads manager;
-Δεν ξέρεις καν τι είναι το Ads manager;
-Ξέρεις να χρησιμοποιείς το Ads manager , αλλά δεν βλέπεις 
αποτέλεσμα από τις ενέργειές σου;

Δυστυχώς δεν είσαι ο μόνος… Πολλοί επιχειρηματίες μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων έχουν αποπειραθεί να κάνουν διαφημίσεις στο Facebook αλλά δεν 
έχουν δει αποτέλεσμα και νιώθουν ότι έχουν πετάξει τα χρήματά τους.

Σε καταλαβαίνουμε και απλά σου λέμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα όσο 
φαίνονται. Αν η θέα και μόνο του Ads manager σε τρομάζει… ήρθε η ώρα να 
αντιμετωπίσεις τον τρόμο σου, να ξεπεράσεις τους φόβους σου, να κατανοήσεις 
πως λειτουργεί αυτή η περίεργη πλατφόρμα και να τρέξεις και εσύ διαφημίσεις 
που θα σου φέρουν κέρδη και πελάτες.

https://www.socialactive.gr
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Γιατί δημιουργήθηκε αυτή η κακή εντύπωση! 

Το να προωθείς το Post που ανεβάζεις στη σελίδα σου στο Facebook, είναι σχετικά 
απλό και εύκολο, αλλά η χρήση της λειτουργίας "Boost Post" από μόνη της πιθανά 
να μην σου φέρει σημαντικές πωλήσεις. Ο ρόλος του post είναι συγκεκριμένος και το 
post δημιουργείται κυρίως για να χτίσει την εικόνα της επιχείρησής σου στο 
Facebook και τη σχέση σου με τους fan της σελίδας σου. Καλό είναι κάθε Post που 
δημοσιεύεις να προωθείται στους φίλους της σελίδας σου, αλλά δεν είναι αυτός ο 
τρόπος που μπορείς να αξιοποιήσεις τα facebook ads για να κερδίσεις χρήματα και 
πελάτες. 

Βλέπεις τα likes της σελίδας σου να αυξάνονται αλλά όχι και τις πωλήσεις 
σου.  Καταλήγεις, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι μέσα σε ένα μήνα έχεις δώσεις 
αρκετά χρήματα στο Facebook για διαφήμιση αλλά δεν έχεις δει τις πωλήσεις που 
θα ήθελες. Το αποτέλεσμα δεν σε ικανοποιεί και έτσι ξεκινάς να αμφισβητείς τη 
δύναμη του μέσου.

ΛΑΘΟΣ! Για να το πετύχεις πωλήσεις θα πρέπει να αξιοποιήσεις το εξειδικευμένο 
εργαλείο, που έχει ετοιμάσει για σένα το Facebook, το Ads manager, και να κινηθείς 
με πλάνο και στρατηγική, όπως θα έκανες αν έτρεχες Google AdWords ή διαφήμιση 
στα παραδοσιακά μέσα. 

Τι είναι το Ads manager?
Είναι το εργαλείο που έχει δημιουργήσει το Facebook για να μπορεί μια επιχείρηση 
ή οι ειδικοί στα social media να τρέχουν μεγάλες και οργανωμένες διαφημιστικές 
καμπάνιες στο Facebook & στο Instagram. Μπορεί μέχρι σήμερα να 
χρησιμοποιούσες το κουμπί ‘Boost Post’ ή «Προώθηση Δημοσίευσης» που βλέπεις 
κάτω από το post που ανεβάζεις, αλλά αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος για να 
ξεκινήσεις. Αν θες να εξελίξεις τον τρόπο που διαφημίζεις την επιχείρησή σου στο 
Facebook, Ads manager σου δίνει πολλές δυνατότητες και λύσεις, όπως το να 
διαμορφώνεις συγκεκριμένα κοινά (audiences), να κάνεις διαφήμιση και στο 
Instagram, να τεστάρεις διάφορα εικαστικά, κοινά ή προσφορές κλπ.

https://www.socialactive.gr
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Γιατί πρέπει να τρέχεις Facebook ads?

Το Facebook δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα! Προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν 
σε 2.97 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες το μήνα. Προφανώς ως επιχείρηση 
πρέπει να βγάλει κέρδη και το μόνο που μπορεί να σου πουλήσει (και μάλιστα το 
κάνει πολύ καλά), είναι δεδομένα! Τα δεδομένα των χρηστών που το 
χρησιμοποιούν.

Καταρχήν θέλουμε να καταλάβεις ότι όντως οι διαφημίσεις στο Facebook μπορούν 
να σου αποφέρουν κέρδη, αρκεί να κινηθείς και εδώ με πλάνο και στρατηγική. 
Μπορεί να μην έχεις τρέξει ακόμη καμία διαφήμιση, μπορεί να φοβάσαι ότι θα 
χάσεις τα χρήματά σου, μπορεί να έχεις κάνει ήδη κάποια προσπάθεια με μέτρια ή 
κακά αποτελέσματα…

Το σίγουρο όμως είναι ότι το facebook με περισσότερους από 5.5  εκατομμύρια 
ενεργούς χρήστες στην Ελλάδα, είναι σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα μέσα στα 
οποία πρέπει να διαφημίσεις την επιχείρησή σου. Αν η επιχείρησή σου είναι B2C και 
απευθύνεσαι στο κοινό που χρησιμοποιεί Facebook,  τότε το μέλλον της 
επιχείρησής σου είναι τα Facebook ads γιατί:

● Οι πελάτες σου είναι ήδη εκεί
● Μπορείς να προβάλλεις το μήνυμά σου στοχευμένα και αποτελεσματικά
● Σου δίνει απίστευτα insights που ούτε μπορούσες να φανταστείς
● Αν το χρησιμοποιήσεις σωστά, κάνεις απόσβεση της επένδυσής σου

“Το μέλλον σου είναι τα Facebook Ads”
Θέλεις να το σχεδιάσουμε μαζί; Επικοινώνησε μαζί μας για να 
συζητήσουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε!

Contact us

https://www.socialactive.gr
https://www.socialactive.gr/contact-us/
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Τελικά πώς δουλεύουν τα Facebook ads;

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα καλύψουμε τα πολύ βασικά. Στο Youtube κανάλι μας 
μπορείς να μάθεις περισσότερα για το Facebook advertising!

Το να προωθείς απλά τα post σου για να παίρνεις likes, share ή comments είναι 
σχετικά απλό και εύκολο. Αλλά αν θέλεις πραγματικά να ενισχύσεις τις πωλήσεις 
σου πρέπει να λειτουργήσεις έξυπνα.

Πρόσφερε μια προσφορά στην οποία κανείς δεν θα μπορέσει να αντισταθεί ή ακόμη 
καλύτερα κάνε τους ένα δώρο. Αυτό θα είναι η αρχή για να τους προσεγγίσεις και να 
τραβήξεις το ενδιαφέρον τους. Στη συνέχεια μπορείς να τους παρουσιάσεις τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες σου και να τους μετατρέψεις σε πελάτες.

1. Επέλεξε τον σωστό τύπο διαφήμισης
Ξεκινώντας στο Ads manager, το πρώτο πράγμα που σου ζητά είναι να επιλέξεις 
τύπο διαφήμισης. Αυτό εξαρτάται από τον στόχο που θέλεις να πετύχεις. 

Οι 3 βασικές κατηγορίες από τις οποίες μπορείς να επιλέξεις τύπο είναι:

● Brand Awareness: To επιλέγεις αν ο στόχος σου είναι να σε γνωρίσει το ευρύ 
κοινό και να μάθει για σένα και την επιχείρησή σου.

● Consideration: Το επιλέγεις αν θες να οδηγήσεις κόσμο στην ιστοσελίδα ή το 
e-shop σου και να συλλέξεις στοιχεία πελατών για μελλοντικές ενέργειες.

● Conversion: Προτείνεται ιδανικά για e-shop και είναι ο ιδανικός τρόπος 
διαφήμισης, αν θέλεις άμεσες πωλήσεις.

Καθένας από τους τύπους που θα δεις σε κάθε κατηγορία, εξυπηρετεί και έναν 
συγκεκριμένο στόχο, από το να αυξήσεις τα like στη σελίδα σου μέχρι και να 
αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Αν τους μελετήσεις σε βάθος θα καταλάβεις πώς κάθε 
τύπος καμπάνιας μπορεί να σε βοηθήσει να υλοποιήσεις και διαφορετικό στόχο 
marketing. 

“ Για να δεις μεγάλα αποτελέσματα στις πωλήσεις σου θα πρέπει να «ζεστάνεις» τους 
πελάτες σου ”

Για αυτό ο συνδυασμός των παραπάνω κατηγοριών είναι ο πιο αποδοτικός! Χτίζεις 
branding, κάνεις consideration (συνεχώς) και αφού έχεις πετύχει το consideration, 
στοχεύεις στο conversion.

https://www.socialactive.gr
https://www.youtube.com/watch?v=Mnuo8iueY1o&t=102s&ab_channel=SocialActive
https://www.youtube.com/watch?v=Mnuo8iueY1o&t=102s&ab_channel=SocialActive
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2. Διαμόρφωσε το κοινό στόχο σου - Audience.
Στο Facebook Business στην κατηγορία Audiences μπορείς να δημιουργήσεις 
συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες χρηστών, τους οποίους θα προσεγγίζεις με τη 
διαφήμισή σου. Αυτό το κοινό μπορείς να το διαμορφώσεις ορίζοντας τα κριτήρια 
που θέλεις να έχουν οι χρήστες στους οποίους θα μιλήσεις, όπως ηλικία, φύλλο, 
επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση, ενδιαφέροντα. Παράλληλα, 
μπορείς να εξαιρέσεις και συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν θέλεις να δουν το 
μήνυμα σου. Απίστευτο;
Παράδειγμα: Έστω ότι έχεις ένα pet shop στην Καλλιθέα. Θα στοχεύσεις σε χρήστες 
που αγαπάνε τα ζώα ή έχουν κατοικίδιο στην περιοχή της Καλλιθέας και στην 
ευρύτερη περιοχή. Μπορείς να ορίσεις ακόμη και την απόσταση γύρω από την 
επιχείρησή σου, την οποία θα καλύψεις με τις διαφημίσεις σου. 

3. Διαμόρφωσε μια προσφορά, στην οποία δεν θα μπορούν να 
αντισταθούν 

Αυτή η προσφορά θα είναι η αρχή της σχέσης σου μαζί τους. Θα είναι η αιτία που 
θα τους οδηγήσεις στην ιστοσελίδα σου ή στο online κατάστημά σου. Μπορεί να 
είναι κάποιο δώρο που σε σένα θα κοστίσει ελάχιστα, αλλά για εκείνους να έχει 
μεγάλη αξία. Αν είσαι το Pet shop που αναφέραμε προηγουμένως μπορείς να τους 
δώσεις δείγματα κάποιον τροφών ή ένα κουπόνι Δωρεάν Περιποίησης

Στόχος σου είναι να έρθουν στον Online χώρο σου ή ακόμα και στον φυσικό 
χώρο που βρίσκεται η επιχείρησή σου.  Αφού σε επισκεφθούν καταρχήν σε 
γνωρίζουν και στη συνέχεια ανάλογα με τις προσφορές που θα τους παρουσιάσεις 
και το πώς θα τους διαχειριστείς μπορείς να τους μετατρέψεις σε πελάτες. Αυτό 
εξαρτάται από εσένα και τι θα προσφέρεις. 

”Τα Facebook ads θα έχουν υλοποιήσει και ολοκληρώσει την αποστολή τους.  Σου 
έφεραν κόσμο στην επιχείρησή σου.” 

Καλό είναι μάλιστα από αυτή τη πρώτη επαφή να μάθεις τα στοιχεία τους, π.χ. 
e-mail αν έρθουν στην ιστοσελίδα σου, τηλέφωνο ή e-mail αν έρθουν στο 
κατάστημα ή στον φυσικό χώρο της επιχείρησής σου. 
“Έτσι θα μπορείς να επικοινωνείς και στο μέλλον μαζί τους, να τους θυμίζεις τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες σου και να τους προσφέρεις επιπλέον προσφορές και 
κίνητρα να σε επιλέξουν ξανά.”

https://www.socialactive.gr
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4. Επικοινώνησε ξανά μαζί τους.
Σε γνώρισαν, κέρδισες την εμπιστοσύνη τους, μπορεί να έγιναν και πελάτες σου. Αν 
θες πραγματικά να χτίσεις μια μακροχρόνια σχέση μαζί τους και να συνεχίσουν να 
είναι πελάτες σου, πρέπει να συνεχίσεις να επικοινωνείς μαζί τους. Αν σου έχουν 
δώσει το e-mail τους στείλε e-mail, αν έχεις κινητό, στείλε κάποιο SMS. Αν θες να το 
πας ένα βήμα παραπέρα, αξιοποίησε το Facebook Pixel για να ακολουθήσεις 
και online τους χρήστες που έχουν επισκεφθεί το website σου (κάνοντας 
remarketing).

5. Τι είναι το Facebook Pixel?
Το Facebook Pixel είναι ένα μικρό απόσπασμα κώδικα που ενσωματώνεις στο 
website σου. Μέσω αυτού, κρατάς για μελλοντική επικοινωνία (remarketing) τους 
χρήστες του Facebook που επισκέπτονται την ιστοσελίδα σου (στην συγκεκριμένη 
περίπτωση οι χρήστες που είδαν την προσφορά σου). Έτσι, μπορείς να προβάλλεις 
τις διαφημίσεις σου ακόμα πιο  στοχευμένα και να διαμορφώσεις ακόμη πιο 
εξειδικευμένα μηνύματα και προσφορές. Εντάξει, αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο 
και απλό όσο τα υπόλοιπα βήματα αλλά είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος να 
μεγιστοποιήσεις τα κέρδη σου από την διαφήμισή σου στο Facebook. 
Το γνωρίζουμε καλά και αν χρειαστείς βοήθεια, η εξειδικευμένη ομάδα μας είναι 
δίπλα σου να χειριστεί τις διαφημίσεις σου. 

6. Όρισε το budget σου.
Το Facebook σου δίνει τη δυνατότητα να διατηρείς τον πλήρη έλεγχο των χρημάτων 
που επενδύεις. Ως διαφημιζόμενος, μπορείς να καθορίσεις πόσα χρήματα θα 
ξοδεύεις καθημερινά σε κάθε καμπάνια. Μπορείς ακόμη να ορίσεις και το κριτήριο με 
βάση το οποίο θα χρεώνεσαι. Δηλαδή αν θέλεις να σε δουν πολλοί τότε η χρέωση θα 
γίνει με βάση τα impression (πόσοι χρήστες σε είδαν). Για σένα όμως που θέλεις να 
οδηγήσεις κόσμο στο website ή στο e-shop σου. Μπορείς να επιλέξεις χρέωση με 
βάση τα click. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για την διαχείριση του budget σου σε 
αυτο το link.

“Το ήξερες ότι μπορείς να ορίσεις ακόμη και το ποσό που θα δαπανήσεις ανά κλικ;”

https://www.socialactive.gr
https://www.youtube.com/watch?v=Mnuo8iueY1o&t=102s&ab_channel=SocialActive
https://www.youtube.com/watch?v=Mnuo8iueY1o&t=102s&ab_channel=SocialActive


Πως να αναπτύξεις την επιχείρηση σου με 
τα Social Media

www.socialactive.gr

Τρέξε Ads που θα σου φέρουν πελάτες

7. Πειραματίσου
Ads manager σου δίνει την επιλογή να δοκιμάσεις πολλές διαφημίσεις, αλλάζοντας 
μόνο ένα στοιχείο κάθε φορά, για να δεις ποια version αποδίδει καλύτερα για την 
επένδυσή σου. (ROI - Return Of Investment)

Για παράδειγμα, μπορείς να τεστάρεις:

1. Ad’s title. Ετοιμάζεις την ίδια διαφήμιση με διαφορετικούς τίτλους και αφήνεις 
όλα τα άλλα τα ίδια. 

2. Ad’s graphic.  Κρατάς ίδιο τίτλο και κείμενο και δοκιμάζεις με διαφορετικά 
εικαστικά..

3. Ad’s CTA – Call To Action button. Σε κάποια version της διαφήμισής σου 
μπορεί να χρησιμοποιήσεις το κουμπί «αγόρασε τώρα» και σε κάποια άλλη το 
κουμπί «Μάθε περισσότερα».

8. AB Testing 
Είναι σίγουρα ο πιο αποδοτικός τρόπος να τρέχεις τις διαφημίσεις σου. 

Τι είναι όμως το A/B Testing; Είναι μια μέθοδος σύγκρισης 2 διαφορετικών διαφημίσεων με 
σκοπό να δούμε ποια ανταποκρίνεται καλύτερα στο στόχο μας. Πιο συγκεκριμένα 
σχεδιάζουμε  διαφορετικές εκδόσεις της ίδιας διαφήμισης διαφοροποιώντας ένα μέρος της.

Για παράδειγμα αυτό μπορεί να είναι είτε το κείμενο, είτε το εικαστικό. Στην συνέχεια το 
κοινό χωρίζεται σε τυχαίες, μη αλληλοεπικαλυπτόμενες ομάδες, και στέλνουμε στο μισό 
κοινό την μία έκδοση, και το άλλο μισό την άλλη. Το Facebook μετράει την απόδοση κάθε 
διαφημιστικού συνόλου σε σχέση με το στόχο της εκστρατείας, και το διαφημιστικό σύνολο 
με την καλύτερη απόδοση ‘’κερδίζει’’.

Με τον τρόπο αυτό είμαστε σίγουροι, πως τo budget μας επενδύεται πάντα στις καλύτερες 
καμπάνιες, φέρνοντας πίσω φυσικά και τα ανάλογα αποτελέσματα.

Παρέχοντας αυτές τις παραλλαγές στην ίδια ομάδα κοινού, μπορείς να αξιολογήσεις ποια 
διαφήμιση σου φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα και να συνεχίσεις με αυτήν. Επιπλέον, 
μπορείς να δοκιμάσεις να προβάλεις την ίδια διαφήμιση σε διαφορετικά είδη κοινού και 
έτσι να αξιολογήσεις πώς ανταποκρίνονται διαφορετικοί άνθρωποι στο μήνυμά σου. 

Δεν έχεις χρόνο να τα υλοποιήσεις όλα αυτά;
Λογικό! Βασική σου απασχόληση πρέπει να είναι η οργάνωση της επιχείρησής σου.
Δική μας όμως αποστολή είναι η σωστή παρουσία και προβολή της επιχείρησής σου στα Social 
Media. Εμπιστεύσου την ομάδα μας, ανέθεσε μας τη δημιουργία περιεχομένου για τις σελίδες σου 
στα Social Media αλλά και τα Facebook ads σου. Δες τις πωλήσεις σου να απογειώνονται!

https://www.socialactive.gr
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The End... 
or an Epilogue

Τα Social media έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και όλοι τα χρησιμοποιούμε 
καθημερινά. Το θέμα δεν είναι να είναι η επιχείρηση σου απλά εκεί. Αυτό είναι πλέον 
αυτονόητο. Το θέμα είναι να είναι σωστά, με σωστές σελίδες, ολοκληρωμένο περιεχόμενο, 
συνέπεια στο κοινό σου και αποτελεσματικές προωθητικές ενέργειες. 

Μόνο έτσι θα κερδίσεις 
από τα Social Media.

Είμαστε σίγουροι ότι πλέον ξέρεις 
τον σωστό δρόμο και μπορείς με τα 
κατάλληλα βήματα και κινήσεις να 
ενεργοποιηθείς σωστά στα social 
media. 

Αν χρειάζεσαι επιπλέον πληροφορίες 
τα επόμενα άρθρα που θα 
δημοσιεύσουμε, θα αναλύσουν με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια αρκετά από 
τα θέματα που αγγίξαμε σε αυτό το 
e-book. Σύντομα θα έχεις νέα μας.  

Stay Tuned!

Visit us

https://www.socialactive.gr
https://www.socialactive.gr/

