


κοινωνικά μέσα
γρήγορος οδηγός



ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Ο 21ος αιώνας έχει αναμφίβολα φέρει μια σειρά τεχνολογικών

διαταραχών που οδήγησαν στην αυγή μιας νέας ψηφιακής

εποχής. Νέοι τρόποι ανταλλαγής και απόκτησης πληροφοριών,

εργασίας, συνεργασίας, αγορών και εκπαίδευσης έχουν

προκύψει και αλλάξει όχι μόνο τους κανόνες της αγοράς αλλά και

τους κανόνες της κοινωνίας.

Το 2004, ο φοιτητής του Χάρβαρντ Mark Zuckerberg εγκαινιάζει το

"thefacebook.com", μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων που

σύντομα έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή και ευρέως

χρησιμοποιούμενα εργαλεία του είδους του. Και συνεχίζει να

είναι έτσι. Παράλληλα με το Facebook, ένα πλήθος άλλων

ψηφιακών πλατφορμών δημιουργούν το περιβάλλον για μια

σχεδόν απεριόριστη ανταλλαγή πληροφοριών τόσο με σύγχρονο

όσο και με ασύγχρονο τρόπο. Προσθέστε τις φορητές έξυπνες

συσκευές στο μείγμα και θα έχετε μια απεριόριστη κυκλοφορία

πληροφοριών που δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα.



ΚΑΘΙΈΡΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΉς ΠΑΡΟΥΣΊΑς ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΉ ΣΑς

Η ψηφιακή εποχή - και ιδιαίτερα η πτυχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει στην επικοινωνία μας να είναι γρήγορη, αποτελεσματική και σε

πραγματικό χρόνο.

Γιατί είναι σημαντικό αυτό για την επιχείρησή σας;

Επειδή δίνει στην επιχείρησή σας τα μέσα να συνδεθεί απευθείας με όσους ενδιαφέρονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας και να

καλλιεργήσει το ταξίδι τους προς το να γίνουν πιστοί πελάτες. Εάν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συνδεθείτε, μπορείτε

σίγουρα να το χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε αναγνωρισιμότητα επωνυμίας, να αποκτήσετε υποψήφιους πελάτες και πωλήσεις και τελικά

να δημιουργήσετε έσοδα.

Όταν εξετάζετε την ψηφιοποίηση από τη σκοπιά του μάρκετινγκ, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η επιχείρησή σας, η πανταχού

παρούσα επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται αισθητή σε όλες τις αγορές καθιστώντας την έτσι ένα ουσιαστικό κανάλι μάρκετινγκ για

οποιαδήποτε επιχείρηση.



ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ;

Το Social Media Marketing ως όρος αναφέρεται στη χρήση τεχνολογιών που βασίζονται σε υπολογιστές και διευκολύνουν την ανταλλαγή

πληροφοριών μέσω εικονικών δικτύων και κοινοτήτων, με σκοπό το μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών, την οικοδόμηση κοινοτήτων πελατών

και προοπτικών και την καθοδήγηση ή ανακατεύθυνση τους προς την επιχείρησή σας.

Το ψηφιακό περιβάλλον εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και μια ποικιλία

πλατφορμών έχουν αναδυθεί και γίνει σημείο αναφοράς στον κλάδο. Αν και

είναι σημαντικό να είστε παρόντες όσο το δυνατόν περισσότερο, η

στρατηγική που ακολουθείτε θα πρέπει πάντα να προσαρμόζεται με βάση

τις κοινωνικές πλατφόρμες στις τις περισσότερες από τις κοινωνικές

πλατφόρμες στις τις οποία οι πελάτες-στόχοι σας αφιερώνουν τον χρόνο

τους.

Τα βασικά στοιχεία μιας στρατηγικής μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων

είναι:

- Βελτιστοποίηση προφίλ

- Απόσπαση

- Εμπλοκή

- Διαφήμιση

- Μέτρηση

- Προσαρμογή





ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ SMM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΉ ΣΑς
Εξανθρωπίζοντας την επιχείρησή σας - τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας επιτρέπουν να αλληλεπιδράτε με τους χρήστες ως μια φιλική και

προσιτό προσωπικότητα που μπορούν να γνωρίσουν και να εμπιστευτούν.

Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας - οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων έχουν οπτικό χαρακτήρα. Αυτό δημιουργεί τις ιδανικές

εγκαταστάσεις για να δημιουργήσετε και να σταθεροποιήσετε την οπτική σας ταυτότητα και να κάνετε τα οπτικά στοιχεία της επωνυμίας σας εύκολα

αναγνωρίσιμα.

Οικοδόμηση κοινοτήτων και σχέσεων - όταν γίνει σωστά, η επικοινωνία με το κοινό σας μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμη για δικτύωση,

συλλογή σχολίων και ακόμη και δοκιμή νέων ιδεών προϊόντων με μια κοινότητα που είναι ήδη εξοικειωμένη με την επωνυμία σας.

Οδηγώντας την επισκεψιμότητα - μπορείτε να φέρετε περισσότερα άτομα στον ιστότοπό σας χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως κουμπιά

προτροπής, συνδέσμους στο προφίλ σας και δημοσιεύσεις και διαφημίσεις. Περισσότεροι επισκέπτες σημαίνουν περισσότερες πιθανότητες

μετατροπής σε πελάτες.

Δημιουργία υποψήφιων πελατών - ενώ η επισκεψιμότητα του ιστότοπου είναι πολύ σημαντική, οι υποψήφιοι πελάτες και οι μετατροπές μπορούν

επίσης να συμβούν απευθείας στις πλατφόρμες. Πολλά από αυτά διαθέτουν λειτουργίες αγορών (Facebook, Instagram κ.λπ.), δυνατότητες κράτησης

ραντεβού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή και πρόσθετες λειτουργίες, όπως κουμπιά άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων ή κλήσης

σε ενέργειες που τοποθετούνται απευθείας στο προφίλ σας μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε και να μετατρέψετε υποψήφιους

πελάτες.

ΠΛΑΤΦΌΡΜΕς ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ



Το φάσμα των διαθέσιμων πλατφορμών κοινωνικών μέσων είναι πολύ ευρύ. Με τόσες πολλές επιλογές για να διαλέξετε, είναι σημαντικό να

κατανοήσετε τα κύρια στοιχεία του καθενός από αυτά.

Ακολουθούν τα πιο χρησιμοποιούμενα δίκτυα κοινωνικών μέσων:

Facebook - το μεγαλύτερο και πιο καθιερωμένο δίκτυο που προσφέρει τόσο οργανικές όσο και πληρωμένες

ευκαιρίες

Instagram - ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, αυτή η πλατφόρμα είναι περιζήτητη για την κοινή χρήση οπτικά

συναρπαστικού περιεχομένου καθώς και για τις ενσωματώσεις ηλεκτρονικού εμπορίου της

TikTok - αυτή η πλατφόρμα έχει γίνει συνώνυμη με βίντεο σύντομης μορφής. Ξεκινώντας την άνοδό του στη δημοτικότητα

το 2020, φαίνεται ότι δεν υπάρχει επιβράδυνση και οι έμποροι το θεωρούν μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες

οικοδόμησης της κοινότητας

Youtube - Σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχονται από το HootSuite, αυτή η πλατφόρμα είναι ο δεύτερος

ιστότοπος με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο. Με αυτό το είδος έκθεσης δεν είναι περίεργο ότι οι

έμποροι το θεωρούν την καλύτερη πλατφόρμα για την οικοδόμηση μιας κοινότητας.

LinkedIn - αυτή η πλατφόρμα θα μπορούσε να περιγραφεί ως κοινωνική δικτύωση για επαγγελματίες. Λειτουργεί καλά στις

προσπάθειες B2B και για την οικοδόμηση συγκεκριμένων δικτύων βιομηχανίας.



Pinterest - αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες της να δημιουργήσουν οπτικούς storyboards και να μοιραστούν και

να εμπνευστούν από μια ποικιλία πτυχών, από το ταξίδι μέχρι το μαγείρεμα, το κάμπινγκ ή την ανακαίνιση ενός σπιτιού.

Καθώς περίπου το 80% των εβδομαδιαίων χρηστών δηλώνουν ότι έχουν ανακαλύψει νέα προϊόντα στην πλατφόρμα, αυτό

μπορεί να χρησιμεύσει ως μια εξαιρετική επιλογή για να επιτρέψετε στο κοινό να ανακαλύψει την επωνυμία σας.

Twitter - ενώ και οι δύο τύποι περιεχομένου μοιράζονται συχνά, αυτή είναι μια πλατφόρμα που κινείται γύρω από τις

λέξεις περισσότερο από ό, τι γύρω από τις απεικονίσεις. Από τις πρώτες μέρες που επιτρέπει δημοσιεύσεις 140

χαρακτήρων ή λιγότερο, η πλατφόρμα προσφέρει τώρα μια ποικιλία εργαλείων όπως το Twitter Moments, οι Κοινότητες

Twitter και οι Χώροι Twitter.

Snapchat - αυτή είναι μια πλατφόρμα που είναι γνωστή για τη λειτουργία "εξαφανισμένο μήνυμα" καθώς και για τα φίλτρα

προσώπου που είναι διαθέσιμα κατά τη δημιουργία περιεχομένου μέσα από την εφαρμογή.

Trip Advisor - αυτή είναι μια αμερικανική πλατφόρμα που βασίζεται σε περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες και

απευθύνεται στη βιομηχανία HoReCa. Ως επί το πλείστον περιζήτητη για κριτικές και κατατάξεις, η πλατφόρμα προσφέρει

επίσης ολοκληρωμένα εργαλεία για την κράτηση τουριστικών υπηρεσιών όπως μεταφορά, διαμονή, ταξιδιωτικές

εμπειρίες, εστιατόρια κ.λπ.



FACEBOOK



FACEBOOK

Κύρια χαρακτηριστικά:

Χρήστες: 2.9 B ενεργοί χρήστες σε μηνιαία βάση - Σε όλο τον κόσμο

Μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα: 25-34 ετών

Κοινό: Γενιά Χ (γεννημένη το 1965-1980),

Χιλιετίες (γεννημένοι το 1981-1996)

Αντίκτυπος στη βιομηχανία: B2C

Καλύτερο για: Αναγνωρισιμότητα επωνυμίας, διαφήμιση

Αδυναμία: Οργανική απήχηση

Τι να δημοσιεύσετε:

Σύντομα βίντεο (ζωντανά και ηχογραφημένα)

Αναρτήσεις ιστολογίου

Επιμελημένο περιεχόμενο (εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό)

Πότε να δημοσιεύσετε:

Ελάχιστο: μία/ εβδομάδα

Ιδανικό: τρεις φορές/ εβδομάδα

Βέλτιστο: καθημερινά

ΤΙ



Το Facebook είναι ένα εξαιρετικό μέσο για συνεχείς και τακτικές επικοινωνίες σχετικά με την επωνυμία σας. Αν επιλέξετε διαφημίσεις επί

πληρωμή, το Facebook είναι διαισθητικό και εύκολο στη χρήση με μια αρκετά απλή διαδικασία. Μια πολύ σημαντική πτυχή είναι το

γεγονός ότι το σύστημα επί πληρωμή διαφήμισής τους επιτρέπει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τον προϋπολογισμό, καθώς μπορείτε να

προωθήσετε περιεχόμενο με επένδυση μόλις 5 ευρώ. Επιπλέον, μέσω της διεπαφής τους προσφέρουν προτάσεις και χρήσιμες

συμβουλές για τις καμπάνιες σας. Εάν αποφασίσετε να αποφύγετε την πληρωμένη κοινωνική, πρέπει να γνωρίζετε ότι η οργανική

έκθεση είναι σποραδική και συνιστάται να έχετε μεγαλύτερη ποσότητα περιεχομένου για να βελτιώσετε την απήχηση.

Ιδέες περιεχομένου: Q&As, επώνυμα γραφικά, memes, περιλήψεις αναρτήσεων ιστολογίου, βίντεο, κουίζ, βίντεο μάρκετινγκ, βίντεο

προϊόντων κ.λπ.

ΠΏΣ

Πρώτα πρέπει να δημιουργήσετε ένα εταιρικό προφίλ και να το βελτιστοποιήσετε. Θα θέλετε να συμπεριλάβετε ελκυστικά γραφικά -

όπως τη φωτογραφία εξωφύλλου και την εικόνα προφίλ σας - και να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στις περιγραφές

είναι πλήρεις και ακριβείς. Συνιστάται να συμπεριλάβετε άμεσα κουμπιά για να πάρετε τους επισκέπτες απευθείας στον ιστότοπό σας,

ένα μέσο επικοινωνίας (κουμπί "καλέστε μας") ή απευθείας σε ένα σημείο αγοράς (κουμπί "κατάστημα εδώ"/ κουμπί "κάντε κράτηση

τώρα"). Προσπαθήστε να συμπληρώσετε τον τοίχο σας δημιουργώντας μερικές δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν ελκυστικά οπτικά

στοιχεία και πιασάρικες πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι σχετικές καθώς και διασκεδαστικές.

Ξεκινήστε να αναπτύσσετε τη σελίδα σας προσκαλώντας τους φίλους σας να "αρέσουν" και να "μοιραστούν" τη σελίδα σας και το

περιεχόμενό σας.

ΓΙΑΤΊ

Το Facebook είναι μια εξαιρετική επιλογή για επιχειρήσεις που απευθύνονται σε κοινό 24-34 ετών και σε οποιαδήποτε οντότητα θέλει να

δημιουργήσει ένα buzz σχετικά με την επωνυμία τους. Μπορεί να είναι πολύ προσοδοφόρο για τοπικές και εξειδικευμένες μάρκες.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ

- Τοπικό Μάρκετινγκ; Δημιουργία σχέσεων; Διαφήμιση



INSTAGRAM



Instagram

Κύρια χαρακτηριστικά:

Χρήστες: 1 B ενεργοί χρήστες σε μηνιαία βάση - Σε όλο τον κόσμο

Μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα: 18-24, 25-34 ετών

Κοινό: Γενιά Χ (γεννημένη το 1965-1980),

Χιλιετίες (γεννημένοι το 1981-1996)

Αντίκτυπος στη βιομηχανία: B2C

Καλύτερο για: Διαφήμιση, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη

Αδυναμία: Αυξημένο κόστος διαφήμισης

Τι να δημοσιεύσετε:

Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Ιστορίες/ Κύλινδροι

Εισαγωγικά

Πότε να δημοσιεύσετε:

Ελάχιστο: μία/ εβδομάδα

Ιδανικό: τρεις φορές/ εβδομάδα

Βέλτιστο: 2 / 3 δημοσιεύσεις / καθημερινά



ΤΙ

Το Instagram είναι η καλύτερη πλατφόρμα για να εμφανίσετε υλικό φωτογραφιών και βίντεο. Είναι σημαντικό να προωθήσετε περιεχόμενο

υψηλής ποιότητας που συντίθεται και παρουσιάζεται προσεκτικά. Η πλατφόρμα διαθέτει μια ποικιλία από ενσωματωμένα εργαλεία όπως

φίλτρα, αυτοκόλλητα κ.λπ., τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τις αναρτήσεις σας να ξεχωρίζουν. Φροντίστε να

συμπεριλάβετε σχετικές και πλήρεις λεζάντες που βοηθούν το κοινό σας να αναγνωρίσει την επωνυμία σας, να κατανοήσει καλύτερα το

μήνυμά σας, να αναγνωρίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας κ.λπ.

Ιδέες περιεχομένου: εισαγωγικά, δώρα, σεμινάρια, μοναδικά τοπία / τοποθεσίες, παρασκήνια, ιστορία επωνυμίας, αναφορές και ετικέτες,

GIF, boomerangs κ.λπ.

ΠΏΣ

Το Instagram είναι διαισθητικό όταν πρόκειται για τη δημιουργία ενός λογαριασμού και ο όγκος των γραπτών πληροφοριών που πρέπει

να παρέχετε είναι αρκετά περιορισμένος. Εγγραφείτε , ανεβάστε μια φωτογραφία προφίλ και γράψτε ένα πολύ σύντομο βιογραφικό.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει τον ιστότοπό σας καθώς και τυχόν hashtags που είναι αντιπροσωπευτικά για την επωνυμία σας. Το

Instagram είναι ένα εξαιρετικό μέρος για αφήγηση όπου μπορείτε να παρουσιάσετε το κοινό στην εταιρεία σας, μοιράζοντας παραμεθόρια

υλικά με την ομάδα σας, τα προϊόντα σας, τον τρόπο δημιουργίας κλιπ κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε λεζάντες με σοφό τρόπο.

Είναι σημαντικό να κάνετε χρήση των σχετικών hashtags και αναφορών. Η συλλογή και η ανάπτυξη ενός ακόλουθου είναι ευκολότερη

όταν το προφίλ σας ενημερώνεται, είναι ενεργό και τα γραφικά είναι όμορφα.

ΓΙΑΤΊ

Το Instagram είναι μια εξαιρετική επιλογή όταν θέλετε να μιλήσετε με ένα κοινό που τείνει προς την οπτική ομορφιά και αισθητική. Αυτή η

πλατφόρμα είναι εξαιρετική για εκείνες τις βιομηχανίες που έχουν έναν πλούτο οπτικού περιεχομένου που περιμένει να μοιραστεί:

τουρισμός, HoReCa, ομορφιά, τρόπος ζωής, βιοτεχνία κ.λπ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ

- Ηλεκτρονικό εμπόριο; Μάρκετινγκ επηρεασμού; Οργανική Δέσμευση



ΤΙΚΤΟΚ



ΤΙΚΤΟΚ

Κύρια χαρακτηριστικά:

Χρήστες: 1 B ενεργοί χρήστες σε μηνιαία βάση - Σε όλο τον κόσμο

Μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα: 18-24, 25-34 ετών

Κοινό: Γενιά Ζ (γεννημένη το 1997-2012),

Χιλιετίες (γεννημένοι το 1981-1996)

Αντίκτυπος βιομηχανίας: B2C, B2B

Καλύτερο για:Περιεχόμενο που δημιουργείται από U ser, ψυχαγωγία,

δημιουργία κοινότητας

Αδυναμία: Λιγότερο δημοφιλής για μάρκετινγκ

Τι να δημοσιεύσετε:

Σύντομα βίντεο

Προκλήσεις

Δημιουργικά σεμινάρια

Πότε να δημοσιεύσετε:

Ελάχιστο: δύο φορές/ εβδομάδα

Ιδανικό: τρεις φορές/ εβδομάδα

Βέλτιστο: 2 / 3 δημοσιεύσεις / καθημερινά



ΤΙ

Το Tik-tok είναι μια πλατφόρμα μόνο για βίντεο που σας επιτρέπει να επικοινωνείτε απλά μηνύματα. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να

μοιραστείτε σύντομα βίντεο για οποιοδήποτε θέμα της επιλογής σας. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό σας είναι διασκεδαστικό, αυθεντικό

και επίκαιρο και ότι η κοινή χρήση θα γίνει φυσικά.

Ιδέες περιεχομένου: Προκλήσεις, χιούμορ, ψυχαγωγία, συμβουλές και κόλπα, καθημερινή ρουτίνα, Q & A , κλπ.

ΠΏΣ

Μία από τις ιδιαιτερότητες του TIKTOK είναι ότι μόλις εγκαταστήσετε την εφαρμογή, μπορείτε να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο χωρίς να

ρυθμίσετε λογαριασμό. Αλλά για να αλληλεπιδράσετε και να μοιραστείτε το δικό σας περιεχόμενο, ένας λογαριασμός είναι απαραίτητος.

Η διεπαφή είναι αρκετά διαισθητική και όπως πολλές άλλες πλατφόρμες, σας επιτρέπει να εγγραφείτε με το email σας ή μέσω άλλου

λογαριασμού κοινωνικών μέσων όπως το Instagram ή το Facebook. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε είναι εξαιρετικά βασικές.

Μόλις ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας, απλά πατήστε το κουμπί "+" στο κάτω μέρος της οθόνης σας και αρχίστε να μοιράζεστε

περιεχόμενο. Η εφαρμογή διαθέτει μια ποικιλία ενσωματωμένων εργαλείων, όπως φίλτρα, αυτοκόλλητα, τράπεζες ήχου κ.λπ., τα οποία

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τα βίντεό σας να ξεχωρίζουν. Μόλις είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που φαίνεται και

ακούγεται το βίντεό σας, γράψτε μια λεζάντα, συμπληρώστε τις λεπτομέρειες και πατήστε "Δημοσίευση". Είτε κάνετε μία λήψη είτε

συγκεντρώνετε πολλά μικρότερα βίντεο, βεβαιωθείτε ότι χωράτε τα πάντα σε 60 δευτερόλεπτα - το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος βίντεο

στο Tiktok

ΓΙΑΤΊ

Το Tiktok είναι μια καλή επιλογή όσον αφορά το εκθετικό μάρκετινγκ, επειδή συναντά περισσότερο μια σύσταση παρά μια διαφήμιση. Η

πλατφόρμα είναι καλή στο να διατηρεί τους χρήστες αφοσιωμένους για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, καθώς εμφανίζει περιεχόμενο

που είναι δυναμικό και ποικίλο.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ

- Μάρκετινγκ επηρεασμού

- Περιεχόμενο σειράς

- Δημιουργία σχέσεων



YOUTUBE



YOUTUBE

Κύρια χαρακτηριστικά:

Χρήστες: 2 B ενεργοί χρήστες σε μηνιαία βάση - Σε όλο τον κόσμο

Μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα: 18-24, 25-34 ετών

Κοινό: Millennials (γεννημένος το 1981-1996)

Αντίκτυπος βιομηχανίας: B2C, B2B

Καλύτερο για: Βίντεο υψηλής ποιότητας, Vlogs

Αδυναμία: Η παραγωγή βίντεο απαιτεί πόρους

Τι να δημοσιεύσετε:

Πώς-tos

Διαδικτυακά σεμινάρια

Εξηγητές

Πότε να δημοσιεύσετε:

Ελάχιστο: Δ/Α

Ιδανικό: μία φορά/ εβδομάδα

Βέλτιστο: Δ/Α



ΤΙ

Το Youtube μπορεί να θεωρηθεί ως το παγκόσμιο τηλεοπτικό κανάλι στο οποίο όλοι έχουν πρόσβαση. Το περιεχόμενο βίντεο είναι

υπέροχο επειδή σας επιτρέπει να μοιραστείτε μια πιο εμπεριστατωμένη και οικεία ιστορία για τον εαυτό σας, τα προϊόντα σας, την

επιχείρησή σας κ.λπ. Το Youtube μπορεί να είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα όχι μόνο για πιο σύνθετες παραγωγές βίντεο αλλά και για

vlogging ή ημερολόγια βίντεο που μπορούν να παραχθούν με περιορισμένους πόρους. Ιδέες περιεχομένου: Πίσω από τα παρασκήνια,

επίδειξη προϊόντων, μαρτυρίες βίντεο, εκπαιδευτικά βίντεο, γνωρίστε την ομάδα, πώς γίνεται κ.λπ.

ΠΏΣ

Το να γίνετε χρήστης του Youtube είναι εξαιρετικά εύκολο, καθώς η διαδικασία εγγραφής τους είναι εξαιρετικά απλοποιημένη. Η ύπαρξη

έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απαραίτητη και για τα υπόλοιπα απλά πρέπει να υποβάλετε βασικές

πληροφορίες (όπως η χώρα όπου βρίσκεστε). Μόλις ρυθμιστεί ο λογαριασμός σας, θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα του λογαριασμού

σας και να δημιουργήσετε ένα κανάλι. Εισαγάγετε ένα όνομα για την επωνυμία σας και αρχίστε να μοιράζεστε τα βίντεό σας με τον

κόσμο. Η πλατφόρμα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το κανάλι σας όσον αφορά τη διάταξη, την επωνυμία και τις βασικές

πληροφορίες, επιτρέποντάς σας να δώσετε στο κανάλι σας μια μοναδική και αναγνωρίσιμη εμφάνιση, βελτιστοποιώντας παράλληλα το

κανάλι σας για σχετική ανακάλυψη κοινού.

ΓΙΑΤΊ

Ως η δεύτερη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης, η ενσωμάτωση του Youtube στη στρατηγική SMM μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε

τη συνολική παρουσία της επωνυμίας σας καθώς και το SEO σας. Η online προβολή και κοινή χρήση βίντεο αυξάνεται εκθετικά,

επιτρέποντάς σας έτσι να προσεγγίσετε μεγάλα ακροατήρια με ευκολία. Καθώς η επωνυμία σας και τα παρακάτω σας μεγαλώνουν, το

Youtube μπορεί να αποτελέσει διέξοδο για διαφορετικές ροές εσόδων (όπως τοποθέτηση προϊόντων στα βίντεό σας, διαφημίσεις που

προβάλλονται κατά τη διάρκεια των βίντεό σας κ.λπ.)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ

- Οργανικός; ΑΥΤΌ; Διαφήμιση



LINKEDIN



LINKEDIN

Κύρια χαρακτηριστικά:

Χρήστες: 810 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες σε μηνιαία βάση - Σε όλο τον

κόσμο

Μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα: 25-34 ετών

Ακροατήριο: Baby boomers (γεννημένος το 1946 - 1964)

Γενιά Χ (γεννημένη το 1965-1980)

Χιλιετίες (γεννημένοι το 1981-1996)

Αντίκτυπος στον κλάδο: B2B

Καλύτερο για: Περιεχόμενο μακράς μορφής, βασικές αξίες, επιχειρηματική

ανάπτυξη και κοινωνική πώληση

Αδυναμία: Αναφορές και προσαρμοσμένο κοινό

Τι να δημοσιεύσετε:

Περιεχόμενο σχετικό με τον κλάδο

Βίντεο και παρουσιάσεις

Καταχωρήσεις θέσεων εργασίας

Πότε να δημοσιεύσετε:

Ελάχιστο: δύο φορές/ εβδομάδα

Ιδανικό: τρεις φορές/ εβδομάδα

Βέλτιστο: καθημερινά (τις εργάσιμες ημέρες)



ΤΙ

Το LinkedIn είναι ένα από τα δίκτυα στα οποία θα πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε επιχείρηση / μάρκα. Με τα εκατοντάδες εκατομμύρια

μέλη του, το LinkedIn είναι το ισοδύναμο μιας παγκόσμιας εκδήλωσης επιχειρηματικής δικτύωσης. Οι λειτουργίες του είναι επαγγελματικά

προσανατολισμένες και επιτρέπουν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και έρευνα, καθιστώντας το έτσι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την

προσέλκυση ταλέντων όταν χρειάζεται.

Ιδέες περιεχομένου: Ενημερώσεις της εταιρείας, whitepapers, οδηγοί, ερευνητικές εκθέσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, Q&As, infographics,

αναρτήσεις ιστολογίου κ.λπ.

ΠΏΣ

Εάν άλλες πλατφόρμες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε οπτικά στοιχεία, το LinkedIn είναι μία από τις πλατφόρμες όπου ένα

ολοκληρωμένο προφίλ ζυγίζει περισσότερο. Προσπαθήστε να το σκεφτείτε ως βιογραφικό ή χαρτοφυλάκιο. Θέλεις να επιδείξεις ό,τι έχει

σημασία. Βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρες, ακριβές, ενημερωμένο και φροντίστε να το διατηρήσετε επαγγελματικό. Μόλις δημιουργηθεί το

προσωπικό σας προφίλ, πρέπει να δημιουργήσετε μια σελίδα που θα λειτουργεί ως η φωνή του οργανισμού σας και όπου οι χρήστες θα

ανακαλύπτουν λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρησή σας, τις υπηρεσίες σας και φυσικά τυχόν ευκαιρίες εργασίας που μπορεί να

προκύψουν. Περιττό να πούμε ότι θα πρέπει να παρέχετε πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό σας.

ΓΙΑΤΊ

Μια σελίδα LinkedIn για την επιχείρησή σας μπορεί να σας εξυπηρετήσει πολύ καλά στις προσπάθειές σας να ορίσετε την επωνυμία σας

και να επισημάνετε τον οργανισμό σας. Είναι επίσης μια μεγάλη βοήθεια στην οικοδόμηση αξιοπιστίας και στην ενίσχυση των σχέσεων

B2B. Η οικοδόμηση και η διατήρηση ενός επαγγελματικού δικτύου, η αξιοποίηση μιας δεξαμενής ταλέντων όταν το χρειάζεστε και η

οικοδόμηση επαγγελματικής φήμης είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η επιχείρησή σας πρέπει να είναι παρούσα

στο LinkedIn.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ

- B2B; Οργανική Δέσμευση



PINTEREST

PINTEREST



Κύρια χαρακτηριστικά:

Χρήστες: 367 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες σε μηνιαία βάση - Σε όλο τον

κόσμο

Μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα: 25-34 ετών

Κοινό: Millennials (γεννημένος το 1981-1996)

Αντίκτυπος στη βιομηχανία: B2C

Καλύτερο για: Αναγνωρισιμότητα επωνυμίας, γραφικά επωνυμίας, οδηγοί

φωτογραφιών

Αδυναμία: δικαιώματα αδειοδότησης, επισκιάζοντας το ίδιο περιεχόμενο

Τι να δημοσιεύσετε:

Περιεχόμενο σχετικό με τον κλάδο

Βίντεο και παρουσιάσεις

Καταχωρήσεις θέσεων εργασίας

Πότε να δημοσιεύσετε:

Ελάχιστο: μία/ εβδομάδα

Ιδανικό: τρεις φορές/ ημέρα

Βέλτιστο: δέκα φορές / ημέρα

ΤΙ



Το Pinterest είναι μια πλατφόρμα που ειδικεύεται στο οπτικό περιεχόμενο, επομένως μια εξαιρετική διέξοδος για να εμφανίσετε την

επιχείρησή σας οπτικά. Το Pinterest υποστηρίζει οπτική αναζήτηση και αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τα

προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο "έξυπνης ροής", οπότε η ποιότητα του περιεχομένου σας

είναι εξαιρετικά σημαντική. Βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες σας είναι υψηλές, οι περιγραφές σας έχουν νόημα και φυσικά το χρονοδιάγραμμα

καρφίτσωμα σας είναι συνεπές.

Ιδέες περιεχομένου: Οδηγοί φωτογραφιών, infographics, απεικονίσεις δεδομένων, φωτογραφία προϊόντων κ.λπ.

ΠΏΣ

Το Pinterest είναι εύκολο στη ρύθμιση και ευέλικτο στη χρήση και σας επιτρέπει να έχετε ένα ανεξάρτητο προφίλ, ένα ανεξάρτητο εταιρικό

προφίλ ή να προσθέσετε ένα εταιρικό προφίλ σε έναν υπάρχοντα προσωπικό λογαριασμό. Η δημιουργία ενός επαγγελματικού

λογαριασμού είναι εύκολη και περιλαμβάνει μια σειρά από μερικά βήματα. Πρώτα θα δώσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

και, στη συνέχεια, θα επιλέξετε προτιμώμενη γλώσσα, τοποθεσία και θα επιλέξετε από ένα αναπτυσσόμενο μενού την περιγραφή που

ταιριάζει με την επιχείρησή σας. Είναι σημαντικό να προσθέσετε έναν σύνδεσμο στον ιστότοπό σας και να επιτρέψετε στους χρήστες να

βρουν τον ιστότοπό σας και επίσης να δημιουργήσουν νέο περιεχόμενο Pinterest απευθείας από τον ιστότοπό σας. Οι τελικές πινελιές

αναφέρονται στη μεταφόρτωση μιας εικόνας προφίλ, στην επιλογή ενός προσαρμοσμένου ονόματος χρήστη και στη σύνταξη μιας

συνοπτικής περιγραφής της επιχείρησής σας. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μοιραστείτε δημιουργικές,

εμπνευσμένες και εφαρμόσιμες καρφίτσες.

ΓΙΑΤΊ

Το Pinterest μπορεί να εξυπηρετήσει την επιχείρησή σας πολύ καλά όσον αφορά την ανακάλυψη και την ευαισθητοποίηση της

επωνυμίας και των προϊόντων. Είναι επίσης ένα πολύ πολύτιμο εργαλείο για την αύξηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπό σας,

καθώς οι καρφίτσες σας δημιουργούν εισερχόμενους συνδέσμους. Η ανάπτυξη μιας κοινότητας είναι επίσης ένα από τα fortes του

Pinterest, καθώς και οι δυνατότητές του για τη μετατροπή των προγραμμάτων περιήγησης σε αγοραστές.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ

- Διασταυρούμενη προώθηση; Οργανική Δέσμευση; Στρατηγική περιεχομένου



TWITTER



TWITTER

Κύρια χαρακτηριστικά:

Χρήστες: 396 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες σε μηνιαία βάση - Σε όλο τον

κόσμο

Μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα: 18 - 29 ετών

Κοινό: Millennials (γεννημένος το 1981-1996)

Gen Z (γεννημένος το 1997- 2012)

Αντίκτυπος βιομηχανίας: B2C, B2B

Καλύτερο για: Τοποθέτηση επωνυμίας, Υπεράσπιση

Αδυναμία: πόροι υψηλού χρόνου που απαιτούνται για την εξισορρόπηση

της συχνότητας μετά τη δημοσίευση, ευαίσθητοι στο χρόνο

Τι να δημοσιεύσετε:

Νέα του κλάδου

Ανακοινώσεις επωνυμίας

Έναρξη teasers

Πότε να δημοσιεύσετε:

Ελάχιστο: τρεις φορές/ ημέρα

Ιδανικό: δέκα φορές/ ημέρα

Βέλτιστο: δεκαπέντε φορές / ημέρα

ΤΙ



Το Twitter είναι όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για να μάθουν οτιδήποτε και όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή, μια πλατφόρμα που σας

δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσετε ή να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε συζήτηση με το κοινό σας, για οποιοδήποτε θέμα. Αυτό μπορεί να επιτρέψει στην

επωνυμία σας να κάνει γνωστές τις αξίες, τις απόψεις και τον πολιτισμό της σε ευρύ επίπεδο. Είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να χαρακτηριστεί

δυναμική και επίκαιρη, καθώς χρήστες από όλο τον κόσμο τουιτάρουν περίπου 500 εκατομμύρια φορές την ημέρα. Η σειρά θεμάτων είναι εξαιρετικά

εκτεταμένη, επιτρέποντάς σας έτσι να χτυπήσετε τα θέματα που αντιπροσωπεύουν εσάς και την επωνυμία σας και τα θέματα που ενδιαφέρουν το

κοινό-στόχο σας.

Ιδέες περιεχομένου: Ερωτήσεις, Νέα της Βιομηχανίας, Ανακοινώσεις επωνυμίας, Memes, GIF, Flash πωλήσεις, Κωδικοί Promo, Επώνυμα γραφικά,

teasers κ.λπ.

ΠΏΣ

Η δημιουργία ενός λογαριασμού twitter ξεκινά με την παροχή μιας έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την επιλογή του κωδικού

πρόσβασής σας και τη συνεκτική ρύθμιση όλων των στοιχείων του προφίλ. Αυτή είναι η λαβή - το αναγνωριστικό σας στο Twitter που εμφανίζεται στο

τέλος της διεύθυνσης URL του twitter σας και που άλλοι χρήστες χρησιμοποιούν για να σας επισημάνουν, εμφανιζόμενο όνομα - το όνομα της

επιχείρησής σας που εμφανίζεται πάνω από τη λαβή σας , την εικόνα προφίλ - που εμφανίζεται στο προφίλ σας και δίπλα σε οποιοδήποτε tweet

κάνετε, εικόνα κεφαλίδας - μπορεί να εμφανίζεται πίσω από την εικόνα προφίλ σας και θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για να αντικατοπτρίζει

γεγονότα και ειδήσεις σχετικά με την επιχείρησή σας, bio - μια περιγραφή 160 χαρακτήρων της επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένης της

τοποθεσίας, του ιστότοπου κ.λπ., και ιδανικά ένα καρφιτσωμένο tweet - το πρώτο tweet που θα δουν οι χρήστες όταν επισκέπτονται το προφίλ σας

και θα πρέπει να αντιπροσωπεύει αυτό που συμβαίνει με την επωνυμία σας.

ΓΙΑΤΊ

Το Twitter είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα για την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας, την αφοσίωση των πελατών, την έρευνα πελατών και για την

ανάπτυξη κοινοτήτων. Είναι όπου οι πελάτες σας μπορούν να σας προσθέσουν απευθείας μια φιλοφρόνηση ή ένα παράπονο, οπότε βεβαιωθείτε ότι

ανταποκρίνεστε και παρακολουθείτε το κοινό σας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ - Εξυπηρέτηση πελατών; Διαφήμιση; Εκθετικό Μάρκετινγκ



SNAPCHAT



SNAPCHAT
Κύρια χαρακτηριστικά:

Χρήστες: 347 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες σε μηνιαία βάση - Σε όλο τον

κόσμο

Μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα: 13-17, 25-34 ετών

Κοινό: Gen Z (γεννημένος το 1997- 2012)

Χιλιετίες (γεννημένοι το 1981-1996)

Αντίκτυπος στη βιομηχανία: B2C

Καλύτερο για: Αναγνωρισιμότητα επωνυμίας, Διαφήμιση

Αδυναμία: περιορισμένη οικοδόμηση σχέσεων

Τι να δημοσιεύσετε:

Πίσω από τα παρασκήνια

Κραυγές

Κωδικοί έκπτωσης

Πότε να δημοσιεύσετε:

Ελάχιστο: 1 / ημέρα

Ιδανικό: 2 / ημέρα

Βέλτιστο: 4-7 / ημέρα



ΤΙ

Το Snapchat σας προσφέρει την ευκαιρία να αφηγεί ιστορίες για την επωνυμία σας, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας και τους πελάτες

σας. Είναι το μέρος όπου μπορείτε να παρουσιάσετε τα πράγματα που σας κάνουν να ξεχωρίσετε ως επιχείρηση. Μπορείτε να

χρηματοδοτήσεις στιγμιότυπα για επηρεαστές με τρόπο που φαίνεται φυσικός και πραγματικός. Μία από τις ιδιαιτερότητες του Snapchat

είναι ότι το περιεχόμενό σας εξαφανίζεται μετά από 24 ώρες, επομένως δεν χρειάζεται να επενδύσετε πάρα πολλούς πόρους στην

παραγωγή. Οι σημαντικές πτυχές είναι η αυθεντικότητα, η δέσμευση και η συνάφεια.

Ιδέες περιεχομένου: Πώς να, Ύπουλη κορυφή, Βρείτε το προϊόν, Bloopers, Μεγάλη αποκάλυψη, Ανόητη ιστορία, Throwback, Μια μέρα στο,

Q&A, κλπ.

ΠΏΣ

Η δημιουργία ενός λογαριασμού είναι εύκολη, καθώς ο αριθμός των βημάτων και η ποσότητα των πληροφοριών που ζητούνται είναι

αρκετά χαμηλές. Ενώ μπορείτε να το κάνετε αυτό στο διαδίκτυο, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σε μια κινητή

συσκευή. Θα πρέπει να δώσετε το όνομά σας και να εισαγάγετε την ημερομηνία γέννησής σας, να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη και έναν

κωδικό πρόσβασης, να δώσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έναν αριθμό τηλεφώνου για επαλήθευση και είστε σε καλό

μέρος για να πάτε.

ΓΙΑΤΊ

Το Snapchat είναι μία από τις πλατφόρμες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως δυναμικές και διασκεδαστικές. Η παραγωγή

περιεχομένου δεν είναι επιτηδευμένο και η εμπειρία του χρήστη είναι πολύ απλή. Η επιχείρησή σας μπορεί να επωφεληθεί από τη

χρήση της αυξάνοντας την αφοσίωση μέσω γεωφίλτρα. Η τακτική χρήση του Snap μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε και να

μεγιστοποιήσετε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας. Είναι επίσης μια εξαιρετική διέξοδος για να διοργανώσετε διαγωνισμούς, να

μοιραστείτε περιορισμένα προνόμια όπως κουπόνια, να μοιραστείτε σημαντικές ενημερώσεις και φυσικά αποκλειστικό περιεχόμενο.

Αυτή είναι η σωστή πλατφόρμα για να κάνετε το κοινό σας να αισθάνεται συνδεδεμένο με την επωνυμία σας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ

- Διαφημίσεις με βίντεο; Μάρκετινγκ βάσει τοποθεσίας; Μάρκετινγκ εφαρμογών



TRIP ADVISOR



TRIP ADVISOR

Κύρια χαρακτηριστικά:

Χρήστες: 463 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες σε μηνιαία βάση - Σε όλο τον

κόσμο

Μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα: 13-17, 25-34 ετών

Κοινό: Gen Z (γεννημένος το 1997- 2012)

Χιλιετίες (γεννημένοι το 1981-1996)

Gen X (γεννημένος το 1965 - 1980)

Baby Boomers (γεννημένος το 1946 - 1964)

Αντίκτυπος στη βιομηχανία: B2C

Καλύτερο για: Δημιουργία κρατήσεων, αναγνωρισιμότητα επωνυμίας,

Εξυπηρέτηση πελατών

Αδυναμία: ακρίβεια περιεχομένου που δημιουργείται από το χρήστη

Τι να δημοσιεύσετε: N/A

Βασικές πρακτικές:

Προσαρμογή των λεπτομερειών του προφίλ σας

Απαντήστε σε κριτικές

Πότε να δημοσιεύσετε: Δ/Α

ΤΙ



Το Tripadvisor είναι μια πλατφόρμα που συνδυάζει τα στοιχεία μιας πλατφόρμας κοινωνικών μέσων, ενός γραφείου ταξιδιωτικών πληροφοριών και

μιας πλατφόρμας κρατήσεων. Το Tripadvisor είναι για τον κλάδο ταξιδιών / HoReCa τι πρόκειται να αναζητήσει η Google. Μια πλατφόρμα όπου οι

πληροφορίες δεν παρέχονται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης/ προφίλ αλλά από τους πελάτες που έχουν επισκεφθεί την

εγκατάσταση και έχουν βιώσει τις υπηρεσίες. Αυτό επιτρέπει στον καταναλωτή να ανακαλύψει τις εμπειρίες των προηγούμενων θαμώνων πριν

κάνει μια επιλογή οι ίδιοι. Μπορείτε να δείτε το Tripadvisor ως ένα παγκοσμίως προσβάσιμο βιβλίο επισκεπτών όπου οι πελάτες σας επαινούν και

επικρίνουν την εμπειρία τους με την επιχείρησή σας.

ΠΏΣ

Η δημιουργία μιας καταχώρησης για την επιχείρησή σας είναι μια αρκετά απλή διαδικασία και ξεκινά με τη συμμετοχή σας στην πλατφόρμα

δημιουργώντας έναν προσωπικό λογαριασμό. Αυτό μπορεί να γίνει με την παροχή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την επιλογή

ενός PW ή με την εγγραφή μέσω μιας πλατφόρμας τρίτου μέρους , όπως το Facebook ή η Google. Καθώς ένα εταιρικό προφίλ μπορεί να δημιουργηθεί

από οποιονδήποτε (ιδιοκτήτη και πελάτη, μόλις δημιουργηθεί το προσωπικό σας προφίλ, πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα "Εύρεση και

διεκδίκηση της καταχώρησής σας" και να αναζητήσετε την επιχείρησή σας. Εάν η επιχείρησή σας δεν είναι ακόμα καταχωρημένη, έχετε την ευκαιρία

να τη δημιουργήσετε παρέχοντας μια σειρά πληροφοριών σχετικά με τον εαυτό σας και το κατάλυμά σας. Είναι σημαντικό να παρέχετε όσο το

δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για να είναι η καταχώρησή σας εξαιρετικά ακριβής. Οι πληροφορίες που πρέπει να παράσχετε μπορούν να

κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Προσωπικά στοιχεία - Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και σχέση με την επιχείρηση

Πληροφορίες καταχώρησης - Επίσημο όνομα επιχείρησης, διεύθυνση, ακριβής τοποθεσία, ιστότοπος εταιρείας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.

Στοιχεία καταλύματος - ο τύπος των πληροφοριών εδώ ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησής σας. Εάν προσφέρετε διαμονή, θα πρέπει να

εισάγετε δεδομένα όπως τον αριθμό των δωματίων, το εύρος τιμών, τις απαιτήσεις διαμονής και τις πολιτικές (π.χ. διανυκτερεύσεις, φιλικές προς τα

κατοικίδια κ.λπ.), ανέσεις ( ιδιωτικό μπάνιο κ.λπ.). Εάν η επιχείρησή σας είναι ένα εστιατόριο θα πρέπει να παρέχετε πληροφορίες όπως γκουρμέ,

καφέ, fast food κ.λπ.), είδος κουζίνας (ρουμανική, μεσογειακή, ιταλική κ.λπ.), εύρος τιμών και οποιαδήποτε σημαντικά χαρακτηριστικά που

σχετίζονται (βεράντα, φιλικό προς τα κατοικίδια, παιδική χαρά κ.λπ.). Εάν η επιχείρησή σας είναι πόλος έλξης ή σημείο ενδιαφέροντος, θα πρέπει να

δώσετε επίσημο όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, ώρες έλξης, πληροφορίες τιμολόγησης κ.λπ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το POI σας πρέπει να



έχει επίσημο όνομα και μόνιμη διεύθυνση, πρέπει να είναι ανοιχτό και διαθέσιμο στο ευρύ κοινό και πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον 12

συνεχόμενες εβδομάδες καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους.

Εάν η επιχείρησή σας έχει ήδη καταχωρηθεί από έναν πελάτη, θα πρέπει να την διεκδικήσετε και να βεβαιωθείτε ότι την ενημερώνετε με ακριβείς

πληροφορίες. Η διεκδίκηση καταχώρισης απαιτεί διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας και της ιδιοκτησίας. Μόλις βρείτε την καταχώρησή σας,

θα πρέπει να κάνετε κλικ στο "Διεκδίκηση αυτής της επιχείρησης", να συμπληρώσετε τη συγκεκριμένη φόρμα και να κάνετε κλικ στο συνέχεια. Η

διαδικασία επαλήθευσης μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή με πιστωτική κάρτα.

ΓΙΑΤΊ

Υπάρχουν πάνω από 450 εκατομμύρια χρήστες που έχουν πρόσβαση στο Tripadvisor σε μηνιαία βάση. Η λίστα της επιχείρησής σας σάς επιτρέπει

να έχετε παγκόσμια εμβέλεια. Επιπλέον, είναι ένα από τα καλύτερα καταστήματα για δωρεάν μάρκετινγκ, καθώς οι κριτικές των πελατών σας

λειτουργούν ως από στόμα σε στόμα διαφήμιση. Το Tripadvisor είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση, καθώς οι κριτικές

μπορούν να σας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά και τα κακά της εγκατάστασής σας και να σας επιτρέψουν να κάνετε σχετικές

βελτιώσεις ή προσαρμογές.



ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ

FACEBOOK - επικεντρώθηκε σε συνδέσεις και κοινότητες. Γίνετε μέλος σχετικών ομάδων, να είστε

χαλαροί και να είστε φιλικοί. Ενημερώστε, εκπαιδεύστε και διασκεδάστε το κοινό σας.

INSTAGRAM - επικεντρώθηκε στο οπτικό περιεχόμενο. Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες και τα

βίντεό σας είναι υψηλής ποιότητας και τραβούν την προσοχή. Χρησιμοποιήστε σχετικά

hashtags χωρίς να τα καταχράσετε.

TIKTOK - επικεντρώθηκε στο δημιουργικό περιεχόμενο βίντεο. Εξισορροπήστε την

ψυχαγωγία και τη διαφήμιση και ενισχύστε τη σύνδεση με τους οπαδούς σας. Να είστε

αυθεντικοί και διασκεδαστικοί.

YOUTUBE - επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο βίντεο HQ. Βεβαιωθείτε ότι τα βίντεό σας είναι

υψηλής ποιότητας, έχουν ελκυστικούς τίτλους και οι περιγραφές σας περιλαμβάνουν

λέξεις-κλειδιά.

LINKEDIN - επικεντρώθηκε σε επαγγελματίες. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό σας το

αντικατοπτρίζει αυτό και ότι ο τόνος σας είναι εξαιρετικά επαγγελματικός.

PINTEREST - επικεντρώθηκε σε εμπνευσμένο περιεχόμενο. Λάμψτε δημοσιεύοντας ενημερωτικό

και εμπνευσμένο περιεχόμενο με αισθητικά ελκυστικό τρόπο.



TWITTER - επικεντρώθηκε σε δυναμικές αλληλεπιδράσεις. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τις

δημοσιεύσεις σας σύντομες και σχετικές. Να είστε γρήγοροι, πνευματώδεις και να είστε

ενημερωτικοί.

SNAPCHAT - επικεντρώθηκε σε σύντομα στιγμιότυπα μιας στιγμής. Διατηρήστε τα βίντεό σας

σύντομα και διασκεδαστικά και ιδιόμορφα και χρησιμοποιήστε τα εργαλεία επεξεργασίας

εντός εφαρμογής για να τα κάνετε να σκάσουν.



ΣΚΕΦΤΕΊΤΕ ΠΡΙΝ ΠΟΣΤΑΡΕΤΕ



ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
*Ενημερώθηκε το 2022

FACEBOOK



● Μέγεθος εικόνας προφίλ Facebook: 180 x 180

● Μέγεθος φωτογραφίας εξωφύλλου Facebook: 820 x 312

● Μέγεθος εικόνας συνδέσμου Facebook: 1200 x 630

● Μέγεθος δημοσίευσης εικόνας Facebook: 1200 x 630

● Μέγεθος εικόνας εκδήλωσης Facebook: 1920 x 1005

● Μέγεθος εικόνας εξωφύλλου ομάδας Facebook: 1640 x

856

● Μέγεθος βίντεο Facebook: 1280 x 720

● Μέγιστη διάρκεια βίντεο στο Facebook: 240 λεπτά

● Μέγεθος διαφήμισης εικόνας Facebook: 1200 x 628

● Μέγεθος διαφήμισης βίντεο Facebook: 1080 x 1350

(αναλογία 4:5), τουλάχιστον 1080 x 1080, υποστηρίζονται

επίσης αναλογίες από 16:9 έως 9:16

● Μέγεθος διαφήμισης ιστορίας facebook: 1080 x 1920

● Μέγεθος διαφήμισης εικόνας facebook messenger: 1200 x

628

● Facebook Κύλινδροι – 1080×1350 (μερίδα 4:5)

INSTAGRAM



● Μέγεθος εικόνας προφίλ Instagram: 110×110

● Μεγέθη φωτογραφιών Instagram: 1080 x 1080 (τετράγωνο), 1080 x 566

(τοπίο), 1080 x 1350 (πορτρέτο)

● Μέγεθος ιστοριών Instagram: 1080 x 1920

● Συνιστώμενα μεγέθη βίντεο Instagram: 1080 x 1080 (τετράγωνο) 1080 x 566

(τοπίο), 1080 x 1350 (πορτρέτο)

● Αναρτήσεις καρουζέλ και διαφημίσεις: 1080 x 1080 (τετράγωνο) συνιστάται,

1080 x 566 (τοπίο) και 1080 x 1350 (πορτρέτο) υποστηρίζονται επίσης,

μπορεί να είναι βίντεο ή στατική εικόνα

● Μικρογραφίες φωτογραφιών Instagram: 161 x 161

● Μέγεθος διαφημίσεων Instagram: 1080 x 566 (τοπίο), 1080 x 1080

(τετράγωνο)

● Μέγεθος βίντεο Instagram IGTV: 1080 x 1920

● Μέγεθος φωτογραφιών εξωφύλλου IGTV: 420 x 654

● Κύλινδροι Instagram και ζωντανά: 1080 x 1920

ΤΙΚΤΟΚ



● Βίντεο TikTok: 1080 x 1920, μέγιστο 3 λεπτά.

● Φωτογραφία προφίλ TikTok: 200 x 200

● Λόγος διαστάσεων διαφήμισης βίντεο στο TikTok: 9:16, 1:1 ή 16:9.

YOUTUBE

● Μέγεθος φωτογραφίας προφίλ YouTube: 800 x 800

● Φωτογραφία εξωφύλλου καναλιού YouTube: 2560 x 1440 (επιφάνεια εργασίας) και 1546 x 423 (smartphones)



● Μέγεθος μικρογραφίας YouTube: 1280 x 720

● Τυπικό βίντεο YouTube: Η ελάχιστη διάσταση είναι 426 x 240. Η μέγιστη διάσταση είναι 3840 x 2160, λόγος διαστάσεων 16:9

LINKEDIN

Προσωπικό προφίλ:



● Μέγεθος εικόνας προφίλ LinkedIn: 400 x 400

● LinkedIn μέγεθος φωτογραφίας φόντου: 1584 x 396

● Μέγεθος εικόνας δημοσίευσης LinkedIn: 1200 x 1200

(τετράγωνο) 1080 x 1350 (πορτρέτο)

● Μέγεθος δημοσίευσης σύνδεσης LinkedIn: 1200 x 627

● Μέγεθος βίντεο LinkedIn: 256 x 144 (ελάχιστο)

έως 4096 x 2304 (μέγιστο)

● Μέγιστη διάρκεια βίντεο LinkedIn: 10 λεπτά

Εταιρικό Προφίλ:

● Μέγεθος λογοτύπου εταιρείας LinkedIn: 300 x 300

● LinkedIn μέγεθος φωτογραφίας εξωφύλλου: 1128 x 191

● LinkedIn Χορηγούμενο μέγεθος εικόνας περιεχομένου: 1200 x 627

● Εικόνα επιχειρηματικού banner LinkedIn: 646 x 220

● Μεγέθη εικόνων LinkedIn για εικόνες συνδέσμων δημοσίευσης ιστολογίου: 1200 x 627

PINTEREST



● Εικόνα προφίλ Pinterest: 165 x 165

● Εικόνα προβολής πίνακα Pinterest: 222 x 150

● Τυπικό μέγεθος pin pinterest: Κατακόρυφες εικόνες 1000 x

1500

● Προδιαγραφές βίντεο Pinterest: τετράγωνο (1:1) ή

κατακόρυφο (2:3, 9:16) Μήκος: Μέγιστο 30 λεπτά

● Προωθημένα καρουζέλ pinterest: λόγος διαστάσεων

εικόνας: 1:1 ή 2:3, 1000×1000 ή 1000×1500

● Το Pinterest Story καρφιτσώνει το μέγεθος της εικόνας: 1080

x 1920

TWITTER

● Μέγεθος εικόνας προφίλ Twitter: 400 x 400

● Μέγεθος κεφαλίδας Twitter: 1500 x 500



● Μέγεθος εικόνας δημοσίευσης Twitter: 1200 x

675

● Ελάχιστο μέγεθος εικόνας κάρτας Twitter: 120 x 120

● Μέγεθος βίντεο Twitter: 720 x 720 pixels

(τετράγωνο), 1280 x 720 pixels (τοπίο), 720 x

1280 pixels (πορτρέτο)

● Μέγιστο βίντεο Twitter: 140δευτερόλεπτα

● Μέγεθος εικόνας Twitter για διαφημίσεις: 800

x 418 (κάρτα ιστότοπου), 800 x 800 (εικόνα

κάρτας εφαρμογής), 800 x 800 (καρουζέλ), 800

x 418 (κάρτα άμεσου μηνύματος), 800 x 418

(κάρτα συνομιλίας)

● Μέγεθος διαφήμισης Twitter (βίντεο): 720 x

720 (τετράγωνο), 1280 x 720 (οριζόντιο), 720 x

1280 (πορτρέτο) Μήκος: 12 δευτερόλεπτα ή

λιγότερο (συνιστάται), 2 λεπτά και 20

δευτερόλεπτα (μέγιστο)

SNAPCHAT

● Κοινόχρηστες εικόνες: 1080 x 1920



● Γεωφίλτρα: 1080 x 1920

● Ιστορίες: 1080 x 1920; μέγιστο μέγεθος αρχείου 34 MB. διάρκεια: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

ΕΘΙΜΟΤΥΠΊΑ ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉς ΔΙΚΤΎΩΣΗς



Βεβαιωθείτε ότι οι κοινωνικές σελίδες και τα προφίλ σας είναι πλήρη και

ενημερωμένα.

Μην είσαι τόσο απαιτητικός και απαιτητικός.

Κρατήστε τις προσωπικές και επαγγελματικές σελίδες σας χωριστά. Μην κάνετε spam και μαζική παρακολούθηση.

Δημοσιεύστε τακτικά και δώστε προτεραιότητα στα δίκτυά σας. Μην προωθείς υπερβολικά.

Αλληλεπιδράστε και ενθαρρύνετε τη δέσμευση. Μην χρησιμοποιείτε πολλά hashtags.

Σκεφτείτε πριν δημοσιεύσετε, καθώς το περιεχόμενο είναι μια

αναπαράσταση της επιχείρησής σας.

Μην μοιράζεστε ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο ξανά και ξανά.

Αποδεχτείτε κάθε είδους σχόλια και απαντήστε με χάρη. Μην διαδίδετε ψευδείς ειδήσεις.

Διόρθωση πριν από την κοινή χρήση. Μην ασχολείσαι με τρολ.




