
Local & Hyperlocal Facebook Advertising Solution for all 

Businesses
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ABOUT ΕΟΙ
Ο Επαγγελματικός Οδηγός Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 2009, σχεδιασμένος να καλύψει τις αγοραστικές 

ανάγκες της Ηπείρου και να αποτελέσει ένα πολύτιμο εγχειρίδιο γνώσης. Σήμερα είναι ο μόνος έντυπος 

κατάλογος της περιοχής και η επιτυχία οφείλεται στην επαγγελματική ευσυνειδησία των εκδοτών και 

των συνεργατών του.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις και τις ανάγκες της εποχής η πληροφόρηση βρίσκεται και στο διαδίκτυο 

www.eoi.gr-www.ioanninavres.gr με 12.450 καταχωρήσεις επιχειρήσεων, σε εφαρμογές ANDROID –

APP STORE και στα social media.

Συμπερασματικά ο Επαγγελματικός Οδηγός Ιωαννίνων είναι ο πληρέστερος οδηγός, τόσο σε έντυπη, 

όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Ο Επαγγελματικός Οδηγός Ιωαννίνων επιλέχθηκε από την Findigital & GotU – Facebook

Marketing Partner ως αποκλειστικός συνεργάτης της για την Ήπειρο.



3

ABOUT FINDIGITAL
Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 για να συγκεντρώσει όλες τις δραστηριότητες του FindHere

Group στον τομέα του digital marketing.

Η FindHere ιδρύθηκε το 2011 και έχει ως κύρια δραστηριότητα τον πανελλαδικό ηλεκτρονικό 

κατάλογο findhere.gr, έναν από τους 5 μεγαλύτερους στην Ελλάδα με πελατολόγιο πάνω από 

3.000 επιχειρήσεις.

Η Findigital προσφέρει 360ο λύσεις για digital communication & online marketing, με εξειδίκευση 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιστορικό πολλών πετυχημένων online καμπανιών.

Η Findigital επιλέχθηκε από την GotU ως αποκλειστικός συνεργάτης της για Ελλάδα και Κύπρο.



ABOUT GOTU & 77AGENCY

Το brand GotU δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 για να ενώσει όλες τις 
δραστηριότητες της 77Agency στον τομέα παροχής Social Media services για Digital Agencies, 
Yellow Pages Groups και Τοπικούς Ηλεκτρονικούς Οδηγούς σε όλο τον κόσμο.

Η 77Agency ιδρύθηκε το 2003 στο Λονδίνο, με πάνω από 150 συνεργάτες σε 6 γραφεία: 
Λονδίνο, Μιλάνο, Ρίγα, Ρώμη, Άμστερνταμ, Μόσχα.

Η 77Agency είναι μία τις ηγέτιδες στην Ευρώπη ως digital media Agency με εξειδίκευση στην 
ανάπτυξη λύσεων online & social media marketing.
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A SPECIAL RELATIONSHIP WITH

Η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που ζήτησε από το Facebook να 
ανοίξει το API program και μια από τις 3 πρώτες που είχαν 
πρόσβαση σε αυτό. Έχει αναγνωρισθεί ως  Facebook Strategic 
Preferred Marketing Developer ένας τίτλος που τον κατέχουν μόλις 
13 εταιρείες στον κόσμο.

“Strategic PMD is a designation reserved for a small group of PMDs
that are driving outstanding positive impact in our marketing
developer ecosystem. Each Strategic PMD earned the distinction
through a rigorous selection process that among other
considerations, is based on shared values, strategic alignment, and
growth potential with Facebook.”

Today the program evolved into “Facebook Marketing Partners”, of
which 77Agency is still a proud member.
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Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μία μοναδική λύση με εγγυημένα αποτελέσματα



ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ CLICKS!

Οι διαφημιστές ψάχνουν για την απάντηση στο ίδιο παλιό ερώτημα:

“Πως θα αποκτήσουμε περισσότερους πελάτες?”
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Αντί για “clicks” or “impressions”, προσφέρουμε την εγγυημένη παράδοση του 

μηνύματος σε στοχευμένο κοινό, με τον σωστό αριθμό επανάληψης (frequency),

εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα για τον 

διαφημιζόμενο εγγυημένη απόδοση, awareness και real action (phone calls, in-store 

visit, eshop buys).

Αποτελεί έναν από τους βασικούς κανόνες της διαφήμισης: 

“εμφάνιση του μηνύματος ώστε να «κολλήσει» στο μυαλό των 

καταναλωτών σας”
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ
CLICKS/IMPRESSIONS



Εσείς γνωρίζετε την επιχείρησή σας

Είτε κάνετε πωλήσεις μέσω προσωπικής επαφής, είτε διαδικτυακά ή μέσω κάποιας 
εφαρμογής, γνωρίζετε ποιο θέλετε να είναι το επόμενο βήμα σας καθώς αναπτύσσεται η 
επιχείρησή σας.

Εμείς γνωρίζουμε τους ανθρώπους

Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι χρησιμοποιούν το Facebook για να 
συνδέονται με τους φίλους, την οικογένεια και τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Εμείς φέρνουμε τις επιχειρήσεις σε επαφή με το κοινό

Το μάρκετινγκ στο Facebook μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μακροχρόνιες σχέσεις 
με το κοινό σας και να βρείτε νέους πελάτες.

9

ΜΙΑ ΝΕΑ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ
CLICKS/IMPRESSIONS



ΜΙΑ ΝΕΑ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ
CLICKS OR IMPRESSIONS

Αυτή η λύση ξεκίνησε πριν 

20 μήνες και 

χρησιμοποιείται σε 16

ευρωπαϊκές χώρες.
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FREQUENCY

Ο σωστός αριθμός

επανάληψης

REACH

Εγγυημένος αριθμός

μοναδικών χρηστών

TIME

Εντός του σωστού

χρονικού πλαισίου

TARGETING

Παράδοση σε χρήστες σε

συγκεκριμένη τοποθεσία



ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FREQUENCY

Μια γνωστή έννοια που εφαρμόζεται στο digital advertising.

11Sources:Surmanek, J. (1995) A frequency of one, frequently wrong. Advertising Age 27: 7–13.

Herbert E. Krugman. “Why Three Exposures May Be Enough.” Journal of Advertising Research 12, 6 (1972)

AVERAGE FACEBOOK 

CAMPAIGN

R&F LOCAL ADV 

CAMPAIGN



ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ TIME

Πως η συχνή επανάληψη σε σύντομη χρονική περίοδο αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα του μηνύματος
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Το μήνυμα διατηρείται στο 

μυαλό του καταναλωτή με 

την επανάληψη του εντός 

καθορισμένου χρονικού 

πλαισίου

First exposure Repetition

Source: "Memory: A Contribution to Experimental Psychology - Ebbinghaus (1885/1913)"



Η GotU βραβεύτηκε με το 2016 Facebook Innovation Spotlight 
prize στην κατηγορία “Real results for customers”.

Η εφαρμογή της GotU είναι η μόνη διαφημιστική λύση που 
βραβεύτηκε, χάρη στα πετυχημένα αποτελέσματα που έφερε 
στους πελάτες της.

www.facebook.com/business/spotlight-real-results-winners-announced

ΜΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Νο1 
Διαφημιστική 

εφαρμογή 

στο 

Facebook

2016
Facebook 

Innovation 
Spotlight 

prize

Νο1 
Πετυχημένα 

αποτελέσματα 

για 

επιχειρήσεις



ΜΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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16
χώρες

18
χώρες έως 

το τέλος 

του 2016

50.000
καμπάνιες

#1
Facebook 

product for 

revenue 

generated in 

2015

Campaigns sold 

every month by 

engaged sales reps 

on average

1.5

1η

φορά 

Ελλάδα & 

Κύπρο



Κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της ανάγκες, και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με εξατομικευμένη προσέγγιση, όπως:

• Αναλύοντας λεπτομερώς την αγορά, τους στόχους και το κοινό τους

• Επιλέγοντας όχι μόνο το κανάλι επικοινωνίας, αλλά και το συγκεκριμένο KPIs

για να φθάσουν σε ένα από αυτά

• Reporting τα αποτελέσματα για κάθε συνδυασμό κανάλι/KPI

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ?



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΛΥΣΗΣ ΜΑΣ
Μία all-in-one λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Επιχειρήσεων



ΜΟΝΑΔΙΚΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- Καινοτομία: Σήμερα το Facebook δεν προσφέρει ένα μοντέλο διαφήμισης 

με βάση την εγγυημένη Reach&Frequency προσέγγιση. Η πολύχρονη 
εμπειρία μας σε Facebook ads και ο μοναδικός μας αλγόριθμος μας 
επιτρέπει να παρουσιάσουμε για 1η φορά στην αγορά Reach&Frequency
campaigns αντί για τις παραδοσιακές CPC/CPM campaigns. 

- Μοναδικότητα: Το μοντέλο διαφήμισης Reach&Frequency δεν μπορεί να 
συγκριθεί με τις συμβατικές Facebook καμπάνιες ή με οποιαδήποτε άλλη 
διαθέσιμη μορφή διαφήμισης.

- Engagement rate: το Engagement rate για κάθε μοναδικό χρήστη είναι 
8.72%, σχεδόν εξαπλάσιο από αυτό μιας απλής καμπάνιας.

- Β2Β στόχευση: Δυνατότητα προσέλκυσης ειδικά στοχευμένου κοινού για
επιχειρήσεις σε Β2Β επίπεδο

- Χωρίς επιπλέον αμοιβή ή προμήθειες: τα μοναδικά χρήματα που θα 
χρειαστούν είναι εκείνα για τη δημοσίευση της καμπάνιας



Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Το Tourist ADV αποτελεί μια πρόταση τομή της Findigital για τους 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, δεδομένου 
ότι μέχρι σήμερα δεν είχαν τρόπους digital προβολής στους 
τουρίστες που βρίσκονται κοντά στην έδρα της επιχείρησής τους 
(πχ ένα εστιατόριο σε ένα νησί να μπορεί να διαφημίζεται στους 
τουρίστες που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στο νησί).

Ο μοναδικός αλγόριθμος του Tourist ADV έχει την ικανότητα να 
ανιχνεύει τους τουρίστες που επισκέπτονται έναν τουριστικό 
προορισμό για διακοπές και να επαναλαμβάνει συνεχώς το 
διαφημιστικό μήνυμα.



- Εγγυημένα αποτελέσματα: χάρη στις τεχνικές βελτιστοποίησης
μπορούμε να εγγυηθούμε επανάληψη του μηνύματος σε 
μοναδικούς χρήστες πολλές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα
και αυτό έχει ως αποτέλεσμα awareness και store traffic.

- Αποδοτικότητα: τα δημιουργικά διαχειρίζονται μέσω μιας 
dedicated platform (the Fulfilment tool) που επιτρέπει την 
δημιουργική ομάδα να δημιουργήσει ads και να ζητήσει την 
έγκριση του επαγγελματία. 

- Έλεγχος: δίνουμε πρόσβαση στον επαγγελματία στο fulfilment 
tool ώστε εύκολα να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες της 
καμπάνιας και να ελέγξει τα δημιουργικά. Ειδοποιήσεις στον 
επαγγελματία μέσω email ώστε εύκολα να πάρουμε το feedback.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ;



ΔΙΑΦΟΡΕΣ R&F ΜΕ FB API

Facebook API tools*

Pricing
Guaranteed Reach&Frequency

in a short timeframe (2-4 weeks)

Μεταβλητά, όχι εγγυημένα 

CPC or CPM

Αποτελεσματικότητα
Engagement rate 8.7%, εγγυημένη παράδοση του 

μηνύματος της διαφήμισης και μετατροπές σε πωλήσεις! 

Engagement rate 1.8%, 

ασαφή αποτελέσματα 

μετατροπών σε πωλήσεις

Διαδικασία δημιουργίας
Ειδική πλατφόρμα για τα επαγγελματίες για να εγκρίνουν 

τα δημιουργικά και να διαχειριστούν τις λεπτομέρειες της 

καμπάνιας

Manual

Διαχείριση καμπάνιας
Managed or self provisioning, automated optimization

algorithm, guaranteed results
Self provisioning

Επικοινωνία με τον 

επαγγελματία

Αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις μέσω email για το 

δημιουργικό, η καμπάνια είναι online και τελικό report
Manual

Μία standard Facebook καμπάνια μπορεί να έχει περισσότερες εμφανίσεις από τη δική μας λύση, αλλά εμείς εγγυόμαστε την παράδοση 
του μηνύματος με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο, διότι “χτυπάμε” τους ίδιους χρήστες πολλές φορές σε μικρό χρονικό διάστημα, 
εντοπίζοντας αυτούς τους καταναλωτές γύρω από την επιχείρηση του επαγγελματία.
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