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*όραμα μας
Να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να 
εξελιχθούν τεχνολογικά μέσω των 
υπηρεσιών που παρέχουμε με ταυτόχρονη 
εισαγωγή καινοτομιών, που θα αναδείξουν 
την κάθε επιχείρηση στο σημερινό 
ανταγωνιστικό περιβάλλον.



Η Hellas Marketing, αποτελεί πλέον μια από τις Καινοτόμες εταιρίες που επιχειρεί να ενοποιήσει όλες τις υπηρεσίες που 
χρειάζεται μια επιχείρηση σήμερα, παρέχοντας Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Λύσεις.

Μια μέση επιχείρηση σήμερα, αναγκάζεται να συνεργαστεί με πλήθος διαφόρων εταιριών, όπου η κάθε μια καλείται να 
αναλάβει και κάποιο τμήμα της (Ιστοσελίδα, Marketing, Δημιουργικό κλπ). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τις περισσότερες φορές 
να μην μπορεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτών των διαφορετικών τμημάτων και να ζημιώνεται η επιχείρηση.

Η Hellas Marketing, έρχεται να καλύψει αυτό το κενό με τις Στρατηγικές της Συνεργασίες, και αναλαμβάνει να παρέχει 
ενοποιημένες υπηρεσίες σε μια επιχείρηση, διασφαλίζοντας την Ποιότητα αυτών, μέσω των Επαγγελματιών που συνεργάζεται 
για τον σκοπό αυτό. Έτσι, η δική σας επιχείρηση, όπου κι άν δραστηριοποιείται, μπορεί να αναπτυχθεί εύκολα και γρήγορα, με 
λύσεις και καινοτόμες ιδέες που θα σας προτείνουν και θα υλοποιήσουν οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Hellas Marketing.

Hellas Marketing
Ποιοί είμαστε… Ας γνωριστούμε λοιπόν!
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* 4 Λόγοι για να μας Εμπιστευθείτε

Συνεργάτες
Η Hellas Marketing, 

έχει κάνει στρατηγικές 
Συνεργασίες, με τους 

Top Experts 
Επαγγελματίες στον 
χώρο τους σήμερα, 
ώστε να παρέχουμε 
τις καλύτερες λύσεις 
στους πελάτες μας.

Εμπειρία
Όλες οι ομάδες που 

αναλαμβάνουν 
κάποιο έργο, έχουν 

πλούσια Εμπειρία και 
Τεχνογνωσία, από 

ανάλογες θέσεις και 
ανταποκρίνονται στις 

πιό δύσκολες 
προκλήσεις.

Καινοτομία
Η Καινοτομία, αποτελεί 

βασικό στοιχείο της 
Hellas Marketing. 
Προτείνουμε και 

υλοποιούμε 
Καινοτόμες ιδέες, 
ικανοποιώντας τις 

προσδοκίες όλων των 
πελατών μας.

Ποιότητα
Η Ποιότητα είναι αυτή 
που μπορεί να κάνει 

την διαφορά. Γι' αυτό κι 
εμείς εξασφαλίζουμε, 

δίνοντας ιδιαίτερη 
σημασία στην Ποιότητα 
των υπηρεσιών και των 

έργων που 
αναλαμβάνουμε.



Ιστοσελίδες

Κατασκευή Καινοτόμων Site
Ιστοσελίδες Ειδικού Σκοπού
Ιστοσελίδες Εταιρικού Προφίλ

E-Commerce

Κατασκευή E-shop
Ηλεκτρονικό Καλάθι Αγορών
Λύσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Marketing Consulting

Δημιουργία-Διαχείριση Brand
Ανάπτυξη Marketing Plan
Επικοινωνιακή Στρατηγική

Διαφήμιση

Αποτελεσματική Διαφήμιση
Προσέλκυση Νέων Πελατών
Επαναληπτικό Marketing

Mobile Solutions

Mobile Friendly Sites
Καινοτόμα Mobile Apps
Υπηρεσίες για Χρήστες Κινητών

Business Management

Στρατηγικό-Επιχειρησιακό Πλάνο
Οργάνωση & Κατάθεση έργων ΕΣΠΑ
Σχεδιασμός Πολιτικής Ανάπτυξης
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Ορισμένες από τις Υπηρεσίες που αναλαμβάνει η Ομάδα Συνεργατών της Hellas Marketing

* Οι Υπηρεσίες μας



Κάθε επιχείρηση είναι Μοναδική.
Γι’ αυτό και εμείς αναλαμβάνουμε 
να κατασκευάσουμε Ιστοσελίδες με 
Μοναδική Σχεδίαση, που ταιριάζει 
αποκλειστικά στην Επιχείρηση.

Μοναδική
Σχεδίαση

Ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των 
πελατών μας, κατασκευάζουμε Ιστοσελίδες 
που ανταποκρίνονται καλύτερα στους 
στόχους τους. Δυναμικές, Eshop, Mobile, 
για Ξενοδοχεία, Φωτογράφους κλπ.

Τύποι - Μορφές
Ιστοσελίδων

Παρέχουμε Εγγύηση διαρκούς 
λειτουργίας (24/7) των Ιστοσελίδων 
μας. Επίσης, συνεχίζουμε με 
συμβουλευτική μορφή και μετά το 
πέρας της κατασκευής.

24/7 
Υποστήριξη

Κατασκευή Ιστοσελίδων
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Στατική Ιστοσελίδα

H κατασκευή στατικής ιστοσελίδας 
αποτελεί την οικονομική λύση για 
επιχειρήσεις, ιδιώτες ή ελεύθερους 
επαγγελματίες που επιθυμούν μια 
καλαίσθητη εταιρική προβολή με το 
προφίλ, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα 
τους, η οποία δεν χρήζει συχνής 
ανανέωσης των δεδομένων της.

Δυναμική Ιστοσελίδα

Η Δυναμική Ιστοσελίδα, σε αντίθεση με μια 
Στατική, δίνει τον απόλυτο έλεγχο του 
Website στον ιδιοκτήτη του. Ένα από τα 
βασικά πλεονεκτήματα της Δυναμικής 
Ιστοσελίδας είναι ότι παρέχει την δυνατότητα 
στον χρήστη να ανανεώνει το περιεχόμενο 
χωρίς να είναι ιδιαίτερος γνώστης και με 
όποια συχνότητα θέλει, χωρίς να εξαρτάται 
από τρίτους.

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα eShop κάνει τα 
Προϊόντα & τις Υπηρεσίες σας διαθέσιμα 24 
ώρες τη μέρα, όλο το χρόνο, στους 
δυνητικούς πελάτες σάς και αποτελεί τη 
σύγχρονη «βιτρίνα» της επιχείρησής σας.

Η Hellas Marketing έχει αναπτύξει επίσης 
Συστήματα ERP για την Πλήρη Διασύνδεση 
των Φυσικών Καταστημάτων με τα 
Ηλεκτρονικά Καταστήματα, έτσι ώστε ένα 
Φυσικό Κατάστημα να λειτουργεί απόλυτα 
εναρμονισμένα με το eShop.
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* Μορφές Ιστοσελίδων



Mobile Friendly Site

Ένα mobile friendly site, είναι μια 
καινοτομία στην οποία μεταβαίνουν 
τελευταία ολοένα και περισσότερες 
επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να 
κερδίζουν νέους πελάτες που 
χρησιμοποιούν τα κινητά τους για την 
περιήγησή τους στο internet, έναντι των 
ανταγωνιστών τους που έχουν μη 
κατάλληλα σχεδιασμένα site για χρήση 
από κινητό τηλέφωνο.

Landing Page

Οι σελίδες Landing Pages, μπορούν να 
δημιουργηθούν ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
Site, και βρίσκουν ιδιαίτερη απήχηση σε 
επιχειρήσεις που εκτελούν Διαφημιστικές 
Καμπάνιες, οδηγώντας σε συγκεκριμένες 
σελίδες τους ενδιαφερόμενους από μια 
Διαφήμιση που είδαν, αντί να τους οδηγούν 
σε γενικότερες σελίδες, αυξάνοντας την 
επιτυχία και τις πωλήσεις.

Ειδικές Κατηγορίες

Στις Ειδικές Κατηγορίες ή Ιστοσελίδες 
Ειδικού Σκοπού, έχουμε μια σειρά από 
Ιστοσελίδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά κατασκευάζουμε: 
Ιστοσελίδες Ξενοδοχείων
Ιστοσελίδες Φωτογράφων
Ιστοσελίδες Resume
Διαδικτυακή Κοινότητα (Forum).
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Ζητήστε μας να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την Ιστοσελίδα που σας ταιριάζει“

* Μορφές Ιστοσελίδων



61%
Των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα, έχουν Ιστοσελίδα.

2,6%
ΜΟΝΟ εξ’ αυτών αποφέρει 
κέρδη στην Επιχείρηση.
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Βρείτε περισσότερα στατιστικά στην Ιστοσελίδα μας. 
Hellas Marketing ► Χρήσιμα ► Στατιστικά Στοιχεία



Προσελκύστε 
Νέους Πελάτες

Μειώστε το 
Κόστος Διαφήμισης

Εκμεταλλευθείτε 
τον Ανταγωνισμό

Διαφήμιση
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1. Αναζήτηση

Οι ΠΕΛΑΤΕΣ, ψάχνουν για τα ΠΡΟΙΟΝΤΑ σας.

2. Εμφάνιση

Οι ΠΕΛΑΤΕΣ, βλέπουν την ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ σας.

3. Νέοι Πελάτες

Οι Νέοι Πελάτες, καταλήγουν στη Σελίδα σας.

* Νέοι Πελάτες σε 3 Βήματα… Τόσο απλά!



Μεγάλη επισκεψιμότητα στην Google

Η Google είναι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης διαδικτύου στην Ελλάδα και τον κόσμο με πάνω από 
5 δισεκατομμύρια Αναζητήσεις καθημερινά. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι πελάτες σας), αλλά 
και οι ανταγωνιστές σας βρίσκονται ήδη εκεί.

12

Στοχευμένη προσέγγιση

Η διαφήμισή σας στη Google, εμφανίζεται µόνο σε εκείνους που αναζητούν τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες σας. Μπορούµε επίσης να στοχεύσουµε τις διαφημίσεις σας σε συγκεκριμένες Γλώσσες, 
Χώρες ή Πόλεις, ακόμη και Ώρες προβολής.

Ελεγχόµενη διαφηµιστική δαπάνη

Από τη πρώτη στιγμή ελέγχετε τον προϋπολογισµό σας, επιλέγοντας το μηνιαίο budget της διαφήμισής 
σας. Έτσι γνωρίζετε από πρίν πόσο σας κοστίζει η διαφήμιση.

Μετρήσιµη αξία

Πληρώνετε για την διαφήμισή σας, ΜΟΝΟ για τις περιπτώσεις που έχετε αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει 
ότι πληρώνετε ΜΟΝΟ όταν ένας πιθανός πελάτης, σας επιλέξει και όχι όποτε εμφανίζεται η 
Διαφήμιση.

* Γιατί έχει αποτέλεσμα η Διαφήμιση στην 



Οι διαφημίσεις σας εμφανίζονται στην Google

Όταν οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αναζήτηση στην Google, η διαφήμισή σας εμφανίζεται στη σελίδα των αποτελεσμάτων 
αναζήτησης. Επομένως προβάλλετε αποτελεσματικά την εταιρεία σας σε ένα κοινό που ήδη αναζητεί και ενδιαφέρεται 
για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρετε.
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Προσελκύετε πελάτες

Είναι πολύ απλό! Για να ξεκινήσετε να προσελκύετε πελάτες µέσω της Google, το µόνο που χρειάζεστε είναι να έχετε µία 
ενεργή ιστοσελίδα, η οποία θα περιγράφει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εμείς θα σας βοηθήσουμε µε όλα τα 
υπόλοιπα και σε λίγο οι υποψήφιοι πελάτες θα μπορούν να κάνουν κλικ στη διαφήμισή σας είτε για να 
πραγματοποιήσουν κάποια αγορά είτε για να μάθουν περισσότερα για την επιχείρησή σας.

Σχεδιάζουμε μαζί την διαφήμισή σας στη Google

Εμπιστευτείτε την εμπειρία που έχουμε από μια μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων που έχουμε αναλάβει, για τον σχεδιασμό 
της online διαφήμισης σας στην Google. Κάθε διαφήμιση έχει τις ιδιαιτερότητές της και εμείς μπορούμε να τις 
αξιοποιήσουμε συζητώντας βέβαια μαζί σας, ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη.

* Πώς λειτουργεί η Διαφήμιση στην



Πιστοποιημένοι Συνεργάτες της Google

Οι Google Partners είναι εταιρείες διαδικτυακού μάρκετινγκ, 

τις οποίες η Google εμπιστεύεται.

Ως Google Partners, θα βοηθήσουμε την εταιρεία σας να βρει νέους πελάτες 

και να ενδυναμώσει τις σχέσεις της με τους υπάρχοντες πελάτες. 

Επίσης, θα σας δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία 

και τις πληροφορίες, για να σας βοηθήσουμε να αναπτυχθείτε.
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90 %
πραγματοποιεί κάποια ενέργεια, μετά από αναζήτηση επιχειρήσεων

73 %
των αγοραστών, κάνουν έρευνα για ένα προϊόν πρίν αγοράσουν

200 %
αύξηση του ROI

94 %
αναζητούν Τοπικές πληροφορίες,

88 %
αύξηση των κλίκ σε Διαφημίσεις

69 %
επισκέπτονται την επιχείρηση



eCommerce

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Αύξηση Πωλήσεων
Με ένα ολοκληρωμένο

Αγοράζουν Ηλεκτρονικά

7/10 πελάτες σας
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Δώστε νέες δυνατότητες στην επιχείρησή σας και αποκτήστε νέους Πελάτες!
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* eCommerce – eShop (Λύσεις για Εμπόρους)

Εύκολη Διαχείριση Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Ασφάλεια Συναλλαγών και Προϊόντων

Εργαλεία Marketing

Καλάθι αγορών & Σύντομη διαδικασία ολοκλήρωσης αγορών

Ευχρηστία (User Friendly Design)

Εύκολη περιήγηση και εύρεση προϊόντων

Search Engine Friendly (SEF )

Διασύνδεση με ERP Συστήματα

Mobile Ready



Εντυπωσιακή είναι η μεταστροφή των Ελλήνων στην στάση τους απέναντι στις αγορές μέσω διαδικτύου. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) ο κύκλος πωλήσεων από 
αγορές που έγιναν ηλεκτρονικά προσεγγίζει το ποσό των 5,4 δις ευρώ για το οικονομικό έτος 2014.

Σε μια εποχή λοιπόν που κινείται σε ψηφιακούς ρυθμούς θα πρέπει και οι επιχειρήσεις να αντιληφθούν ότι στη 
διάθεσή τους έχουν πλέον ένα νέο κανάλι διανομής των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Μπορεί η αλλαγή να 
φαντάζει δύσκολη στην αρχή αλλά επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά μέσα διανομής.
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* Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Μείωση του λειτουργικού κόστους.

Αύξηση του Όγκου των Πωλήσεων

Διεύρυνση της πελατειακής βάσης

Μειωμένο κόστος & Αποτελεσματικό Marketing

Διασύνδεση με Φυσικά Καταστήματα (ERP)

Πλεονεκτήματα

Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων & 
διευκόλυνση προγραμματισμού
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1,9
Εκατομμύρια Έλληνες 

αγόρασαν online προϊόντα 
ή υπηρεσίες αξίας

2,9
δις €

στους 10 Έλληνες
Αγοράζουν Ηλεκτρονικά7

των αγοραστών

κάνουν έρευνα
για ένα προϊόν, πρίν 

αγοράσουν

73%

94%
έχει αναζητήσει
τοπικές πληροφορίες

69%
επισκέφθηκε
την επιχείρηση

από αυτούς

Περισσότερα στατιστικά στην Ιστοσελίδα μας. 
Hellas Marketing ► Χρήσιμα ► Στατιστικά Στοιχεία



Mobile
Solutions
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Στην εποχή των κινητών

Σήμερα με την μαζική εξάπλωση των κινητών συσκευών 
(smartphones - tablets), ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις
στρέφονται σε λύσεις για χρήστες αυτών των συσκευών.

Στην Hellas Marketing βοηθάμε τις επιχειρήσεις να απευθυνθούν 

στο 100 % των πελατών τους, μέσω Mobile Friendly Sites 
και Applications για Android και iOS συσκευές.
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* Εκμεταλλευτείτε τις Δυνατότητες των Smartphones

CAMERA

Η camera ενός smartphone μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα application με πολλούς τρόπους. 
Τραβήξτε φωτογραφίες και ανεβάστε τις αυτόματα στην ιστοσελίδα σας μέσω ενός application. 
Χρησιμοποιήστε το BAR-CODE και το QR-CODE Scanner και δώστε στο application τη δυνατότητα 
να επιστρέφει πληροφορίες, τιμές, εκπτώσεις και προσφορές σε αυτούς που το χρησιμοποιούν.

GPS TRACKER

Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα smartphones για geolocation tracking σε 
εφαρμογές που θα κάνουν χρήση της γεωγραφικής θέσης ενός κινητού ώστε να παρέχουν στον 
χρήστη χάρτες, οδηγίες και real-time πληροφορίες για το μέρος που βρίσκεται.

SOCIAL INTEGRATION

Οι χρήστες smartphones κάνουν, βάσει ερευνών, ευρεία χρήση των κοινωνικών δικτύων (πχ 
facebook, twiter). Applications που είναι διασυνδεδεμένα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
μπορούν να ανεβάσουν τη δημοτικότητα της επιχείρησής σας κατακόρυφα.

MOBILITY / PORTABILITY

Κάποιες πληροφορίες χρειάζονται στο χρήστη άμεσα σε συγκριμένες στιγμές που δεν μπορεί να 
έχει πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στο διαδίκτυο. Ένα mobile app μπορεί να 
παρέχει στον χρήστη τις πληροφορίες ή υπηρεσίες που χρειάζεται την κατάλληλη στιγμή.

CONTACTS

Μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα μπορεί να κάνει χρήση της λίστας επαφών ενός χρήστη.
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Ιστοσελίδα

Οι ενδιαφερόμενοι πληκτρολογούν την Ιστοσελίδα σας.

Εμφάνιση σε Υπολογιστή

Η σελίδα σας εμφανίζεται σε Laptop ή Desktop.

Εμφάνιση σε Mobile Συσκευή

Η σελίδα σας εμφανίζεται σε Smartphone ή Tablet.

* Πώς λειτουργεί ένα Mobile Friendly Site



Γενικά, τα Πλεονεκτήματα της χρήσης ενός Site κατάλληλα σχεδιασμένου για χρήστες κινητών τηλεφώνων, είναι αμέτρητα, 
με βασικό σκοπό την άνετη και ευχάριστη περιήγηση των επισκεπτών στο site σας, μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.
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* Πλεονεκτήματα ενός Mobile Friendly Site

Για τοπικές επιχειρήσεις, μέσω της τεχνολογίας που έχουν τα τηλέφωνα (GPS), μπορούν 
οι επισκέπτες να δούν πόσο κοντά βρίσκεται η επιχείρηση και να οδηγηθούν σε εσάς.

Το περιεχόμενο ενός Mobile Friendly Site, συγχρονίζεται αυτόματα στις κινητές συσκευές.

Ένα Mobile Friendly Site, συνήθως "φορτώνει" σε χρόνο περίπου 10πλάσιο, 
απ' ότι ένα site για υπολογιστή.

Οι επισκέπτες σας, δεν χρειάζεται να κάνουν "zoom" για να δούν το 
περιεχόμενο του site σας.

Το περιεχόμενο, είναι ευδιάκριτο και τα "menu" που έχετε, μπορούν να πατηθούν 
εύκολα σε οθόνες αφής κινητών συσκευών.

Παρέχετε άμεσα στους επισκέπτες σας την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν 
λειτουργίες που έχουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, όπως να σας καλέσουν ή να σας 
στείλουν sms, πατώντας απλά ένα κουμπί.
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* Mobile Friendly Sites – Mobile Applications

Ένα mobile friendly site, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα site, κατάλληλα σχεδιασμένο για εμφάνιση σε κινητά τηλέφωνα.

Ένα mobile friendly site, είναι μια καινοτομία στην οποία μεταβαίνουν τελευταία ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, με 
αποτέλεσμα να κερδίζουν νέους πελάτες που χρησιμοποιούν τα κινητά τους για την περιήγησή τους στο internet, έναντι των 
ανταγωνιστών τους που έχουν μη κατάλληλα σχεδιασμένα site για χρήση από κινητό τηλέφωνο.

Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει πλέον να βλέπουν την 
δημιουργία mobile εφαρμογών ως τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο για να προβάλλουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους. 

Οτιδήποτε κάνει μια επιχείρηση online μπορεί να γίνει με 
mobile εφαρμογές που προσθέτουν γεωγραφική στόχευση, 
φορητότητα και άλλα τεχνολογικά πλεονεκτήματα.

Το πλεονέκτημα των mobile εφαρμογών είναι ότι δίνουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης, ολοκλήρωσης εργασιών και 
ανταλλαγής πληροφοριών μέσα σε λίγα λεπτά. Σκεφτείτε τη δημιουργία mobile εφαρμογών για την επιχείρηση σας δίνοντάς της 
έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλληλεπιδρώντας με το κοινό σας και προβάλλοντας τα προϊόντα σας πιο ολοκληρωμένα.

Mobile Friendly Sites

Mobile Applications

Το Android είναι λειτουργικό σύστημα της Google και είναι αυτή τη στιγμή το πιο διαδεδομένο λειτουργικό σύστημα για κινητά 
τηλέφωνα, υποστηρίζοντας πάρα πολλές συσκευές από εταιρίες όπως η Samsung, η Sony και η LG , έχοντας χιλιάδες εφαρμογές 
διαθέσιμες για εγκατάσταση στο Google Play. 

Android Applications 

Το iOS είναι το λειτουργικό σύστημα της Apple για το κινητό της τηλέφωνο, iPhone. Το iOS είναι φτιαγμένο αποκλειστικά στα 
μέτρα μιας και μόνο συσκευής, του iPhone. Αυτό το κάνει να έχει μεν λιγότερα περιθώρια παραμετροποίησης σε σχέση με το 
Android άλλα από την άλλη του δίνει μεγάλο πλεονέκτημα σε σταθερότητα, ταχύτητα και ασφάλεια. 

iOS Applications 



Ξενοδοχείο

Εάν είστε ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου ή ενός καταλύματος, θα μπορούσατε να έχετε ένα 
mobile app, ώστε οι πελάτες σας να μπορέσουν να: 

Οδηγηθούν μέσα από την εφαρμογή στην τοποθεσία σας, 

Κάνουν κράτηση από το κινητό τους ανάλογα με την διαθεσιμότητα των δωματίων μέσα 
σε λίγα δευτερόλεπτα, 

Λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τους ακόμη και κατά την διάρκεια που βρίσκονται 
στο ξενοδοχείο σας, δίνοντάς τους ιδέες για το που θα μπορούσαν να πάνε σήμερα κλπ. 

Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι προφανής ο λόγος που σήμερα όλες οι επιχειρήσεις 
οδηγούνται στην δημιουργία Καινοτόμων Εφαρμογών για Κινητά.

Ξενοδοχείο
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* Παραδείγματα Mobile Application

Εστιατόριο

Αν είστε ιδιοκτήτης εστιατορίου θα μπορούσατε να φτιάξετε μία εφαρμογή που να δίνει 
οδηγίες στους πελάτες για την ακριβή τοποθεσία σας, θα μπορούσατε επίσης να 
συμπεριλάβετε το μενού ακόμα και να φτιάξετε ένα εκπτωτικό κουπόνι ,το οποίο θα 
κερδίζεται μόνο αν ο υποψήφιος πελάτης κάνει check in στην επιχείρηση σας. 

Ο τρόπος αυτός είναι πολύ οικονομικός αφού γλιτώνετε το κόστος της διαφήμισης και 
έχει άμεση απήχηση στο κοινό σας.

Εστιατόριο
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86 %
χρησιμοποιεί το κινητό, ενώ παρακολουθεί άλλο μέσο (TV, Facebook κλπ)

77 %
των αναζητήσεων από κινητά, γίνονται από μέρος όπου υπάρχει υπολογιστής

64 %
του χρόνου που περνούν οι χρήστες στο κινητό είναι σε Mobile Apps

75 %
ενοχλούνται από sites που 

δεν είναι Mobile Friendly

50 %
κάνει αγορές από το κινητό τουλάχιστον,

5,2
δις οι χρήστες κινητών συσκευών

1
φορά τον μήνα
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Wi-Fi με 
Facebook Login

Χτίστε εύκολα την 
Επωνυμία σας

* Διαθέσιμο από 15 Απριλίου 2015
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* Facebook Wi-Fi

Wi-Fi με Facebook login

Ραγδαία Αύξηση ΔραστηριότηταςΛεπτομερή Στατιστικά
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* Facebook Wi-Fi

Χρησιμοποιήστε το Facebook Wi-Fi και παρέχετε στους πελάτες σας
ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο internet, κάνοντας check-in στο Facebook
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ΔΩΡΕΑΝ Πρόσβαση στο Wi-Fi σας για τους Πελάτες και 
Επισκέπτες σας, χωρίς κωδικούς

Ιδανική Λύση για Ξενοδοχεία, Καφετέριες, Εστιατόρια 

Πλήρης Ανάλυση δραστηριότητας του 
Wi-Fi Hotspot & Facebook Page

Διαρκής και Αυξανόμενη δραστηριότητα της Facebook Σελίδας 
σας, χωρίς να ασχολείστε εσείς

Δυνατότητα σύνδεσης στο Wi-Fi και χωρίς Facebook 

Οι φίλοι των πελατών σας, μαθαίνουν 
για την Επιχείρησή σας 

* Πλεονεκτήματα Facebook Wi-Fi

Διαβάστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στην Ιστοσελίδα:
Hellas Marketing ► Facebook Wi-Fi
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Μελέτες Επιδοτήσεις Συμβουλευτική

Business Management
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Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Μέσω ενός Στρατηγικού – Επιχειρηματικού Σχεδίου διαμορφώνεται η γενικότερη στρατηγική της 
εταιρείας, προσδιορίζονται οι απαιτούμενοι επιχειρησιακοί πόροι και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας 
της επιχείρησης.

33

Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

Οι Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας έχουν ως βασικό στόχο να καθορίζουν και να ποσοτικοποιούν 
το κόστος και τις ωφέλειες των επενδυτικών προγραμμάτων, προκειμένου να διευκολύνουν αποφάσεις 
που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών 
συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση υλοποίησης των επενδυτικών προσπαθειών.

Χρηματοδότηση – Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Οι επενδύσεις αποτελούν μέσο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ το επενδυτικό περιβάλλον 
σήμερα είναι ιδιαίτερα θετικό, δεδομένου ότι διατίθενται πλέον ποικίλα εργαλεία για τη χρηματοδότηση 
τους. Η Hellas Marketing και οι εξειδικευμένοι Συνεργάτες, μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις 
επιχειρήσεις παρέχοντας ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, ενημέρωσης και υπαγωγής επενδυτικών 
έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Μεμονωμένες Υπηρεσίες Business Management

Πέρα από τις στοχευμένες δράσεις όπως οι παραπάνω, πολλές επιχειρήσεις, αναζητούν ανεξάρτητες 
υπηρεσίες που αποτελούν τμήματα αυτών. Οι Συνεργάτες μας – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, είναι σε θέση να 
αναλάβουν και μεμονωμένες Δράσεις και Υπηρεσίες.

* Τομείς Business Management
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Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης (Μάρκετινγκ, Παραγωγής, Οργάνωσης και Στελέχωσης, κλπ.)

Σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών Αναπτυξιακού Νόμου – Επενδυτικού Νόμου

Αναλυτική Μελέτη και Έρευνα της Αγοράς

Ανάλυση Ανταγωνισμού (εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης)

Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων και κοινοτικών δράσεων

Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων

Οργάνωση και Κατάθεση φακέλων για ένταξη Έργων σε ΕΣΠΑ

Επιδοτήσεις Αναπτυξιακών Έργων
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Το 2010 δημιουργήθηκαν 16 Startup, το 2013 144 (Αύξηση 800%)

Το 2010 έγιναν 500.000€ Επενδύσεις, το 2013 42.000.000€ (Αύξηση 8300%)

1 στις 4 Επιχειρήσεις με προοπτική Γρήγορης Ανάπτυξης

1 στα 2 Startup με προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας

Νέες Ευκαιρίες στους τομείς: Τουρισμού, Αγροτικών Προϊόντων, ICT, E-commerce, Ενέργειας

Το μέλλον της Επιχειρηματικότητας
* Αφορά την Ελλάδα και την περίοδο 2010-2013

Στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Λύσεων που επιδιώκουμε να παρέχουμε στους Πελάτες μας, 

συνεργαζόμαστε με Συμβούλους Επιχειρήσεων Κορυφαίων Εταιριών Συμβουλευτικής 

Παγκοσμίως. Έτσι, είμαστε σε θέση να δίνουμε λύσεις (ανάλογα με τα τρέχοντα προγράμματα 

υποστήριξης που υπάρχουν), σε Επιχειρήσεις που θέλουν να Αναπτυχθούν με την συμβολή 

των παρεχόμενων υπηρεσιών της Hellas Marketing (Ιστοσελίδα, Διαφήμιση, Ecommerce κλπ), 

αλλά δεν έχουν το απαιτούμενο κεφάλαιο.

Ζητήστε από τους Συμβούλους μας, να σας Ενημερώσουν σχετικά.

Επιδοτήσεις για Έργα που αναλαμβάνουμε



Marketing Consulting
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Digital Marketing
Content Marketing

Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες Marketing
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Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λειτουργιών Marketing

Ανάπτυξη Εμπορικού Σήματος (Branding)

Στρατηγικά Σχέδια Marketing

Αποτίμηση Εμπορικών Επωνυμιών (Brand Valuation)

Σχεδιασμός και Εκτέλεση Ερευνών Αγοράς

Οργάνωση Διαδικασιών Πωλήσεων

* Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing

Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες Marketing

Διαβάστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στην Ιστοσελίδα:
Hellas Marketing ► Marketing Consulting
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* Digital Marketing- Content Marketing

Διαβάστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στην Ιστοσελίδα:
Hellas Marketing ► Marketing Consulting

Διαφημιστικές Καμπάνιες στην Google

Copywriting (Κειμενογραφία)

Διαφημιστικές Καμπάνιες Facebook Ads

Email Marketing

Social Media Marketing

Digital Marketing
Content Marketing
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135 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν το 2014 για Digital Marketing

82% των επιχειρήσεων το 2014, αύξησαν το budget για Digital Marketing

72 ώρες video ανεβάζονται κάθε 1 λεπτό στο YouTube

73% των αγοραστών, κάνουν έρευνα για ένα προϊόν πρίν προχωρήσουν σε αγορά

91% των επιχειρήσεων κάνουν email Marketing καμπάνιες

1,19 δισεκατομμύρια οι χρήστες του facebook. 3,3 εκατομμύρια οι Έλληνες χρήστες

68% των Ελλήνων συμμετέχει σε κάποιας μορφής ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση

81% των online πελατών ενός eshop, αγοράζουν μετά από ενημερωτικό Newsletter που έλαβαν

300% έχει αυξηθεί το ROI (κέρδη από επένδυση) από το Digital Marketing, τα τελευταία 3 χρόνια

Η Εξέλιξη του Marketing Σήμερα



Εργαλεία για Επιχειρήσεις

Η κατηγορία Real Time & Εργαλεία, αποτελεί το 
πιό χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για 
όλων των ειδών τις επιχειρήσεις.

Βρείτε τα ΕΡΓΑΛΕΙΑ στην Ιστοσελίδα:

Hellas Marketing ► Χρήσιμα ► Real Time & Εργαλεία

Συχνές Ερωτήσεις

Έχουμε συγκεντρώσει σε μια κατηγορία όλες τις 
Συχνές Ερωτήσεις και απαντήσεις πελατών μας 
όλα αυτά τα χρόνια, για όλες τις υπηρεσίες μας.

Βρείτε τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην σελίδα:

Hellas Marketing ► Χρήσιμα ► Συχνές Ερωτήσεις
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Επικοινωνία

Ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας.

210 2464 743

info@hellasmarketing.com

www.hellasmarketing.com

http://www.facebook.com/HellasMarketingCom
http://www.youtube.com/HellasMarketingCom
https://plus.google.com/u/0/b/109694579861687375870/+Hellasmarketing/about
https://twitter.com/HellasMarketing
http://www.pinterest.com/hellasmarketing/
mailto:info@hellasmarketing.com
http://www.hellasmarketing.com/

