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Γνωρίζουµε καλά ότι τo Internet marketing σαν τµήµα του electronic commerce 

έχει στόχο τις πωλήσεις, οι οποίες για να επιτευχθούν απαιτούν προσέγγιση της 

µέγιστης πελατειακής βάσης αλλά µε υψηλό brand awareness.

Μια online καµπάνια θεωρείται επιτυχηµένη όταν γίνει διαχείριση του budget 

και του διαθέσιµου χρόνου µε τον αποτελεσµατικότερο για τον πελάτη τρόπο, 

Μόνο έτσι πετυχαίνεται η µέγιστη επιστροφή της επένδυσης (ROI).

Στη cybertechnics λόγω της αποκλειστικής µας ενασχόλησης µε το online 

marketing και της δεκαετούς εµπειρίας µας, µπορούµε να εγγυηθούµε την 

αποτελεσµατικότητα αυτή.
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3.

Σχεδίαση online campaign

Commercials (design & copy)

Στη σχεδίαση οnline καµπάνιας χρησιµοποιούµε τα πλεονεκτήµατα του integrated 

online marketing communication εκµεταλλευόµενοι τη συνιστώσα δυναµική  όλων των 

παραγόντων. 

Αποσκοπούµε στη χρήση των περισσοτέρων online καναλιών επικοινωνίας µε ενέργειες 

που επιτυγχάνουν παρουσίες µεγάλης διαρκείας (minisite, email marketing, search 

engines optimization), µεσαίας διάρκειας (PPC ads, forum marketing και µικρής 

διάρκειας (banner ads, sponsorships). Με τον τρόπο αυτό η επένδυση θα δηµιουργήσει 

long-term effects, αλλά και ένταση πετυχαίνοντας τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα.

Για την σχεδίαση της καµπάνιας και τη διαχείριση της πληροφορίας (information 

management) από την οποία προκύπτουν τα δηµιουργικά (γραφικά και κείµενα) 

λαµβάνουµε υπόψη µας τις εξής συνιστώσες:

1) Τις εταιρικές γραµµές επικοινωνιακής στρατηγικής (Branding guidelines)

2) Όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες που αφορούν το προβαλλόµενο αντικείµενο 

(πroduct information)

3) Την κατάσταση στον ανταγωνισµό και το target group (sector analysis)

4) Tα προτεινόµενα µέσα και ζητούµενα αποτελέσµατα της καµπάνιας 

(campaign strategy)

Μεγάλη σηµασία για την επιτυχία µιας καµπάνιας, αντίστοιχης της διασποράς, έχει το 

επίπεδο των δηµιουργικών (γραφικά και κείµενα) τα οποία ευθύνονται για την ανάδειξη 

των εµπορικών πλεονεκτηµάτων (unique sales propositions). 

Η υψηλή γνώση του αντικειµένου που έχει η οµάδα µας σε διάφορους τοµείς της 

αγοράς  και των communities, εγγυάται την άριστη διαχείριση των δεδοµένων και την 

δηµιουργία:

1) Εντυπωσιακών rich media / flash animation. 

2) Key-messages και definitions στη γλώσσα του κοινού στόχου αλλά και τη 

γλώσσα των search engines

3) Περιεχόµενο προσαρµοσµένο στα social networks) 
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4) Metadata για πολλαπλή χρήση στο SEO και τα PPC ads.

5) Guidelines για forum marketing (posting) 

Συνήθως κορµός µιας online καµπάνιας είναι µια σελίδα landing ή ένα mini-site το 

οποίο έχει σχεδιαστεί µε γνώµονα τη συγκεκριµένη καµπάνια.

Στη χώρα µας αποτελεί την πρώτη συνήθως επιλογή των διαφηµιζοµένων. 

Κατά την κατάρτιση µιας online καµπάνιας µε banner επιδιώκουµε την ένταση και τη 

µέγιστη διασπορά έτσι ώστε να αυξήσουµε το SOV του brand και τους Unique visitors.

Μια επιτυχηµένη καµπάνια πρέπει απαραιτήτως να υποστηρίζεται από αξιόπιστη 

υποδοµή και ευέλικτο λογισµικό. Μόνον έτσι η διαχείριση της καµπάνιας θα είναι άµεση, 

γρήγορη και αποτελεσµατική.

To e-mail marketing σαν υποσύνολο του (direct marketing) αποτελεί το βασικότερο 

µέσο διατήρησης του customer loyalty καθώς επίσης του immediately buying.

To Search engine marketing, ή SEM, αποτελείται από µια σειρά marketing µεθόδων για 

την αύξηση της εµφάνισης του website στις σελίδες αποτελεσµάτων των search 

engines.  Οι τρεις µέθοδοι είναι:

Search engine optimization

Αποσκοπεί στην βελτίωση του rankings για σχετικά keywords στα search results µε την 

βελτίωση της δοµής του web site, του περιεχοµένου, και βέβαια την αύξηση των back-

links.  Άλλες (advanced) µεθοδολογίες  εξετάζονται κατά περίπτωση. Είναι η 

αποτελεσµατικότερη και βασικότερη µέθοδος online marketing για την προώθηση ενός 

website.

Pay per click (PPC) advertising 

Χρησιµοποιεί πληρωµένες καταχωρήσεις (sponsored search engine listings) για να 

οδηγήσει traffic στο web site. Εκτός του setup-fee υπάρχει και σχετικό κόστος για κάθε 

click το οποίο προκύπτει από διάφορους παράγοντες βασισµένους στην µεθοδολογία 

του πλειστηριασµού (search term bidding). 

Landing pages / Mini-sites

Banner ads & sponsorships

Email marketing

Search marketing
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5.

Paid inclusion / pay (PPT) per time listing 

Η µεθοδολογία αυτή αποσκοπεί στην εγγυηµένη καταχώρηση ενός website στα listings 

των search engines. Επίσης χρησιµοποιείται για την καταχώρηση για συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα σε directories (pay per time).

Σκοπός µας είναι να χρησιµοποιούµε το stealth (ή viral) advertising µε διάφορες 

ενέργειες ώστε να δηµιουργούµε word of mouth effects για το αντικείµενο της 

διαφήµισης. Το πλεονέκτηµα του viral marketing είναι η δυνατότητα του να προσεγγίζει 

έναν µεγάλο αριθµό ενδιαφεροµένων σε χαµηλό κόστος (συγκρινόµενο µε το direct 

mail), καλό targeting, υψηλή και άµεση ανταπόκριση.

Ενδεικτικές ενέργειες viral / stealth marketing είναι:

1) blog / article / forum marketing µε posting στα διάφορα forums µε reviews και 

γενικότερα "offbeat"stories οι οποίες συνδέουν το αντικείµενο της διαφήµισης 

µε συγκεκριµένο θέµα. 

2) Sponsorship περιεχοµένου σε site ενδιαφέροντος του κοινού που  στοχεύει η 

καµπάνια.

3) Guerilla marketing µε αποστολή funny / interesting περιεχόµενο (funny video 

clips, images, power-point presentations, ή και κείµενο) µε tell a friend call to 

action (word-of-mouth recommendation).

∆ιενέργεια on-line διαγωνισµών µε ερωτήσεις σχετικά µε χαρακτηριστικά του 

αντικειµένου διαφήµισης και επιβράβευση των συµµετεχόντων µε κλήρωση.

Για την υποστήριξη του / των διαγωνισµών χρησιµοποιείται εφαρµογή διενέργειας 

διαγωνισµών. Εναλλακτικά µπορεί να γίνει σε συνέργια µε κάποιο από τα 

συνεργαζόµενα sites που φιλοξενεί διαφήµιση.

Viral / Stealth marketing 

Online διαγωνισµοί 
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