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Όλες οι παραπάνω στρατηγικές (SEO, SEM , SMM) έχουν ως αποτέλεμα να διεκδικούμε πολύ καλή
θέση στις μηχανές αναζήτησεις και στα Social Media, χτίζοντας συνεχή προβολή και
επικοινωνία με το κοινό μας. Έτσι, θα είστε σίγουροι, πως ως μέλος της πλατφόρμας, η
επιχείρηση και τα προϊόντα σας προώθούνται με συνέπεια, κερδίζοντας έδαφος και σταθερά
θεμέλια στον ψηφιακό κόσμο.

Στην ΜyPlaceUp έχουμε φροντίσει για την βέλτιστη και σταθερή παρουσίαση της επιχείρησης
σας,  προκειμένου να αυξηθεί η  αναγνωρισιμότητάς σας (Brand Awareness). Αυτό επιτυγχάνεται
με αναφορές της επιχείρησής και παρουσίαση του λογότυπού σας σε διάφορα μέρη της
πλατφόρμας (φίλτρα, τοποθεσίες, περιοχές, προϊόντα κλπ.),  καθώς και σε συμπληρωματικές
υπηρεσίες μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, κα.).

Αγαπητέ συνεργάτη,

σε συνέχεια των αποστολών μας, με σκοπό την ενημέρωση σας για τις υπηρεσίες και τα προνόμια

της MyPlaceUp, σας παρουσιάζουμε τις ενέργειες μας για την προώθηση της επιχείρησης σας,

μέσω της πλατφόρμας και μέσω digital marketing στρατηγικών.
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Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις συνδρομές και τις παροχές της

πλατφόρμας. Η ομάδα της MPU είναι εδώ για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας.

info@myplaceup.com

Διευρύνουμε την αναγνωρισιμότητα σας
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Digital Marketing υπηρεσίες στην διάθεση σας

Iσχυρή στρατηγική μάρκετινγκ μέσω email campaigns. Aναγνωρίζοντας ότι το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία μάρκετινγκ στην
εργαλειοθήκη του ηλεκτρονικού εμπορίου, αποστέλλουμε emails διαφημιστικού και άλλου
ποιοτικού περιεχομένου των προϊόντων της πλατφόρμας (newsletters), σε εγγεγραμμένα μέλη
μας, συνολικά ή ανά κατηγορία (π.χ. ιδιώτες, ξενοδοχεία,  κατασκευαστικές εταιρείες, επιχειρήσεις
με υπηρεσίες οικίας, κ.α.).

Προβολή προϊόντων της πλατφόρμας με καινοτόμα εποχιακά Digital Events στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, κα.).

Τακτικές πληρωμένες διαφημίσεις σε μηνιαία βάση σε Πλατφόρμες Κοινωνικής
Δικτύωσης (όπως Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn). Έτσι, ενισχύουμε την οργανική
κοινωνική μας παρουσία και εστιάζουμε ιδιαίτερα και στις διαφημιστικές δαπάνες SMM για τα
προβαλλόμενα προϊόντα.

Στοχευμένες διαφημίσεις ακριβώς τη στιγμή που ο καταναλωτής ψάχνει αυτό που παρέχει η
πλατφόρμα (Google Ads). Η MyPlaceUp επενδύει σοβαρό κεφάλαιο για χρήση της υπηρεσίας
Google Ads στοχεύοντας στο μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης. 

Αναγνωρίζοντας την σημασία του Βrand Awareness και της συνεχόμενης εμπλοκής με το
αγοραστικό μας κοινό προσπαθούμε να  διατηρούμε μια σταθερή ροή επικοινωνίας με τους
χρήστες, εκμεταλλευόμενοι όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια.  Αυτό συνεπάγεται σε
προωθήσεις, νέο περιεχόμενο, λανσαρίσματα προϊόντων και άλλα νέα που μπορούν να
ενθαρρύνουν τους χρήστες να προχωρήσουν σε αγορές.

Για τον λόγο αυτό, ως συνδρομητής του MyPlace μπορείτε να είστε σίγουροι πως θα προβάλεστε
μέσω των digital marketing στατηγικών που έχουμε αναπτύξει. Aς δούμε, ποιές ακριβώς είναι αυτές: 

Με εκτίμηση,

Υπεύθυνος Ψηφιακής Έρευνας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας

MSc Κωνσταντίνος Ζήτης
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