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Τι είναι τα Κοινωνικά Δίκτυα 

    Κοινωνικά 

Δικτυα 



Μοιράζεσαι  

με 2 φίλους 

το μοιράζονται  

με άλλους 2 φίλους 

και με άλλους 

φίλους 



 Κοινωνικά Δίκτυα για Επιχειρήσεις 



Why Twitter is (still) a business’ best 
friend 

 



Kατάλληλα ΚΔ για τον Τουριστικό 
Τομέα  



Τι είναι;  



 Το Twitter είναι ένα Κοινωνικό Δίκτυο 

 Θεωρείται το δεύτερο δημοφιλέστερο μετά από το 

Facebook 

 Δημοσιεύσεις με όριο  

   τους 140 χαρακτήρες 

 Ζωντανό πάρτι από sms 



Γιατί Twitter 

Αξιοποιείται πολύ στον τομέα του Τουρισμού. Μπορείς να: 

• Επικοινωνήσεις με στοχευμένο κοινό χρησιμοποιώντας # 

• Προωθήσεις ενδιαφέρον περιεχόμενο για τη μάρκα/υπηρεσίες σου 

• Ερευνήσεις ποιοί μιλούν για συγκεκριμένα θέματα πχ Αγία Νάπα και να 
συμμετάσχεις στη συνομιλία 

• Αξιοποιήσεις θετικό περιεχόμενο που αναρτάται από ταξιδιώτες για να 
ενημερώσεις άτομα που επιθυμούν να ταξιδέψουν  

• Πάρεις feedback 

• Κάνεις προωθητικές ενέργειες (πχ εκπτωτικά κουπόνια) 

• Παρακολουθήσεις τον ανταγωνισμό 

• Στόχος να οδηγήσεις το κοινό στο website/blog σου 

• Αυξήσεις τις πωλήσεις σου 

• Αξιοποιήσεις τα δωρεάν Twitter Analytics 

• Twitter is Viral 

 



      Ποιοί είμαστε 
 

• Start-up με εξειδίκευση στο Twitter  
• Επαγγελματίες στο χώρο του επιχειρείν, της επικοινωνίας και της Πολιτικής 
• Community του SocialWiz 

 

http://socialwiz.net/about/


Τι Προσφέρουμε 

Ολοκληρωμένες λύσεις για: 

• Βελτιστοποίηση της παρουσίας πελατών στα ΚΔ/Twitter 

• Προώθηση μαρκών και προϊόντων   

• Στήριξη σε θέματα Πολιτικής & Δημοσίων Σχέσεων 

• Engagement με το κοινό σας 

• Στήριξη για χάραξη στρατηγικής 

• Εκπαίδευση στα ΚΔ  

 



Τι Προσφέρουμε 

• Social traffic (impressions to the accounts) μέσω retweets για 
επίτευξη αυξημένου reach στους λογαριασμούς των πελατών 
και engagement με τα μηνύματα της μάρκας 

 

• Social selling   

 

Η προώθηση των πελατών μας εμφανίζεται ως οργανική 
δραστηριότητα στο δίκτυο και όχι ως πληρωμένη (promoted 
tweets and accounts) 

 



Αυτό εξασφαλίζεται με: 

 

• Τη χρήση των μεγάλων εξειδικευμένων και εκατοντάδων 
άλλων ιδιόκτητων λογαριασμών μας 

 

• Το δίκτυο συνεργατών μας με διεθνή παρουσία στα ΚΔ   

 

• Την αξιοποίηση κατάλληλων εφαρμογών για αύξηση της 
παρουσίας των πελατών μας στο Twitter και του engagement 
με το κοινό τους  

 



@cyprus4holidays 

https://twitter.com/Cyprus4Holidays


@SunnyHolidays4u  



@cyprus4holidays  
Twitter Analytics Oct 2015 



Διεθνής Εκστρατεία για το 
@walkoftruth 

  
 
 



Total impressions for 11 days 



Total RTs and Likes for 11 days 



Η καλύτερη διαφήμιση έρχεται απο 
τους πελάτες μας 



Η καλύτερη διαφήμιση έρχεται απο 
τους πελάτες μας 



Ευχαριστώ για τον χρόνο 
σας 

@RitaKaratzia 
@SocialWiz 
@Cyprus4Holidays 
@SunnyHolidays4u 
www.socialwiz.net 


