
 

 

Επικοινωνήστε το 

μήνυμα σας με 
σαφήνεια, στο κοινό που 

σας ενδιαφέρει 

 
Πάνω από 1 

δισεκατομμύριο σελίδες 
στο διαδίκτυο 

παγκοσμίως. 
 

Πάνω από 5,7 

εκατομμύρια ιστοσελίδες 
στην Ελλάδα. 

Τουλάχιστον 65% του 

Ελληνικού πληθυσμού 
χρήστες του internet. 

 

Σ’ ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, η lemonbook μπορεί να σας 
προτείνει την πλέον κατάλληλη λύση για 
την παρουσία σας στο διαδίκτυο. 

 

➢ Facebook – Instagram Ads. 

➢ Google Ads. 

➢ YouTube Video Ads. 
➢ E-Mail Marketing. 

➢ SMS Marketing. 

➢ Advertorials. 
➢ Κατασκευή SEO Friendly 

ιστοσελίδων. 

➢ Βελτιστοποίηση SEO υφιστάμενων 
ιστοσελίδων. 

 

θα σας προτείνουμε τον πλέον 
ενδεδειγμένο τρόπο προβολής, 

προσαρμοζόμενο στο είδος και τις 
ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας σας. 

 

 Χωρίς κανένα κόστος ή δέσμευση, η 
εταιρεία μας θα σας δώσει μια γενική 

κατεύθυνση για το πως πρέπει να κινηθείτε στο 
δαιδαλώδες τοπίο του διαδικτύου. 

 

 

Be Online Be Present Be Prepared 
 

 

 

 



 

 

Τι είναι τα Micro Moments 
και γιατί πρέπει να σας 
ενδιαφέρουν 

Η Google τα χαρακτήρισε σαν 
ένα από τα σημαντικότερα 

γνωρίσματα του Digital 

Marketing και ΝΑΙ εάν 
απευθύνεστε με 
οποιονδήποτε τρόπο στο 

ευρύτερο κοινό θα πρέπει να τα 
γνωρίζετε. 

 
Το Internet σε συνδυασμό με 
το κινητό, άλλαξαν δραστικά 
τις συνήθειες αλλά και τον 

τρόπο σκέψης μας. Θέλουμε 
ΑΜΕΣΑ απαντήσεις σε μια 
σειρά από ερωτήματα. 

 
 
➢ Θέλω να μάθω 

➢ Θέλω να κάνω 
➢ Θέλω να πάω 

➢ Θέλω ν' αγοράσω 

   

 
«Μικρό-Στιγμές» ( Micro 
Moments) είναι αυτά τα 
ελάχιστα δευτερόλεπτα όπου 

αναζητούμε online και 

περιμένουμε ΑΜΕΣΗ και 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ απάντηση 
στα ερωτήματα μας. 

 

«Το διαδίκτυο γίνεται η 
κεντρική πλατεία για το 
παγκόσμιο χωριό του 
αύριο» 

 
Bill Gates 

 
 

Οι επιχειρήσεις και οι 
επαγγελματίες που θα είναι 
παρών και που θα δώσουν 
την πιο άμεση και 

ικανοποιητική απάντηση 
στις παραπάνω 

αναζητήσεις, θα κερδίσουν 

και την εμπιστοσύνη των 
χρηστών. Όσοι δεν το  

 κάνουν θα μείνουν πίσω και  
 θα απαξιωθούν. 

 

 
Πως ωφελείστε 
προχωρώντας σε 
συνεργασία μαζί μας. 

Σε κάθε Micro Moment των 
υποψήφιων πελατών σας, 

θέτουμε την επιχείρηση, το 

ιατρείο ή το κατάστημα σας 
σε θέση πρώτης προβολής 

στα Social Media και στις            

μηχανές αναζήτησης. 

 

Με πελατολόγιο απ’ όλο το 
φάσμα της Ελληνικής 

αγοράς, αντλούμε συνεχώς 

πληροφόρηση για το ποιες 
διαφημιστικές ενέργειες 

αποδίδουν και ποιες όχι. 

 
Ερευνούμε και σας 

προτείνουμε την καλύτερη 
λύση για την επιχείρηση ή 
δραστηριότητα σας. 

 
Θέτουμε συγκεκριμένους 
στόχους και λογοδοτούμε 
για τα αποτελέσματα 
αυτών. 

 
Βασικά Στοιχεία 

✓ Πελατολόγιο άνω των 350 

επιχειρήσεων & 

επαγγελματιών σε όλη την 
Ελλάδα. 

✓ Διαχειριζόμενος 

διαφημιστικό τζίρος σε 
Facebook Ads & Google 

AdWords άνω των 35.000€ 
ετησίως. 

✓ Ποσοστό ανανεώσεων 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

άνω του 85% 

 

 

 

Δείγμα Δουλειών Μας 
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Επικοινωνία 
Lemonbook     

Λεωφ. Γρηγορίου 

Λαμπράκη 33 

145 72 Δροσιά 

Τηλ.: 212 213 5366 

 info@lemonbook.gr 

www.lemonbook.net 
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