
Εξατομικευμένη λύση για κάθε επιχείρηση
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ABOUT LEMONBOOK
Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και επικεντρώθηκε στην παροχή υπηρεσιών, που στόχο έχουν την 

ισχυροποίηση της online παρουσίας επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μέσα από ένα προσεκτικά μελετημένο πακέτο παροχών, επιδιώκει την υλοποίηση λύσεων 

απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.  

Η Lemonbook παρέχει digital services που καλύπτουν όλο το φάσμα της online επικοινωνίας, 

έχοντας εξειδίκευση στην δημιουργία καμπανιών μέσω Google AdWords και Facebook.  

Θέλοντας να ενισχύσει περαιτέρω τις παρεχόμενές υπηρεσίες της, ξεκίνησε συνεργασία το 2016 

με το δίκτυο Findigital – GotU, που διαχειρίζεται την διαφημιστική εφαρμογή GotU. Η 

συγκεκριμένη εφαρμογή βραβεύτηκε από το Facebook, ως Νο1 διαφημιστική λύση για το 2016

στην κατηγορία “Real Results for Customers”. 
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ABOUT FINDIGITAL
Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 για να συγκεντρώσει όλες τις δραστηριότητες του FindHere

Group στον τομέα του digital marketing.

Η FindHere ιδρύθηκε το 2011 και έχει ως κύρια δραστηριότητα τον πανελλαδικό ηλεκτρονικό 

κατάλογο findhere.gr, έναν από τους 5 μεγαλύτερους στην Ελλάδα με πελατολόγιο πάνω από 

3.000 επιχειρήσεις.

Η Findigital προσφέρει 360ο λύσεις για digital communication & online marketing, με εξειδίκευση 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιστορικό πολλών πετυχημένων online καμπανιών.

Η Findigital επιλέχθηκε από την GotU ως αποκλειστικός συνεργάτης της για Ελλάδα και Κύπρο.



ABOUT GOTU & 77AGENCY

Το brand GotU δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 για να ενώσει όλες τις 
δραστηριότητες της 77Agency στον τομέα παροχής Social Media services για Digital Agencies, 
Yellow Pages Groups και Τοπικούς Ηλεκτρονικούς Οδηγούς σε όλο τον κόσμο.

Η 77Agency ιδρύθηκε το 2003 στο Λονδίνο, με πάνω από 150 συνεργάτες σε 6 γραφεία: 
Λονδίνο, Μιλάνο, Ρίγα, Ρώμη, Άμστερνταμ, Μόσχα.

Η 77Agency είναι μία τις ηγέτιδες στην Ευρώπη ως digital media Agency με εξειδίκευση στην 
ανάπτυξη λύσεων online & social media marketing.
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A SPECIAL RELATIONSHIP WITH

Η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που ζήτησε από το Facebook να 
ανοίξει το API program και μια από τις 3 πρώτες που είχαν 
πρόσβαση σε αυτό. Έχει αναγνωρισθεί ως  Facebook Strategic 
Preferred Marketing Developer ένας τίτλος που τον κατέχουν μόλις 
13 εταιρείες στον κόσμο.

“Strategic PMD is a designation reserved for a small group of PMDs
that are driving outstanding positive impact in our marketing
developer ecosystem. Each Strategic PMD earned the distinction
through a rigorous selection process that among other
considerations, is based on shared values, strategic alignment, and
growth potential with Facebook.”

Today the program evolved into “Facebook Marketing Partners”, of
which 77Agency is still a proud member.
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ FB

- Είναι το μέρος που ο κόσμος περνά την περισσότερη ώρα μετά την τηλεόραση.

Χρήστες Facebook: 28 λεπτά

Καθημερινοί Χρήστες Facebook: 19 λεπτά

Χρήστες Κινητών: 15 λεπτά

Μ.Ο: 1 ώρα & 40 λεπτά την μέρα



ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ;

ΕΧΟΥΝ OΜΩΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;



ΠΟΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ;

ΠΟΛΥ ΤΟΠΙΚΕΣ

ΜΙΚΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ(1 ΜΟΝΟ ΜΗΝΥΜΑ)

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ = ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΧΙ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟ



ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
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Το Facebook συνδυάζει την αποτελεσματικότητα της συχνότητας των παραδοσιακών μέσων, με την 

τοπικότητα των φυλλαδίων



ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο μόνος τρόπος για την digital προώθηση των επιχειρήσεων με αποτελεσματικό 

τρόπο σε υπερτοπικό επίπεδο 



Reach and frequency 

Μια πραγματικά αποτελεσματική διαφημιστική 
καμπάνια (όπως η TV, το ραδιόφωνο…)

Τώρα για πρώτη φορά και DIGITAL!

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ



Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ DIGITAL ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΥΛΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΛΙΚΙΑ



ΜΙΑ ΝΕΑ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ
CLICKS OR IMPRESSIONS

Αυτή η λύση ξεκίνησε πριν 

20 μήνες και 

χρησιμοποιείται σε 16

ευρωπαϊκές χώρες.
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FREQUENCY

Ο σωστός αριθμός

επανάληψης

REACH

Εγγυημένος αριθμός

μοναδικών χρηστών

TIME

Εντός του σωστού

χρονικού πλαισίου

TARGETING

Παράδοση σε χρήστες σε

συγκεκριμένη τοποθεσία



ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FREQUENCY

Μια γνωστή έννοια που εφαρμόζεται στο digital advertising.

14Sources:Surmanek, J. (1995) A frequency of one, frequently wrong. Advertising Age 27: 7–13.

Herbert E. Krugman. “Why Three Exposures May Be Enough.” Journal of Advertising Research 12, 6 (1972)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΛΥΣΗ

FACEBOOK

ΛΥΣΗ GotU



ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ TIME

Πως η συχνή επανάληψη σε σύντομη χρονική περίοδο αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα του μηνύματος
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Το μήνυμα διατηρείται στο 

μυαλό του καταναλωτή με 

την επανάληψη του εντός 

καθορισμένου χρονικού 

πλαισίου

First exposure Repetition

Source: "Memory: A Contribution to Experimental Psychology - Ebbinghaus (1885/1913)"



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

• Η έρευνα του Facebook υποστηρίζει αυτή τη πρόταση χωρίς καμία αναστολή

• Είναι η αποτελεσματική λογική που ακολουθεί η κλασσική, παραδοσιακή διαφήμιση



ΕΝΑ ALL-INCLUSIVE ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΚΟΣΤΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΙ

ΧΡΗΣΤΕΣ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ

FREQUENCY

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

€200 4,000 5 φορές 2-3 εβδομάδες
1 creative

included

€300 6,000 5 φορές 2-3 εβδομάδες
1 creative

included

€400 8,000 5 φορές 3-4 εβδομάδες
1 creative 

included

€500 10,000 5 φορές 3-4 εβδομάδες
2 creatives

included

…
And so on up to

1,000,000 users
5 φορές … …

ΔΕΝ είναι συγκρίσιμες 

με άλλες προσφορές

ΔΕΝ είναι διαθέσιμες σε 

self provisioning

ΣΤΟΧΟΣ δεν είναι τα 

clicks or impressions, αλλά

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ!!

Παραδείγματα με πιθανές προτάσεις 



Η GotU βραβεύτηκε με το 2016 Facebook Innovation Spotlight 
prize στην κατηγορία “Real results for customers”.

Η εφαρμογή της GotU είναι η μόνη διαφημιστική λύση που 
βραβεύτηκε, χάρη στα πετυχημένα αποτελέσματα που έφερε 
στους πελάτες της.

www.facebook.com/business/spotlight-real-results-winners-announced

ΜΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Νο1 
Διαφημιστική 

εφαρμογή 

στο 

Facebook

2016
Facebook 

Innovation 
Spotlight 

prize

Νο1 
Πετυχημένα 

αποτελέσματα 

για 

επιχειρήσεις



ΜΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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16
χώρες

18
χώρες έως 

το τέλος 

του 2016

50.000
καμπάνιες

#1
Facebook 

product for 

revenue 

generated in 

2015

Campaigns sold 

every month by 

engaged sales reps 

on average

1.5

1η

φορά 

Ελλάδα & 

Κύπρο



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


