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Παραδοσιακό vs. Ψηφιακό 

Μάρκετινγκ
 Παραδοσιακό μάρκετινγκ -> φυλλάδια σε σχολεία, μαζική αποστολή 

εντύπων, προώθηση μέσω τοπικών συλλόγων, τοπικών μέσων π.χ. 
ραδιόφωνο, direct mail.

Σκοπός: Ευρύτερη αναγνωρισιμότητα brand name του                                 
εκπαδευτηρίου και δημιουργία θετικών σχολίων από στόμα 
σε στόμα Word Of Mouth = WOM.

 Digital Marketing.

Στοχευμένη προσέγγιση δυνητικού πελατολογίου, αμεσότητα,                      
συγκεκριμένα εργαλεία προώθησης του brand name, social behavior –
netizen, eWOW*

*electronic Word Of Mouth => digital experience



Social Behavior 

Πολίτης του Διαδικτύου, ‘Netizen’.

 Network Citizen

..The term netizen is a portmanteau of the words Internet and citizen 
as in "citizen of the net". It describes a person actively involved in 

online communities or the Internet in general.

 Είμαστε όλοι πολίτες του διαδικτύου, αξιοποιούμε τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για προσωπικό ή επαγγελματικά ωφέλιμο σκοπό βάσει 

των εμπειριών μας αλλά και του αξιακού μας πλαίσιου.



Social Behavior

 Η συμπεριφορά χρήσης των ψηφιακών μέσων ως πολίτες του 

διαδικτύου. 

Ένα σύνολο ιδεών οι οποίες στηρίζουν και δημιουργούν αρμονία ή 

δυναμικές σε όλα όσα σκεφτόμαστε, λέμε (posts, reviews) και τελικά 

πράττουμε στα ψηφιακά μέσα.

Από το πώς αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις των δυνητικών (prospects 

ή και υφιστάμενων πελατών μέχρι το πώς εφαρμόζουμε το ψηφιακό 
μάρκετινγκ σ’ αυτούς.

Η μέγιστη 
απόσταση / 

ημέρα από το 
κινητό = 1.5 

μέτρο.

Χρόνος 
απόφασης / 

ανταπόκρισης 
για ένα “Like” = 

0.8 second! 



Ψηφιακό Τοπίο
Λόγοι αξιοποίησης digital marketing

Το ψηφιακό οικοσύστημα έχει γιγαντωθεί σε παγκόσμια κλίμακα:

 Facebook

2 δισεκατομύρια χρήστες σε παγκόσμια κλίμακα, με σταθερή άνοδο.

 LinkedIn – Β2Β 

460 εκατομύρια εγγεγραμένους χρήστες (επαγγελματικά προφίλ).

 75% της απόφασης για αγορά ή υπηρεσίες, ξεκινάει από το Google Search. 

 Το 85% των χρηστών πριν προβούν στην τελική αγορά έχουν δει εμπειρίες, σχόλια άλλων πελατών ή και 

followers -> αξία των human reviews.

 You Tube 

Καθημερινά ο χρόνος παρακολούθησης video στην πλατφόρμα φτάνει το ένα  δισεκατομμύριο ώρες! 

(αθροιζόμενοι χρήστες - ώρες).



Ψηφιακό Τοπίο
Λόγοι αξιοποίησης
digital marketing

Το ψηφιακό οικοσύστημα     

στην Ελλάδα:
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Ψηφιακό Τοπίο
Λόγοι αξιοποίησης digital marketing

 Το ψηφιακό οικοσύστημα στην Ελλάδα:



Ψηφιακό Τοπίο
Λόγοι αξιοποίησης digital marketing

 Το ψηφιακό οικοσύστημα στην Ελλάδα vs. άλλες χώρες:

7.9M adults 

/ 9.7M Total

3.6M adults 

/ 4.8M Total
8.7M adults / 

10.4M Total



Ψηφιακό Τοπίο
Λόγοι αξιοποιήσης digital marketing

 Στοιχεία πληθυσμού στην Ελλάδα vs. άλλες χώρες:

7.9M adults 

/ 9.7M Total

3.6M adults 

/ 4.8M Total
8.7M adults / 

10.4M Total



Ψηφιακό Τοπίο
Λόγοι αξιοποίησης digital marketing

Οι πελάτες 
έχουν σαν στέκι 
τους τα social 

media

Τα social 
media είναι 
δωρεάν για 

ιδιώτες χρήστες

Στα social 
media 

υπάρχουν και 
οι δυνητικοί 
σας πελάτες

Στοχευμένα 
εργαλεία 

διαφήμισης

e WOM – Εμπειρία Πελάτη

Digital Reach – Customer Engagement



Customer Engagement (Διάδραση)

Οι πελάτες 
έχουν σαν στέκι 
τους τα social 

media

Στοχευμένα 
εργαλεία 

διαφήμισης

E WOM – Εμπειρία Πελάτη

Digital Reach – Customer Engagement

PAID – Sponsored AD



Οι πελάτες 
έχουν σαν στέκι 
τους τα social 

media

Στοχευμένα 
εργαλεία 

διαφήμισης

E WOM – Εμπειρία Πελάτη

Digital Reach – Customer Engagement

Organic Reach 

Customer Engagement
Organic & Paid reach 



E WOM – Εμπειρία Πελάτη

Digital Reach – Customer 

Engagement

Organic Reach 

What is Organic Reach?
Organic Reach is a metric used in social media 
marketing that shows the number of unique 
accounts that have seen a post or piece of 
content on a social media platform. 

In other words, the number of eyes that have 
seen the post once. Organic Reach excludes 
the use of any paid promotional tools, that 
would be used to boost the visibility of the 
post.

Customer Engagement
Organic & Paid reach 



Customer experience

Σημεία διάδρασης

 Στο ψηφιακό οικοσύστημα η πληροφορία είναι άμεσα προσβάσιμη 
έτσι και ο αντίχειρας λειτουργεί με γρήγορα clicks ... με μεγάλη 
ταχύτητα ανακλαστικών.

 Τα σημεία διάδρασης χαρακτηρίζονται από 3 βασικά σημεία:

1.Τι Θέλω;

ή μήπως θέλω αυτό 

που τώρα βλέπω;

2. Πού το 

βρίσκω;

3.Τι ξέρω γι’ αυτό;

ή τι λένε οι άλλοι 

για αυτό;

1.Discovered 2.Search 3.Learn 

Πως το 

βρίσκω;

How

Δεν το σκέφτομαι πολύ... ως πολίτης του δικτύου, είμαι πλέον 

“εκπαιδευμένος” βάσει της καθημερινής μου δραστηριότητας... ότι 

θα υπάρχει ήδη κάπου στα social media.

e WOM



Customer experience

Πλατφόρμες διάδρασης

1.Τι Θέλω;

1.Discovered

Ξαφνικά εμφανίζεται αυτό που 

μπορεί να μ’ ενδιαφέρει στο 

news feed του Facebook ή του 

Instagram ή μετά το 4-5 msg στο 

messenger



1.Τι Θέλω;

1.Discovered 2.Search 

2. Πού το βρίσκω;

organic

Ad / Banner

Customer experience

Πλατφόρμες διάδρασης



Customer experience

Σημεία διάδρασης

2.Search 

2. Πού το βρίσκω;



Customer experience

Σημεία διάδρασης

3.Τι ξέρω γι’ αυτό;
ή τι λένε οι άλλοι 

για αυτό;

3.Learn 

Εταιρικό website



Customer experience

Ψηφιακά μέσα παρουσίασης της επιχείρησης

Δυνητικός Πελάτης

Digital Presence 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

4. Action/ 

Purchase

5. Review / 

Feedback

Πελάτης

Customer Journey



Ποιός είναι ο 
τελικός πελάτης;

Στο εκπαιδευτικό ταξίδι συμμετέχει 

100% ο μαθητής, ο οποίος 

αντιμετωπίζει με προσπάθεια τις 

απαιτήσεις για μελέτη, αλλά 

απολαμβάνει  και την χαρά των 

επιδόσεων του, βάσει των σχετικών 

αποτελεσμάτων.

Ο Γονέας είναι ο τελικός πελάτης 

γιατί μπορεί να αλλάξει, 

τροποποιήσει ή (δυστυχώς) 

διακόψει την εκπαιδευτική εμπειρία 

του μαθητή.  



Customer Life 
Time Value

Senior 

Classes 

i.e. ECPE

Basic Classes

Pre Basic Classes 

Pre Junior Classes

Advanced Classes i.e. 

FCE, ECCE

Χρονική περίοδος:

Περίπου 10 χρόνια



Customer Life 
Time Value

Senior 

Classes 

i.e. ECPE

Basic Classes

Pre Basic Classes 

Pre Junior Classes

Advanced Classes i.e. 

FCE, ECCE
~ 900 $ / 

χρόνο

~ 1100 $ / 

χρόνο

~ 400 $ / 

χρόνο

Πλήθος 

μαθητών



Business Activities

Περίοδος Εγγραφών / 
Εγγραφή Μαθητή

Προγραμματισμός 
Πλάνου  

Μαθημάτων / 
Τάξεων

Καταβολή 
Πληρωμών

Ενημέρωση ύλης 
μαθήματος κατά την 

απουσία του 
μαθητή

Οργάνωση 
Θεματικών 

Δραστηριοτήτων

Επίσημες Εξετάσεις 
Φορέα (Α’ εξάμηνο)

Εξετάσεις (Μαθητών) 
Τριμήνου / Επίδοση 

ελέγχων

Χριστουγενιάτικη 
εκδήλωση 

Καταβολή 
Πληρωμών

Αποκριάτικες 
Θεματικές

Ανοιξιάτικη 
Εκδρομή / 

Θέατρο 

Εξετάσεις 
Β’Τριμήνου / 

Επίδοση ελέγχων

Επίσημες Εξετάσεις 
Φορέα (Β’ εξάμηνο)

Καταβολή 
Πληρωμών

Τελικές Εξετάσεις 
Μαθητών

Ενημέρωση 
Θερινών 

Προγραμμάτων

Κλείσιμο 
Χρονιάς / 
Ενδεικτικά

Προεγγραφές
για την επόμενη 

περίοδο



Business Activities

Περίοδος 
Εγγραφών / 

Εγγραφή 
Μαθητή

Προγραμματισμός 
Πλάνου  

Μαθημάτων / 
Τάξεων

Καταβολή 
Πληρωμών

Ενημέρωση ύλης 
μαθήματος κατά την 
απουσία του μαθητή

Οργάνωση 
Θεματικών 

Δραστηριοτήτων

Επίσημες Εξετάσεις 
Φορέα (Α’ εξάμηνο)

Εξετάσεις 
(Μαθητών) 
Τριμήνου / 
Επίδοση 
ελέγχων

Χριστουγενιάτικη 
εκδήλωση 

Καταβολή 
Πληρωμών

Αποκριάτικες 
Θεματικές

Ανοιξιάτικη 
Εκδρομή / 

Θέατρο 

Εξετάσεις 
Β’Τριμήνου / 

Επίδοση ελέγχων

Επίσημες 
Εξετάσεις 
Φορέα (Β’ 
εξάμηνο)

Καταβολή 
Πληρωμών

Τελικές 
Εξετάσεις 
Μαθητών

Ενημέρωση 
Θερινών 

Προγραμμάτων

Κλείσιμο 
Χρονιάς / 
Ενδεικτικά

Προεγγραφές
για την επόμενη 

περίοδο

POP 

Quiz

Ποιες από αυτές  τις επικοινωνώ

μέσω:

1. Email ;

2. Facebook message ;

3. Facebook post ;

4. Instagram story ;

5. Facebook Event ;

6. Ενημέρωσης της επίσημης 

σελίδας της επιχείρησης ;



Social Media 
Marketing

Κάνω το 

πλάνο μου & 

δεσμεύομαι

Ειμαι παρόν στις 

ανάγκες / 

αιτήματα των 

πελατών μου

Ο χρόνος 

απόκρισης στα 

social είναι 

άμεσος / 

γρήγορος

Ειδικά για online 

chat & FB msgr

H προσωπική μου σελίδα 

στο Facebook δεν αποτελεί 

σημείο αναφοράς, η 

επαγγελματική μου 

παρουσία είναι σημαντική

Δεν ενισχύω «προσωπικό» 

προφίλ στο LinkedIn. 

Εκεί παρουσιάζω την 

επαγγελματική ταυτότητα και 

ουσία της επιχειρησής μου.



Social Media 
Marketing

Πλάνο & Ενέργειες

- Παρατηρώ σημεία υγιούς ανταγωνισμού.

Google Search, Facebook & LinkedIn.

- Βλέπω πού & πώς θα μπορέσω να αξιοποιήσω 

βέλτιστες πρακτικές.

- Αποφεύγω καμπάνιες με διαρκή σήμανση σε 

εκπτώσεις και προσφορές με ++ μεγάλη 

διάρκεια π.χ. “- 70% για την περίοδο Χ-Ψ , ή 

τελευταίες εβδομάδες εγγραφών οι Χ πρώτοι => 

Χ% έκπτωσεων για όλη τη σχολική χρονιά”.

- Μπορώ να αξιοποιήσω την προσσέγγιση των 

εκπτώσεων με ποιοτικά χαρακτηριστικά π.χ. 

“Έχουμε ανανεώσει την μεθοδολογία μας με 

καινούργια βιβλία εκπαίδευσης ... Οσοι κάνουν 

την Χ ενέργεια μέχρι το Ψ διάστημα θα έχουν 

έκπτωση στα βιβλιά Χ %”.

Pricing 

wars



Social Media 
Marketing

Πλάνο & Ενέργειες

- Eπιλέγω που θα έχω μεγαλύτερη παρουσία 

π.χ. Κάνω περισσότερες διαφημίσεις 

(προώθηση posts) στο Facebook και λιγότερες 

σε google ads? έχω μετρήσει σε ποιό? 

- Στο επαγγελματικό πλαίσιο λειτουργίας για τα 

social, διαφοροποιώ την προσέγγιση και 

χαρακτηρίζω τους δυνητικούς/υφιστάμενους 

πελάτες ως «οπαδούς» της επιχείρησης μου.. 
δεν έχουμε βασίλεια στο κλάδο  .. οπότε και δεν 

τίθεται η έννοια του ακόλουθου…

- Έχουμε χαρούμενα παιδιά που θέλουν να 

μάθουν και ικανοποιημένους γονείς που τα 

υποστηρίζουν, αυτοί είναι οι FANS, οπαδοί μας 

είτε βρίσκονται στο business Facebook / 

Instagram και μας έχουν κάνει Like ή στο 

LinkedIn. 

In business 

Customer 

is the King 

!!

1.Αναγνωρισιμότητα

2. Εμπιστοσύνη

3. Πιστότητα vs. ταξίδι 

πελάτη

Καθημερινή ή 

εβδομαδιαία 
διάδραση -FB

Στόχοι:

1.Reach

2.Impressions

3. Post Likes 



Social Media Marketing

Business Platforms & Tips





Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

τους κωδικούς του GMAIL / Google





















Βήμα – βήμα Google Ads
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Βήμα – βήμα Google Ads



Βήμα – βήμα Google Ads



Βήμα – βήμα Google Ads



Βήμα – βήμα Google Ads



Aνεβάζω το budget μόνο για 

συγκεριμένες εβδομάδες π.χ. 

περίοδος Εγγραφών ?

Food for thought 

Βήμα – βήμα Google Ads



Περιοδος 

Εγγραφών ?

Food for thought 

Ad quality 

score?

Mobile friendly 

site?

Βήμα – βήμα Google Ads



Βήμα – βήμα Google Ads

Ας δούμε λίγο τις έννοιες:

AD Ranking

AD Position

AD Quality Score
CTR..  click through rate

.. Τι συμβαίνει στην πρώτη 

σελίδα αναζήτησης.



Βήμα – βήμα Google Ads

Ας δούμε λίγο τις έννοιες:

Ad Ranking

Ad Position

Ad Quality Score
CTR..=  click through 

rate

.. Τι συμβαίνει στην πρώτη 

σελίδα αναζήτησης.



Βήμα – βήμα Google Ads , Ad ranking rules !



The ranking 

Party…

… τι βλέπω στην 

πρώτη θέση 

εμφάνισης vs. 

συγκεκριμένης 

αναζήτησης 

(brand name)

3 τομείς θέσεων / 
σελίδα !

Πάνω μέρος $$
Θέση: 1- 3 ή 4.

Μέση : 5-9 
(Organic / SEO)

Κάτω μέρος: 9-11 $

Organic / 

Middle position

Low , 1st Page 

ranking- paid

1st ranking $$



Ad quality score?

Mobile friendly site?

Βήμα – βήμα Google Ads

Person’s Location,

Device (Mobile, Tablet, PC)

Time of Search

3 τομείς θέσεων / σελίδα !

Πάνω μέρος $$

Θέση: 1- 3 ή 4.

Μέση : 5-9 (Organic / SEO)

Κάτω μέρος: 9-11 $

3 τομείς θέσεων / σελίδα !

Πάνω μέρος $$

Θέση: 1- 3 ή 4.

Μέση : 5-9 (Organic / SEO)



Ad quality score?

Mobile friendly site?

Βήμα – βήμα Google Ads

3 τομείς θέσεων / σελίδα !

Πάνω μέρος $$

Θέση: 1- 3 ή 4.

Μέση : 5-9 (Organic / SEO)

Κάτω μέρος: 9-11 $



Ad quality score?

Mobile friendly site?

Βήμα – βήμα Google Ads

Σχέση quality 

score : 

ad ranking : 

κόστους



Ad quality score?

Mobile friendly site?

Βήμα – βήμα Google Ads



Βήμα – βήμα Google Ads , Call Extensions

https://instapage.com/blog/how-adwords-

extensions-generate-sales



… επιστρέφουμε στα τελικά στάδια της καμπάνιάς μας..







Βήμα – βήμα Google Ads



Αποφεύγουμε τη χρήση 

facebook url !!!  

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε 

έτοιμο template σε βασική 

μορφή, που παρέχει η 

Google! 

Βήμα – βήμα Google Ads



Βήμα – βήμα Google My Business
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Βήμα – βήμα Google My Business
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Βήμα – βήμα Google My Business

Free Site, Basic Template
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Free Site, Basic Template



https://language-school-1221.business.site/?m=true
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Free Site, Basic Template
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https://kantzalingoschool.business.site/?m=true

Βήμα – βήμα Google My Business

Free Site, Basic Template

https://kantzalingoschool.business.site/?m=true


https://kantzalingoschool.business.site/?m=true

Βήμα – βήμα Google My Business

Free Site, Basic Template

• Νέο website / basic template. Δωρεάν

• Λογαριασμός διαχείρισης διαφήμισης – καμπανιών

• Στοιχεία & ενέργειες ανταγωνισμού βάσει κλάδου

• Παρουσία επιχείρησης στο Google Maps, με
δυνατότητα posts, photos

• Άμεση διαχείριση κόστους σε ενεργές καμπάνιες ή 

και δυνατότητα άμεσης παραμετροποίησης. 

https://kantzalingoschool.business.site/?m=true


https://kantzalingoschool.business.site/?m=true

https://kantzalingoschool.business.site/?m=true




























https://www.facebook.com/business/help/63107900

6996990

https://www.facebook.com/business/help/631079006996990


www.earlywarning.eea.gr

Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης ΕΕΑ.

Facebook:EW Europe Mentors 
@EWEMentors/

Email:infoprograms@eea.gr

Τηλεφωνικές γραμμές

210- 3380279/210/236/295/296
210 -3601042


