
Διεθνοποιώντας την επιχείρησή σας 

Το διαδίκτυο ως το κλειδί του μέλλοντος 



Το μήνυμα της unlocked International 
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Η unlocked International GmbH ιδρύθηκε το 2013 στο Αμβούργο της Γερμανίας, αποσκοπώντας στο να 
δώσει σε εταιρείες κάθε μεγέθους, τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια νέα, διεθνή δυναμική. Με τις 

υπηρεσίες της unlocked International και μέσα από το εκτενές, παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών της, κάθε 
προϊόν ή υπηρεσία, μπορεί να προωθηθεί μέσω e-Promotion, ξεπερνώντας το «εμπόδιο» της γλώσσας ή 

της ιδιοσυγκρασίας της κάθε τοπικής αγοράς.  Στόχος της είναι να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις και 
δυνειτικούς πελάτες από όλο τον κόσμο.  
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Τα βήματα μιας πετυχημένης ηλεκτρονικής 
διεθνοποίησης 
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Ανάπτυξη στρατηγικής 

Έναρξη σχέδιου δράσης 

Διαδικτυακό μάρκετινγκ 

Εφαρμογή επικοινωνιακής πολιτικής 



1ο βήμα – Ανάπτυξη στρατηγικής 
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Έρευνα ανταγωνιστών σε αλλοδαπές αγορές (μέγεθος 
αγοράς) 

Προσδιορισμός κερδοφόρων καναλιών προώθησης 

Ανάλυση υπάρχουσας διαδικτυακής παρουσίας 

Υπολογισμός δαπάνης και εκτίμηση επιστροφής (ROI) 

Έλεγχος υποδομής και ωριμότητας επιχείρησης 

Νομικές και λογιστικές ιδιαιτερότητες 



2ο βήμα – Εφαρμογή 
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Διεθνής δημοσκόπηση και ανάλυση υπάρχουσας 
σελίδας 

Web design 
•Βελτιστοποίηση υπάρχουσας σελίδας ή σχεδιαμός νέας 

•Δημιουργία περιεχομένου 

Ανάλυση περιορισμών προϊόντος 
•Λογισμικού / App / Υπηρεσίας 

Τοπική προσαρμογή προϊόντος για την αγορά-στόχος 

Ρυθμίσεις τεχνολογικών εργαλείων ιστοσελίδας 
•CMS / SEO-Tools / Mobile Versions 



3ο βήμα – Διαδικτυακό marketing 
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Web Localization 2.0 

•Βελτιωμένα οργανικά αποτελέσματα 

•Μακροπρόθεσμη λύση για καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης 

Google Adwords 

•Καλύτερη κατάταξη επί πληρωμή 

Κοινωνικά και επαγγελματικά δίκτυα 

•B2B και B2C 

•Γνωστοποίηση μάρκας 

Blogging 

•Σύγχρονη μεθοδολογία διαδικτυακού marketing χαμηλού κόστους 

•Ρίσκο: απώλεια ελέγχου περιεχομένου 

Affiliate Marketing 

•Εγχώρια ή και διεθνή δικτύωση για την αποκόμιση νέων πελατών 

Link building 

•Ποιοτικές διασυνδέσεις για βελτιωμένη απόδοση στις μηχανές αναζήτησης 



4ο βήμα – Πελατειακή Επικοινωνία 
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Πολυγλωσσικότητα 

•Ticket System  

•Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένης Διαδικασίας  

•Ανθρώπινο Δυναμικό  

Newsletters 

•Σχεδιασμός 

•Αποστολή 

•Παρακολούθηση 

Παρακολούθηση Διαδικτυακής Υπόληψης 

•Ρίσκα 

•Ευκαιρίες 



Ο ρόλος της unlocked International 

8 

Υποστήριξη 

Εφαρμογή 

Ανάπτυξη 



Ο ρόλος της unlocked International 
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Υποστήριξη 

Εφαρμογή 

Ανάπτυξη 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
Ηλεκτρονική αναζήτηση και συγκριτική ανάλυση ξένων 
ανταγωνιστών 

• Όλα τα απαραίτητα δεδομένα για μία πληροφορημένη 
απόφαση δράσεως 

– Διεθνές δίκτυο ειδικευμένων αναλυτών που διαμένουν στις 
εκάστοτε χώρες 

Αναπτυξη στρατηγικής ηλεκτρονικής παρουσίας και 
δράσεως με πληροφορίες επί του κόστους 

• Εμπεριστατωμένη βάση πληροφοριών για τον σχεδιασμό 
της διεθνοποίησης και συζητήσεις με επενδυτές ή 
απλούστευση και βελτιστοποίηση των υπάρχουσων 
διαδικασιών 

– Εκτενής εμπειρία στην εφαρμογή ηλεκτρονικής προώθησης 
μέσω ευρείας γκάμας υπηρεσιών που καλύπτουν τα σχέδια 
αυτά 

Τεχνολογική προετοιμασία λογισμικού/εφαρμογών και 
προγραμμάτων για μια ομαλή διεθνοποίηση 

• Αποφυγή δαπανών επαναπρογραμματισμού μέσω του 
ελέγχου του κωδικού προγραμματισμού σχετικά με την 
σχεδιαστική και γλωσσική συμβατότητα με γλώσσες 
διαφορετικών αλφαβήτων 

– Παροχή αυτοποιημένης ανάλυσης λογισμικού και 
προγραμμάτων 
 



Ο ρόλος της unlocked International 
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Υποστήριξη 

Εφαρμογή 

Ανάπτυξη 

Εκμετάλλευση εταιρικής ιστοσελίδας 

Σχεδιασμός ηλεκτρονικής παρουσίας και τοπική 
προσαρμογή για τη νέα αγορά 

• Επαγγελματικός κυβερνοχώρος που πληρεί διεθνείς 
σχεδιαστικές και τεχνολογικές προϋποθέσεις. 
Localization 2.0 με έρευνα λέξεις κλειδιών και 
στρατηγική τοποθέτησή τους στις εκάστοτε 
πολυγλωσσικές εκδόσεις με αποτέλεσμα μια 
επιτυχημένη απόδοση στις μηχανές αναζήτησης 

– Μόνο στην unlocked International 

Πολυγλωσσικό Online Marketing 

• Προσδιορισμός κερδοφόρων διαδικτυακών μεθόδων 
βάσει υπολογισμού επιστροφής επένδυσης. Πλήρης 
έλεγχος δαπάνης και αποδοχών μέσω προκαθορισμού 
στόχων και προϋπολογισμού 

– Εγχώριοι επαγγελματίες με γνώση της διαδικτυακής αγοράς 
και των τάσεων αναζήτησης 



Ο ρόλος της unlocked International 
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Υποστήριξη 

Εφαρμογή 

Ανάπτυξη 

Οι πελάτες σας από όλο τον κόσμο 

Πολυγλωσσική πελατειακή επικοινωνία 

• Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αυτοματοποίησης 
αλλά και ανθρώπινης παρεμβολής συγκρατώντας τον 
πλήρη έλεγχο επικοινωνίας και δαπάνης. 

– Γνώση εις βάθους για την εταιρία και τους στόχους των 
πελατών και παράλληλη εφαρμογή 

Customer Relations Marketing 

• Ανάπτυξη περιεχομένου και δημοσίευσή του μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων όπως κοινωνικά δίκτυα και 
πλατφόρμες μαζικής ενημέρωσης. «Δέσιμο» 
υπάρχοντων πελατών και αποκόμιση νέων 
ανεξαρτήτως γλώσσας και γεωγραφικής τοποθεσίας 

– Ενεργή χρήση διεθνούς δίκτυου συνεργατών της unlocked 
International 
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Σας ευχαριστούμε 

Ερωτήσεις 



Στοιχεία Επικοινωνίας 

Άγγελος Κόλλας 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
akollas@unlocked-international.com 

Τηλ:  +49 (0) 40 – 51321811 
Φαξ:   +49 (0) 40 – 51321812 

 
unlocked International GmbH  

Rehmstr. 3A 
22299 Hamburg  

Germany 
  

www.unlocked-international.com 
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