
Personalize your Visitors 



Who is your Visitor? 

Is just an ip 

address? 

Or is a real 

human with a 

social login 

and you have 

data about? 



Are Likes enough? 

Likes to a 

Facebook page 

gives you a few 

organic views. 

A login to your Facebook app 

gives you more !!!  

Do you want those data? 



A simple solution 

a web site or an eshop and a Facebook page 

Now you may have your Facebook app to 

connect  

Your Web site & your Facebook page 

So far you had… 

& turn simple visitor to a Login user 



user reaction? 

- $65.00 Facebook Price 

Win This! 



participate 
to your app 

 

or 

to your Fb page 

 

or  

to your web site  



 H i Like Voucher Promotions Platform  
είναι μια ολοκληρωμένη marketing 
εργαλειοθήκη, με την οποία μπορείς να 
δημιουργήσεις μόνος σου online promotions. 
 
 

 Μία ψηφιακή λύση υποστήριξης 
πωλήσεων για να 
 

 αυξήσετε τη βάση των fans της 

επιχείρησης σας… 

 να τους ανταμείβετε με promotions… 

 να τους δίνετε κίνητρο να συμμετέχουν… 

 να τους κάνετε να ασχολούνται με σας… 

 να τους προσκαλέσετε κοντά σας… 

 να τους κάνετε ενεργούς πελάτες! 

 
 



Έξυπνη Καινοτομία για τον καθένα… 
 
 Καινοτομούμε στη λειτουργία της πώλησης 

 

 η διαδικασία του promotion γίνεται online 

 γνωρίζεστε με τους πελάτες σας  

και έξω από το κατάστημα 

 τους δίνετε το μέσο να σας επισκεφτούν, 

να σας δοκιμάσουν, να αγοράσουν 

 Όλα τα standard “Vouchers”  

είναι online 

 
 Η πλατφόρμα είναι απλή στη χρήση 

 

 εργαλειοθήκη χαμηλού κόστους  

και υψηλής απόδοσης 

 μπορείτε μόνοι σας να οργανώσετε  

την προβολή σας 

 



 Version2.0 | Είδη των Vouchers… 
 
 
 Πέντε είδη vouchers 

 
 Δωρεάν δείγματα  

 Οδηγήστε υποψήφιους πελάτες σε κάποιο  
επιλεγμένο σημείο πώλησης 

 
 Προσφορά 1+1  

 Ενισχύστε τον όγκο των πωλήσεων 

 
 Διαγωνισμοί  

 Κάντε τους fans να ασχοληθούν με τη FB σελίδα 
σας και εμπλουτίστε τη βάση δεδομένων σας 

 

 Προσφορές / Εκπτώσεις 
 Ενισχύστε την εμπιστοσύνη των πελατών 

 
 Προσκλήσεις 

 ανακοινώστε και ενημερώστε… 
 

 Web offers, tickets - online shopping 
 Δημιουργήστε vouchers εισιτηρίων ή προϊόντων 

και πουλήστε τα μέσα από το διαδίκτυο – Η 
υπηρεσία αυτή παρέχεται μόνο στη Branded 
version 



www.ilikevoucher.gr 

marketing@ilikevoucher.gr 


