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Πώς θα φτιάξετε 
ένα μήνυμα 
Marketing που θα 
τραβάει την 
ΠΡΟΣΟΧΗ και το 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ των 
ανθρώπων.
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Ξπότε το ερώτημα είναι – πι κάνορμε 
με αρπόν πον ξνόνο;



Ξπότε το ερώτημα είναι – πι κάνορμε 
με αρπόν πον ξνόνο;

Ποιο “μήνυμα” θα μνέμει να μάνει κάμοιοξ 
αμό “εμάξ” – οπο ούνπομο αρπό ξνονικό 
διάοπημα ώοπε να πναβήλορμε πο 
ενδιαφένον και πην μνοσοξή πορ;  



Μια μικρή ιστορία..















Γιαπί ορνέβη αρπό;



Είναι θέμα ξνώμαποξ;



Σημαοία έξει πι βάζορμε “μέοα” οπην 
κάθε πακπική.

Πο μήνρμα μαξ – πο μενιεξόμενο μαξ 
έξει οημαοία. 



Και μοιό είναι το 1ο μνάγμα μορ θα 
οκεςπεί κάμοιοξ όπαν δει πο μήνρμα μαξ; 



Και μοιό είναι το 1ο μνάγμα μορ θα 
οκεςπεί κάμοιοξ όπαν δει πο μήνρμα μαξ; 

Μα δώοω πην ΠΞΝΣΝΧΗ μορ;
Λε ΕΜΔΙΑΦΕΞΕΙ;



Ξπότε το νέο ερώτημα τώρα είναι:

Πώξ θα ςπιάλορμε μηνύμαπα μορ 
πναβούν πην ΠΞΝΣΝΧΗ και πο 
ΕΜΔΙΑΦΕΞΝΜ;



Νι άνθνωμοι ΓΜΔΙΑΦΓΞΝΜΟΑΙ μόνο 
για 2 μνάγματα:

- Dov Gordon



1. Για ένα ΠΞΝΒΖΗΛΑ μορ έξορν και ΔΓΝ 
πο θέκορν

2. Για ένα ΑΠΝΟΓΖΓΣΛΑ μορ θέκορν – και 
ΔΓΝ πο έξορν

- Dov Gordon

Νι άνθνωμοι ΓΜΔΙΑΦΓΞΝΜΟΑΙ μόνο 
για 2 μνάγματα:
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ΖΠΣΗ
(Πο μέοο – πο μνοοόν 

η ρμηνεοία μαξ)



Α Β
ΠΞΝΒΖΗΛΑ

(Σήμενα)

ΑΠΝΟΓΖΓΣΛΑ
(Μέκκον)

Αρπό αγονάζορν 
οι άνθνωμοι 

ΖΠΣΗ
(Πο μέοο – πο μνοοόν 

η ρμηνεοία μαξ)



Νμότε - το κκειδί για να ςπιάλεπε 
μηνύμαπα μορ πναβάνε πην Πνοσοξή
και πο Γνδιαφένον είναι να βνείπε:



Νμότε - το κκειδί για να ςπιάλεπε 
μηνύμαπα μορ πναβάνε πην Πνοσοξή
και πο Γνδιαφένον είναι να βνείπε:

1. Ποιό είναι πο Μο1 Πνόβκημα μορ 
θέκορν να διώλορν

2. Ποιό είναι πο μναγμαπικό Αμοπέκεομα 
μορ αναζηπούν



ΔΓΞΛΑΟΝΖΝΓΝΣ



ΔΓΞΛΑΟΝΖΝΓΝΣ

Δενμαποκογική κκινική XYZ. 
Ειδικό Πνόγναμμα Ενρδάπωοηξ 
πορ Δένμαποξ – αμό 149€.



ΔΓΞΛΑΟΝΖΝΓΝΣ

Δενμαποκογική κκινική XYZ. 
Ειδικό Πνόγναμμα Ενρδάπωοηξ 
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Γίναι μνόβκημα; 



ΔΓΞΛΑΟΝΖΝΓΝΣ

Δενμαποκογική κκινική XYZ. 
Ειδικό Πνόγναμμα Ενρδάπωοηξ 
πορ Δένμαποξ – αμό 149€.

Γίναι μνόβκημα; 

Γίναι αμοτέκεσμα;



ΑΣΕΓΜΗΣ



Α Β
ΠΞΝΒΖΗΛΑ

Ξηνοδενμία -
Φαγούνα

ΑΠΝΟΓΖΓΣΛΑ
Λείο και αμακό δένμα 

όκο πο έποξ

ΑΣΕΓΜΗΣ



Α Β
ΠΞΝΒΖΗΛΑ

Ξηνοδενμία -
Φαγούνα

ΑΠΝΟΓΖΓΣΛΑ
Λείο και αμακό δένμα 

όκο πο έποξ

Πνόγναμμα 
ενρδάπωοηξ

ΖΠΣΗ

ΑΣΕΓΜΗΣ



Μήνυμα με Πρόβλημα / Αποτέλεσμα:

Έξεπε ληνό δένμα και ςαγούνα; 
Αμοκπήοπε ένα Λείο και αμακό δένμα όκη 
πην διάνκεια πορ έπορξ με ένα ειδικό 
μνόγναμμα ενρδάπωοηξ.



WEB DESIGNER

“Πανέξορμε έλρμνεξ Λύοειξ οξεδίαοηξ οε 
κάθε Project”



E-SHOP OWNER

Α Β
ΠΞΝΒΖΗΛΑ
Το Web-Site ΔΕΝ 
ςέννει μεκάπεξ

ΑΠΝΟΓΖΓΣΛΑ
Πεκάπεξ – και όξι 

μόνο εμιοκέμπεξ οπο
e-Shop



E-SHOP OWNER

Α Β
ΠΞΝΒΖΗΛΑ
Το Web-Site ΔΕΝ 
ςέννει μεκάπεξ

ΑΠΝΟΓΖΓΣΛΑ
Πεκάπεξ – και όξι 

μόνο εμιοκέμπεξ οπο
e-Shop

Έλρμνεξ κύοειξ 
οξεδίαοηξ

ΖΠΣΗ



Μικήοπε για πα ΠΟΞΒΛΗΜΑΠΑ πορ κοινού 
οαξ και πα ΑΠΞΠΓΛΓΣΜΑΠΑ μορ θα μάνει. 

Ξ μεκάπηξ αρπά βκέμει – αρπά 
καπακαβαίνει – αυτά θα του τναβήλουν 
την ΠΞΝΣΝΡΗ και το ΓΜΔΙΑΦΓΞΝΜ.



ΠΞΝΒΖΗΛΑ ΑΠΝΟΓΖΓΣΛΑ



ΠΞΝΒΖΗΛΑ ΑΠΝΟΓΖΓΣΛΑ

ΖΠΣΗ



Πο Marketing πηξ εμιξείνηοηξ μαξ είναι 
πόοο κακό όοη είναι η δρναπόπηπα μαξ 
να πναβάμε πην ΠΟΞΣΞΧΗ και πο 
ΕΝΔΙΑΦΕΟΞΝ πορ ΚΝΙΜΝΥ μαξ.



Γυχαριστώ!
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