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Λίγα λόγια για µένα...

! Δ∆ιευθυντής µάρκετινγκ µε 20+ χρόνια marketing & B2B 
πωλήσεων (βιοµηχανία κ’ υπηρεσίες).

! Εργάστηκα σε διοικητικούς ρόλους σηµαντικών οµίλων 
τεχνολογίας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

! Γνώρισα το marketing από τα µαθηµατικά (σπουδές) και τη 
γραπτή επικοινωνία. 

! Ασχολούµαι µε το digital marketing από το 2000 και µε 
social media, blogging και communities απ’το 2006.

! Ειδικεύοµαι στην επεξεργασία περιεχοµένου marketing & 
την οργάνωση business communities.

! Οµιλητής, παρουσιαστής κ’ συντονιστής σε συνέδρια, 
εκθέσεις και εταιρικές εκδηλώσεις.

! Εκπαιδευτής σε θέµατα digital marketing και µέντορας για 
νέους επιχειρηµατίες.

! Το 2008 ίδρυσα ΤΟ ΑΤΟΜΟ (www.toatomo.info) 
µε αντικείµενο την παροχή σε ελληνικές και διεθνείς 
εταιρείες εξειδικευµένων υπηρεσιών marketing,
!  οργάνωση & διαχείριση Business Communities, 
!  ανάπτυξη Έργων Digital Marketing,
!  επεξεργασία Περιεχοµένου Marketing.
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Σας θυµίζει κάτι;
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Μα φυσικά και σας θυµίζει...

The Deloitte mobile consumer report revealed that 
33 per cent of smartphone users check their 
messages soon after waking up, while a quarter 
first look at their emails and 14 per cent browse 
various social networking sites.

“
Younger users are the most technology dependent, with  
13 per cent of 18-24 year olds checking for updates 
more than 100 times a day. In comparison, 65-75 year 
olds check their device an average of just 13 times a day, with 
56 per cent doing so less than 10 times.

“
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Όπως και αυτό...



6

Ή αυτό...

Έως το 2019, οι «έξυπνες» συσκευές και συνδέσεις θα διακινούν το 
97% της παγκόσµιας κίνησης δεδοµένων µέσω δικτύων κινητής. Οι 

χρήστες κινητών συσκευών θα φτάσουν τα 5,2 δις παγκοσµίως, µε 2,8 
κατά κεφαλή συνδεδεµένες συσκευές στην Ευρώπη, ενώ κάθε χρήστης 

θα διακινεί κατά µέσο όρο περίπου 2,8 GB ανά µήνα.“
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Η καθηµερινότητα µας έχει αλλάξει...
Η σύγχρονη επιχείρηση έχει ψηφιακό DNA.
Όχι µόνο µπορεί να ακούσει τους πελάτες,  

οι πελάτες συµµετέχουν και διαµορφώνουν το µήνυµα.
Social, Local, Mobile είναι το νέο marketing!
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Ας µην ξεχνάµε πως...
Οι επιχειρήσεις είναι άνθρωποι, οι αγορές συζητήσεις.

Κάνω δουλειά = χτίζω σχέσεις.
Σχέση είναι «εικόνα», «υπόσχεση»,  
σηµαίνει ακούω, δηµιουργώ αξία,  

προσφέρω εµπιστοσύνη, συµµετέχω!
...και το marketing παραµένει social και χτίζει κοινότητες!





Όταν λέµε «Social media» 
αναφερόµαστε σε ένα ευρύ φάσµα εργαλείων 

και δράστηριοτήτων.

Όταν λέµε «Online Community» 
αναφερόµαστε σε ένα δίκτυο σχέσεων που 

εκτείνεται διαχρονικά γύρω  
από κοινά ενδιαφέροντα.
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οι κοινότητες µετατρέπουν το ταξίδι  
του πελάτη µας σε εµπειρία...

...περισσότερο ανθρώπινη, περισσότερο πελατοκεντρική...
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…round the world, 

across all 
industries 

www.grahamdbrown.com



Το ταξίδι αρχίζει πριν ακόµα χτυπήσει 
το τηλέφωνο...

Η εταιρεία δεν είναι πλέον µόνον αυτό που λέει ή κάνει...
Ο πελάτης ψάχνει πολύ πριν επικοινωνήσει για 1η φορά...
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Η κοινότητα βοηθά στην αναγνωρισιµότητα...

Είναι συχνά το 1ο σηµείο επαφής του 
πελάτη µε την εταιρεία (SEO, social 
selling),
Αν συνδυάζεται µε CRM 
διευκολύνει να ακολουθήσουµε  
το ταξίδι του πελάτη, 
Δ∆ίνει από την 1η επαφή µια πλήρη 
εικόνα για τα προϊόντα, τις 
υπηρεσίες, τη σχέση µε τους 
πελάτες...
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Η κοινότητα βοηθά στην αξιολόγηση...

Απαντήσεις on-demand από την εταιρεία 
αλλά και άλλους πελάτες
Αίσθηµα εµπιστοσύνης
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Η κοινότητα επιταχύνει την αγορά...

Αίσθηµα εµπιστοσύνης
Πιο γρήγορη επαφή µε τις πωλήσεις
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Η κοινότητα βοηθάει τον καινούργιο πελάτη...

Εκπαιδεύει και βοηθά
Δ∆ηµιουργεί σχέσεις
Υποστηρίζει on-demand

Ακούει και έρχεται σε επαφή
Χτίζει εµπιστοσύνη
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Η κοινότητα παρέχει υποστήριξη...
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...δηµιουργεί αίσθηµα εµπιστοσύνης...
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...εξασφαλίζει πιστούς πελάτες!
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Πως: δίνοντας στους πελάτες έναν σπουδαίο τρόπο να αφηγηθούν  
τις επιτυχίες τους... 

Πως: συνδέοντας τους νέους πελάτες µε τους πιο έµπειρους
Πως: εξασφαλίζοντας µέσα από την κοινότητα on-demand εκµάθηση  

στον χειρισµό των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας
Πως: φέρνοντας τους πελάτες διαρκώς σε επαφή µε άλλα προϊόντα  

της εταιρείας και µε αυτούς που τα χρησιµοποιούν 
Πως: παρακινώντας τους πελάτες να ζητήσουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες  

ή λειτουργίες βασισµένοι στην εµπειρία και την ανάγκη τους.



Και γιατί όλο αυτό  πρέπει να είναι mobile?
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Σήµερα οι πελάτες σας είναι πάντα “on”!
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Mobile search,  reviews, expert/sales tools

Mobile ads, sponsored apps, events, SMS 

Mobile couponing, retail tie-ins

Mobile apps 

Mobile social/connections

Mobile content/ CRM

“On” πρέπει να είναι και οι οnline κοινότητες σας...
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Ένα παράδειγµα : Lufthansa
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Ένα παράδειγµα : Starbucks
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food for thought…
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