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www.bestcybernetics.com
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Η εταιρία BEST CYBERNETICS, από το 2009, αναπτύσσει καινοτόμα πληροφοριακά
συστήματα και παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού κατά
παραγγελία (Custom Applications) και εφαρμογών κινητών τηλεφώνων (Mobile

Applications).

 

Η συνεισφορά της εταιρείας καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής λογισμικού και
διαδικτυακών εφαρμογών: ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο & δοκιμές,

εκπαίδευση και διαρκή υποστήριξη. 

 

Η εταιρεία συνεργάζεται με ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, ακαδημαϊκούς και
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εταιρείες, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να συμμετέχει σε
εξειδικευμένα έργα σε τομείς ενδιαφέροντος όπως η καινοτομία, η ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας, η επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, η προώθηση της επιστήμης
και των νέων τεχνολογιών, η διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 

 

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, η BEST CYBERNETICS συμμετέχει ως
εταίρος και τεχνολογικός συντονιστής σε πολλά Ευρωπαϊκά έργα.
 

Γιατί να επιλέξετε εμάς για την δημιουργία του e-shop σας; Γιατί κάθε μέρα στη BEST

CYBERNETICS είναι μια καινούρια ημέρα δημιουργίας. Γιατί έχουμε νέους ανθρώπους με
φρέσκες ιδέες και πάθος για αυτό που κάνουν. Γιατί προσφέρουμε τις υπηρεσίες και τις
γνώσεις μας σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Γιατί τα έργα που έχουμε αναλάβει σε ελληνικό
και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εγγυώνται ότι είμαστε ο σύμμαχος που ψάχνετε για την
αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Γιατί τα έργα μας έχουν «ψυχή», αγάπη και μεράκι και η
επιτυχία σας είναι και δική μας επιτυχία!

 

Μερικές από τις δουλειές που έ́χει αναλάβει και έ́χει ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία η
ομάδα της BEST CYBERNETICS στο κομμάτι της δημιουργίας e-shop είναι οι εξής:

1)  Κτήμα Κάκκαβος (http://ktimakakkavos.gr) και 
2) Pharmacy Nonakris (https://pharmacynonakris.gr/)

 

Σε όλες τις δουλειές της, η ομάδας της BEST CYBERNETICS δίνει σημασία στο design και
στην λειτουργικότητα, ώστε μαζί με το εξειδικευμένο μας promotion να γίνεται η σελίδα
σας όλο και πιο ελκυστική. Ταυτόχρονα όλα τα e-shop είναι σχεδιασμένα να είναι
responsive, δηλαδή να ανταποκρίνονται σε όλων των ειδών τις συσκευές (pc, tablet,

smartphone κλπ), καθώς και να είναι φιλικά ως προς τον χρήστη.

2610 270 093

Ταγματάρχου Ζακυνθινού 6, Πάτρα 26335



ΓΙΑΤΙ MARKETING;
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Το Marketing είναι μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες στις οποίες πρέπει να
επενδύσει μια επιχείρηση, καθώς όχι μόνο ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας
της, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει τις πωλήσεις, να βοηθήσει στην ανάπτυξη της και
να προσελκύσει πελάτες. Υπάρχουν τόσες πολλές βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες που
απορρέουν από ένα καλό σχέδιο Marketing, που οποιαδήποτε επιχείρηση πρέπει να του
δώσει μια ευκαιρία. 

 

Ας ρίξουμε μια ματιά σε 6 βασικούς λόγους για τους οποίους το Marketing είναι τόσο
σημαντικό για κάθε σύγχρονη επιχείρηση:

 

1. Ενημέρωση:
Το Marketing είναι χρήσιμο για την «εκπαίδευση» των πελατών σας. Σίγουρα, γνωρίζετε τα
πάντα για το προϊόν σας, αλλά οι πελάτες ή οι εν δυνάμει πελάτες σας πιθανώς να μην τα
γνωρίζουν. Για να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, το κοινό σας πρέπει να έχει σωστή
κατανόηση του τι προσφέρει και του πως λειτουργεί. Το Marketing είναι ο
αποτελεσματικότερος τρόπος για να γνωστοποιήσετε στους πελάτες σας την πρόταση
αξίας σας με έναν συναρπαστικό και ενδιαφέρον τρόπο. 

 

2. Εξίσωση:
Το σύγχρονο Marketing είναι πλέον ένα λιγότερο δαπανηρό «παιχνίδι». Οι πλατφόρμες
των Social Media και οι e-mail καμπάνιες έχουν κάνει  πολύ πιο φιλική την προσέγγιση
των πελατών όσον αφορά την χρηματοδότηση. Για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το
«έξυπνο» Marketing μπορεί να βοηθήσει ακόμη και στο να ανταγωνιστούν μεγάλες
εταιρείες. Στην πραγματικότητα, το Marketing μπορεί ακόμη και να δώσει προβάδισμα
στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς λόγω της μικρότερης φύσης τους έχουν πολύ
περισσότερο χρόνο να δώσουν προσοχή σε κάθε πελάτη ξεχωριστά μέσω των διαφόρων
πλατφορμών Marketing. Οι σύγχρονοι καταναλωτές εκτιμούν την εμπειρία περισσότερο
από την τιμή, οπότε αυτό το είδος αλληλεπίδρασης μπορεί να ωθήσει τους πελάτες προς
την κατεύθυνση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

3. Υποστήριξη:
To Marketing είναι περισσότερο σαν φαγητό παρά σαν φάρμακο, καθώς αποσκοπεί στη
ανάπτυξη και την διατήρηση της παρουσίας μιας εταιρείας - δεν θεραπεύει την έλλειψη
αλληλεπίδρασης. Με αυτή την έννοια, το Marketing είναι κάτι που οι επιχειρήσεις
πρέπει να δημιουργήσουν και να διαχειρίζονται καθημερινά για να διατηρούν υγιείς
σχέσεις με την κοινότητά τους. Το Marketing είναι σημαντικό επειδή επιτρέπει στις
επιχειρήσεις να διατηρούν μακροχρόνιες και διαρκείς σχέσεις με την κοινότητά τους. Δεν
είναι μια στιγμιαία λύση, αλλά μια συνεχής στρατηγική που βοηθά τις επιχειρήσεις να
ανθίσουν.
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4. Αλληλεπίδραση:
Η αλληλεπίδραση με τον πελάτη είναι ο πυρήνας κάθε επιτυχημένης επιχείρησης - αυτό
ισχύει ιδιαίτερα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Το Marketing λύνει το ζήτημα του πώς
να διατηρήσετε μια επικοινωνία όταν ο πελάτης σας έχει «βγει από την πόρτα». Στο
παρελθόν, οι αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο αποτελούσαν μεγάλο μέρος της
αλληλεπίδρασης επιχείρησης-πελάτη. Μπαίνετε σε ένα εστιατόριο, μιλάτε με την
οικοδέσποινα, γελάτε με τον σερβιτόρο, χαιρετάτε τον ιδιοκτήτη κλπ. Ενώ αυτή η
αλληλεπίδραση είναι ακόμα ζωντανή, δεν είναι πλέον αρκετή. Οι πελάτες θέλουν να
αλληλεπιδρούν μαζί σας και εκτός καταστήματος. Εδώ είναι που έρχεται το Marketing,

και ανεξάρτητα από το μέσο,   μπορείτε να στείλετε τους πελάτες σας περιεχόμενο, ώστε να
τους κρατήσετε κοντά σας και εκτός των ωρών καταστήματος. Το κοινό σας θέλει να
δημιουργήσει μια σχέση με τη μάρκα σας και το Marketing μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να κάνει ακριβώς αυτό.

 

5. Πωλήσεις:
Το Marketing είναι σημαντικό, επειδή σας βοηθά να πουλάτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
σας. Ο «κατώτερος» στόχος κάθε επιχείρησης είναι να κερδίσει χρήματα και το Marketing

είναι ένα ουσιαστικό κανάλι για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χωρίς το Marketing,

πολλές επιχειρήσεις δεν θα υπήρχαν, επειδή αυτό είναι τελικά που οδηγεί σε πωλήσεις.

Σίγουρα, πρέπει να έχετε ένα καλό προϊόν, αλλά αν οι εν δυνάμει πελάτες σας δεν
γνωρίζουν για τις προσφορές σας για να τους δημιουργηθεί ενδιαφέρον, τότε πώς
μπορείτε να κάνετε πωλήσεις; Πολύ απλά: ΔΕΝ μπορείτε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
πρέπει να δημιουργούν φρέσκο   και ελκυστικό περιεχόμενο για να προσελκύσουν πελάτες
και να τους οδηγήσουν στην αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Το Marketing

βοηθά τις πωλήσεις και οι πωλήσεις βοηθούν την επιχείρησή σας - τι περισσότερο
μπορείτε να ζητήσετε;

 

6. Αναπτύσσει:
Το Marketing είναι μια σημαντική στρατηγική για την εξασφάλιση της ανάπτυξης της
επιχείρησής σας. Ενώ οι τρέχοντες πελάτες σας θα πρέπει πάντα να είναι η κύρια
προτεραιότητά σας, οι προσπάθειες για Marketing μπορούν να σας βοηθήσουν να
επεκτείνετε αυτή τη βάση. Μικρές προσπάθειες, όπως οι δημοσιεύσεις στα Social Media

και οι e-mail καμπάνιες, δεν μπορούν μόνο να αλληλεπιδράσουν με  τους υπάρχοντες
πελάτες, αλλά να διαδώσουν την επιχείρησή σας λέξη προς νέους δυνητικούς πελάτες.

 Στην ουσία, το μάρκετινγκ διασφαλίζει το μέλλον της επιχείρησής σας μέσω της
αλληλεπίδρασης με εν δυνάμει και παλαιούς πελάτες.



ΒΗΜΑ 1ο: ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΟ
TARGET GROUP ΣΑΣ
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Πρώτα απ 'όλα, σε οποιαδήποτε στρατηγική Marketing, το πιο σημαντικό βήμα είναι να
εντοπίσετε τον ιδανικό πελάτη σας. Η αποτύπωση του πελάτη-στόχου σας δεν είναι
τόσο περίπλοκη όσο μπορεί να φανεί αρχικά. Χάρη στα αυτοματοποιημένα εργαλεία
Marketing, μπορείτε εύκολα να αναλύσετε τα τρέχοντα δεδομένα των παραγγελιών σας και
να συνδυάσετε αυτές τις πληροφορίες με το Google Analytics. Ακολουθήστε αυτές τις
μικρές συμβουλές για να ορίσετε απλά τον ιδανικό πελάτη σας:

Μόλις συγκεντρώσετε όλες τις πληροφορίες σας, βάλτε όλες μαζί και δημιουργήστε
πληροφορίες για τη στόχευση των προσώπων σας. Η χρήση μιας αυτοματοποιημένης
πλατφόρμας Marketing καθιστά τη διαδικασία απλούστερη, καθώς συγκεντρώνει τα
κύρια δεδομένα και προσφέρει δυνατότητες τμηματοποίησης για τον προσδιορισμό των
πελατιακών σας τμημάτων.

1. Ορίστε τον ιδανικό πελάτη σας:
 

Ξεκινήστε με το να σχηματίσετε
μια γενική ιδέα για το ποιος είναι ο
ιδανικός πελάτης σας. Ρωτήστε τον εαυτό
σας: Ποιον θέλετε να προσελκύσετε στο
e-shop σας; Πιθανότατα θα βρείτε ότι
συνδέεστε με περισσότερους από έναν
τύπους πελάτη. Δεν είναι κακό αυτό.

Παρακολουθήστε προσεκτικά τι
αγοράζουν οι πελάτες σας, ποια
προϊόντα και πιθανά κίνητρα για
πωλήσεις (όπως δώρα, κ.λπ.).

3. Αποστολή ερευνών:
 

Για μια ακόμη πιο εμπεριστατωμένη
ματιά στους τύπους πελατών σας,

χρησιμοποιήστε μια αυτοματοποιημένη
πλατφόρμα για να μεταβείτε στην ίδια
την πηγή, στέλνοντας ερωτήσεις στους
πελάτες σας μέσω απλών γρήγορων
ερευνών. Θα ανακαλύψετε περισσότερες
πληροφορίες και τελικά θα οικοδομήσετε
ένα ακόμη πιο «δυνατό» ιδανικό πελάτη.

2. Αναλύστε τις πληροφορίες για τα
δημογραφικά στοιχεία και τη
συμπεριφορά των πελατών:
 

Μόλις έχετε μερικούς βασικούς τύπους
πελατών στα χέρια σας, μπορείτε να δείτε
τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν από
τα δεδομένα που έχετε συλλέξει από τον
πελάτη και τη βάση δεδομένων σας, από
τις αυτοματοποιημένες αναλυτικές
πλατφόρμες και το Google Analytics. Η
κατανόηση των διαφόρων δημογραφικών
στοιχείων και των μοτίβων κίνησης των
επισκέψεων στον ιστότοπό σας είναι
ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω
βελτίωση της εικόνας του ιδανικού
πελάτη σας και θα σας βοηθήσει να
κατατάξετε τον τύπο πελάτη με βάση
παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το
εισόδημα, η τοποθεσία και πολλά άλλα.

Επίσης, αυτό το βήμα σας επιτρέπει να
αναλύσετε τις συμπεριφορές των
πελατών, όπως οι αγοραστικές συνήθειες,

τα ενδιαφέροντα, οι δραστηριότητες στο
διαδίκτυο κ.λπ.



ΒΗΜΑ 2ο: MARKETING MIX
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Αφού καθορίσετε τον πελάτη-στόχο σας και πριν δημιουργήσετε την Στρατηγική
Marketing που θα ακολουθήσετε, καλό είναι να εξετάσουμε κάποιες βασικές έννοιες του
Marketing. Όταν πρόκειται για την κατανόηση και τη στόχευση των σωστών ατόμων, οι
«έξυπνοι» Marketers υπάγονται στην παλαιότερη, δοκιμασμένη και πετυχημένη τακτική
Marketing: 4Ps Marketing. Αυτή η old-but-gold ιδέα για την ταυτοποίηση του προϊόντος
(product), του τόπου (place), της προώθησης (promotion) και της τιμής (price) είναι ένα
φοβερό και πολύ συναφές μοντέλο Marketing για τη δημιουργία μιας κορυφαίας
στρατηγικής.

Προϊόν:
Ένα πλεονέκτημα της πώλησης στο
διαδίκτυο είναι ότι οι έμποροι έχουν
σημαντικά περισσότερες ευκαιρίες να
παρέχουν λεπτομέρειες σε βάθος σχετικά
με τα προϊόντα τους. Από τις ακριβείς
περιγραφές των προϊόντων και τις
προδιαγραφές, στην δημιουργία ακόμη
και video υψηλής ευκρίνειας και
φωτογραφιών πολλαπλών γωνιών για την
προβολή των δυνατοτήτων ενός
προϊόντος, οι έμποροι μπορούν να
επηρεάσουν τους πελάτες τους. 

Προώθηση:
Στην ηλεκτρονική πώληση, η προώθηση παίζει βασικό ρόλο. Δώρα, προσφορές και
εκπτώσεις είναι πράγματα που όλοι αγαπάνε! Και, δεν υπάρχει καλύτερος χώρος από το 

e-shop για τους εμπόρους, για να παρέχουν στους πελάτες τους προσφορές και εκπτώσεις.

Υπάρχει μια σειρά μηχανισμών προώθησης, όπως συστάσεις, κωδικοί έκπτωσης, εκπτώσεις
για αφοσιωμένους πελάτες, προσφορές και πολλά άλλα. Πραγματικά, οι δυνατότητες είναι
απεριόριστες για το πώς η δημιουργία της τέλειας ηλεκτρονικής προώθησης μπορεί να
βοηθήσει στην αύξηση του ποσοστού μετατροπής επισκεπτών-σε-πελάτες του
ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

Συμπεριλάβετε συστάσεις, κριτικές εμπειρογνωμόνων και συνδέσμους προς σχετικά
προϊόντα για να δημιουργήσετε μια κερδοφόρα ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η ευκαιρία να
παρουσιάσετε τα προϊόντα σας στο κοινό-στόχο σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να τους
προσελκύει περισσότερο.
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Μέρος:
Το μέρος είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί; Οι πελάτες σας αναζητούν μια καλά
σχεδιασμένη και εύκολη πλοήγηση στον ιστότοπό σας, που παρέχει γρήγορη και φιλική
εξυπηρέτηση σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σαν να ήταν ένα φυσικό κατάστημα. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο η δημιουργία του ηλεκτρονικού σας καταστήματος είναι τόσο
σημαντική. Αυτό το «P» είναι πολύ «δυνατό» - αφού το ηλεκτρονικό σας κατάστημα
ταξιδεύει με τους πελάτες σας όπου κι αν πάνε και λειτουργεί 24/7!

Τιμή:
Εδώ είναι όπου έρχονται προσφορές, όπως τα δωρεάν έξοδα μεταφοράς και η εύκολη
επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση λάθους. Όταν μιλάμε για τις τιμές στο διαδίκτυο,

θυμηθείτε ότι είναι πραγματικά εύκολο για τους πελάτες σας να συγκρίνουν τιμές με μια
απλή πλοήγηση σε κάποιο άλλο παρόμοιο ιστότοπο. Πρέπει να είστε σίγουροι ότι θα τους
προσφέρετε μια συμφωνία στην οποία δεν μπορούν να πουν όχι.

Με αυτές τις αποδεδειγμένες στρατηγικές Marketing και συμβουλες για e-shop, πρόκειται
να σας δείξουμε πώς μπορείτε να φέρετε κυκλοφορία στον ιστότοπό σας, να οικοδομήσετε
σχέσεις και εμπιστοσύνη με τους πελάτες σας και να αυξήσετε τις πωλήσεις σας. Είστε
έτοιμοι να απογειώσετε το e-shop σας;

Ορίστε τον κύκλο πωλήσεων σας:
 

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική. Πόση ώρα χρειάζεται για να πραγματοποιήσει κάποιος
πελάτης μια αγορά στο e-shop σας; Η γνώση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες
μετακινούνται κατά τη διαδικασία της αγοράς μπορεί να σας βοηθήσει, ώστε να μπορείτε
να δημιουργήσετε τις όσο το δυνατόν καλύτερες στρατηγικές Marketing.

Εάν δεν γνωρίζετε πόσο χρόνο χρειάζεται ένας πελάτης για να ολοκληρώσει τον κύκλο των
πωλήσεών σας, θα είναι δύσκολο να εντοπίσετε σε ποιες πλατφόρμες πρέπει να
διαφημιστείτε, πότε θα πρέπει να κάνετε retargeting επιθετικά ή να στείλετε e-mail. Ο
επισκέπτης σας μετατρέπεται σε πελάτη σε μια εβδομάδα, ένα μήνα ή ένα χρόνο; Ο
καθορισμός του κύκλου πωλήσεών σας θα απαιτήσει κάποια έρευνα καθώς και δοκιμές.

Μόλις το κάνετε αυτό, μπορείτε να προχωρήσετε στις επόμενες στρατηγικές Marketing.

ΒΗΜΑ 3ο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING

ΤΟΥ E-SHOP ΣΑΣ
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Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία πληρωμής:
 

Μειώστε την πιθανότητα εγκατάλειψης του καλαθιού αγοράς βελτιστοποιώντας τη
διαδικασία πληρωμής. Αυτή είναι μια από αυτές τις στρατηγικές Marketing που συχνά
παραμελείται από τις επιχειρήσεις, αλλά είναι πιθανώς η πιο σημαντική! Ξοδεύετε
τόσο πολύ χρόνο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με πιθανούς πελάτες για να τους
ζητήσετε να αγοράσουν από εσάς και θα πρέπει να συνεχίσετε την οικοδόμηση αυτής
της εμπιστοσύνης και σε όλη τη διαδικασία της πληρωμής. Εάν η διαδικασία πληρωμής
σας είναι ομαλή και αξιόπιστη από την αρχή μέχρι το τέλος, θα αυξήσετε τα ποσοστά
μετατροπής και θα μειώσετε την εγκατάλειψη του καλαθιού αγοράς. Οι επόμενες
πέντε στρατηγικές Marketing είναι χρήσιμες κατά τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας
πληρωμής σας.

Κάντε τη διαδικασία πληρωμής όσο
το δυνατόν πιο εύκολη:
 

Προσπαθήστε να τα τοποθετήσετε όλα
σε μια σελίδα. Εάν πρέπει να έχετε
αρκετές σελίδες, τότε μπορείτε να
εμφανίσετε μια γραμμή προόδου στο
κάτω μέρος κάθε σελίδας, ώστε οι
πελάτες σας να μπορούν να
καταλάβουν πόσο χρόνο ακόμα θα
πάρει η διαδικασία πληρωμής. Κάνετε
εύκολη την εύρεση σημαντικών
κουμπιών, καθώς όσο περισσότερο
χρόνο ο πελάτης ξοδεύει ψάχνει για το
κουμπί «Επόμενο» ή για το κουμπί
ολοκλήρωσης, τόσο πιο γρήγορα
μπορεί να απογοητευτεί από τον
ιστότοπό σας. 

Η πρώτη ενότητα για την πληρωμή
αφορά τις πληροφορίες αποστολής, η
επόμενη την χρέωση και τέλος τον
έλεγχο την αγοράς. Μπορείτε να
περιλαμβάνετε μια φωτογραφία του
προϊόντος ή των προϊόντων που
αγοράζονται και να φαίνεται το
συνολικό ποσό πληρωμής, ώστε να
μπορεί ο πελάτης να δει πόσα
πληρώνει για τα έξοδα αποστολής.
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Δώστε στους πελάτες (και τις μηχανές αναζήτησης) χρήσιμες περιγραφές
προϊόντων, φωτογραφίες, σχετικά προιοντα και tags:
 

Eάν πωλείτε οποιοδήποτε είδος ρούχων ή αξεσουάρ, μπορείτε να παρέχετε έναν οδηγό
μεγέθους. Αυτό όχι μόνο θα βοηθήσει τους πελάτες σας, αλλά θα περιορίσει και τις
επιστροφές για την επιχείρησή σας. Μπορεί αν θέλετε να συμπεριλάβετε σχόλια πελατών
ή μαρτυρίες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια σελίδα για τις συνήθεις ερωτήσεις. Αυτό μπορεί
επίσης να είναι επωφελές για το SEO σας εάν γράφετε ποιοτικές περιγραφές που
περιλαμβάνουν λέξεις-κλειδιά.

 

Η βελτιστοποίηση των περιγραφών σας θα σας βοηθήσει να ανεβείτε στις ταξινομήσεις
αναζήτησης που σημαίνει μεγαλύτερη ορατότητα για την επιχείρησή σας που μπορεί
να οδηγήσει σε περισσότερες πωλήσεις. Πληροφορίες ή λεπτομέρειες για το προϊόν
που πουλάτε, όπως από τι υλικό έχει κατασκευαστεί το προϊόν, το μέγεθος του,

την εφαρμογή και το ύφασμα, πώς να το καθαρίσει και ακόμη και να ενημερώσει
τους πελάτες για το ύψος του μοντέλου στη φωτογραφία ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε
να σκεφτείτε, ώστε να ενημερώσεστε τους πελάτες σας για το προϊόν σας, είναι
πολύ σημαντικές. Επίσης, η χρήση πολλών φωτογραφιών και από διαφορετικές γωνίες
λήψης, τα tags, η βελτιστοποίηση του τίτλου του προϊόντος (ώστε να μην είναι περίπλοκο
ή υπερβολικά δημιουργκό), καθώς και μια κατηγορία «Σχετικά προϊόντα» μπορεί να
βοηθήσει ώστε να γίνει καλύτερη η εμπειρία του επισκέπτη-πελάτη σας.
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Εμφάνιση των εξόδων αποστολής:
 

Κανείς δεν θέλει να περάσει από τη
διαδικασία της πληκτρολόγησης όλων
των πληροφοριών τους στο δικτυακό σας
τόπο και να φτάσει μέχρι το τέλος μόνο
για να διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα
τεράστιο κόστος αποστολής. Αν μπορείτε,

ενημερώστε τους πόσα θα πληρώσουν
στην αρχή της διαδικασίας πληρωμής. Ή
να χρεώνετε με σταθερή χρέωση, αν αυτό
είναι μια επιλογή για τα προϊόντα σας. 

Εκτός από την εκ των προτέρων
ενημέρωση για το κόστος αποστολής,

δώστε στους πελάτες μια ιδέα για το πότε
θα φθάσουν τα προϊόντα τους ή αν
υπάρχουν άλλα στοιχεία αποστολής που
πρέπει να γνωρίζουν.

Να ενημερώσετε τους πελάτες σχετικά
με τις μορφές πληρωμής που δέχεστε:
 

Μπορείτε να προσθέσετε τα λογότυπα
των τύπων πιστωτικών καρτών που
δέχεται το e-shop σας. Αυτό βοηθά στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους
αγοραστές και τους κάνει να αισθάνονται
ασφαλείς όταν πληκτρολογούν τις
πληροφορίες της πιστωτικής τους κάρτας.

Προσθέστε δημοφιλείς σφραγίδες
ασφαλείας για να αυξήσετε την
εμπιστοσύνη σας. Εάν οι πελάτες
αναγνωρίζουν ένα λογότυπο ασφαλείας,

θα αισθάνονται άνετα γνωρίζοντας ότι οι
πληροφορίες της πιστωτικής τους κάρτας
είναι σε καλά χέρια.

Δώστε στους πελάτες τη δυνατότητα να
συνεχίσουν τα ψώνια τους πριν το
checkout:
 

Εάν δοθεί στους πελάτες η δυνατότητα να
συνεχίσουν τις αγορές τους προτού
πληρώσουν, μπορεί να το εξετάσουν και
να συνεχίσουν την διαδικασία πληρωμής.

Όμως, πολλοί πελάτες θα συνεχίσουν να
περιηγούνται στο e-shop σας μόνο και
μόνο για να βεβαιωθούν ότι δεν ξέχασαν
τίποτα. Αυτή η τακτική είναι εύκολο να
ενσωματωθεί στη διαδικασία πληρωμής
σας. Απλά προσθέστε ένα κουμπί "Μήπως
ξέχασες κάτι;" δίπλα στο κουμπί "Συνεχίστε
στην ολοκλήρωση της αγοράς".

Bεβαιωθείτε ότι είναι και οι δύο εύκολες
στην εύρεση στην σελίδα σας.
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Retargeting:
 

Το 98% των επισκεπτών δεν μετατρέπονται σε πελάτες από την πρώτη επίσκεψή τους σε
έναν e-shop. Εάν δεν θέλετε να χάσετε αυτές τις πωλήσεις, θα χρειαστεί να έχετε στη
διάθεσή σας στρατηγικές Marketing για να τους φέρετε πίσω. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι
με τους οποίους μπορείτε να κάνετε τους πελάτες σας να επιστρέψουν στο e-shop σας για
να αγοράσουν το προϊόν σας. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους είναι να
εκτελέσετε διαφημίσεις retargeting σε άλλους ιστότοπους. Όταν ένας πελάτης έρχεται
στον ιστότοπό σας και φεύγει χωρίς να αγοράσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους
ιστότοπους που επισκέπτεται, ώστε να εμφανίσουν τα προϊόντα σας. Μπορείτε επίσης να
τους επαναπροσεγγίσετε με καμπάνιες e-mail. Αυτά τα μηνύματα ενδέχεται να
προσελκύσουν τους πελάτες σας να αγοράσουν αντικείμενα που έχουν αφήσει πίσω ή να
ψωνίσουν άλλα παρόμοια / συμπληρωματικά αντικείμενα στον ίδιο ιστότοπο. Αυτό θα
αυξήσει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό σας, η οποία μπορεί να σας προσφέρει
περισσότερες πωλήσεις.

E-mail Marketing:
 

Το e-mail Marketing έχει μια μέση απόδοση επένδυσης 122%, η οποία είναι 4 φορές
υψηλότερη από τα κανάλια όπως τα Social Media και η πληρωμένη αναζήτηση. Η
δημιουργία μιας λίστας από e-mail είναι εύκολη εάν δελεάσετε τους χρήστες να σας δίνουν
τα e-mail τους, όταν κάνουν μια αγορά. Μπορείτε επίσης να συλλέγετε e-mail μέσω
καμπανιών στα Social Media και στον ιστότοπό σας σε αντάλλαγμα για κουπόνια ή
εκπτώσεις.
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Μηνύματα εγκατάλειψης του καλαθιού:
 

Τέτοιου είδους μηνύματα
επαναπροσεγγίζουν τους πελάτες όταν
αφήνουν πίσω τα καλάθια αγοράς τους.

Έχετε πιθανώς λάβει ένα μήνυμα που
σας υπενθυμίζει να επιστρέψετε και να
αγοράσετε τα αντικείμενα που
βρίσκονται στο καλάθι σας. Είναι μία
από τις στρατηγικές Marketing "φιλικής
υπενθύμισης" που θα βοηθήσουν την
επιχείρησή σας να ανακτήσει τις χαμένες
πωλήσεις.

Μηνύηματα για την υποδοχή νέων πελατών 
 

Οι πελάτες λαμβάνουν αυτόματα ένα
μήνυμα καλωσορίσματος κατά την
πρώτη εγγραφή τους για να λαμβάνουν
τα μηνύματα σας. Μπορείτε να
συμπεριλάβετε ένα σύντομο μήνυμα
σχετικά με την επωνυμία σας και το
πόσο ευτυχείς είστε που θα σας
ακολουθούν στο διαδικτυακό ταξίδι σας.

Αν θέλετε, μπορείτε ακόμη να
συμπεριλάβετε ένα κουπόνι για να τους
προσελκύσετε να αγοράσουν από το e-

shop σας.

Η δημιουργία μιας στρατηγικής e-mail Marketing μπορεί να περιλαμβάνει αυτόνομα
μηνύματα, καθώς και αυτοματισμούς. Διαβάστε για το πώς μπορείτε να βελτιώσετε την B2C

καμπάνια σας. Μπορείτε ακόμη να ρυθμίσετε αυτοματοποιημένες αποστολές e-mail, όπως
κατά την εγκατάλειψη του καλαθιού αγοράς, για το καλωσόρισμα και για τις
παραγγελίες.

Βελτιστοποιήσετε τα μηνύματα σας για κινητά. Ακριβώς όπως βελτιστοποιήσατε τον
ιστότοπό σας για να είναι φιλικός προς τα κινητά, τα e-mail σας θα πρέπει επίσης να
 δίνουν την δυνατότητα εύκολης αλληλεπίδρασης σε διάφορες συσκευές. Τα περισσότερα
API ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βελτιστοποιούν τις καμπάνιες σας για κινητά, αλλά
μπορείτε να ελέγξετε για να δείτε αν όλες οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα λογότυπα σας
φαίνονται καλά πριν το στείλετε.

Μηνύματα σχετικά με τις παραγγελίες
 

Είναι ιδανικά για την ενημέρωση των
πελατών σχετικά με τις αγορές τους.

Υπάρχουν πολλά μηνύματα που μπορούν
να αποτελούν μέρος αυτής της τακτικής,

συμπεριλαμβανομένου ενός μηνύματος
επιβεβαίωσης που επιτρέπει στους
πελάτες να γνωρίζουν ότι έχετε λάβει την
παραγγελία τους, ένα μήνυμα που
επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα έχουν
αποσταλεί και ένα μήνυμα που αναφέρει
ότι τα προϊόντα τους έχουν παραδοθεί.
Μπορείτε ακόμη να στείλετε ένα τέταρτο
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να
πάρετε ανατροφοδότηση για τα προϊόντα
σας. Ζητώντας ανατροφοδότηση ή σχόλια
είναι μία από τις στρατηγικές μάρκετινγκ
που είναι πραγματικά εύκολο να
ενσωματωθούν σε οποιαδήποτε
αυτοματοποίηση που μπορεί να έχετε ήδη.

Αφού οι πελάτες σας παραλάβουν το
προϊόν σας, ζητήστε σχόλια! Μπορείτε να
ζητήσετε από τους πελάτες να
αξιολογήσουν απλώς το προϊόν σας ή να
αφήσουν μια κριτική. Αυτό είναι χρήσιμο
για άλλους πελάτες όταν κάνουν αγορές
για τα προϊόντα σας και είναι χρήσιμο για
την επιχείρησή σας, ώστε να μπορείτε να
συνεχίσετε να
αναπτύσσεστε και να βελτιώνετε.
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Ενημερώστε την ιστοσελίδα σας:
 

Εάν η επιχείρησή σας βρίσκεται online εδώ και αρκετό καιρό, ίσως πρέπει να εξετάσετε την
ενημέρωση του ιστότοπού σας. Τα παλαιότερα sites τείνουν να φαίνονται ανεπιθύμητα. Οι
άνθρωποι εμπιστεύονται τα πράγματα με τα οποία είναι ήδη εξοικειωμένοι, έτσι εάν ο
ιστότοπός σας είναι παρόμοιος με άλλους ιστότοπους όσον αφορά το σχεδιασμό, οι
πελάτες σας θα αισθάνονται ασφαλείς και άνετοι.
Ο σχεδιασμός αλλάζει συνεχώς, οπότε βεβαιωθείτε ότι είστε ενημερωμένοι σχετικά με
τις τελευταίες τάσεις. Ψάξτε για συμβουλές όσον αφορά το design ενός e-shop, που
δημιουργούν εμπιστοσύνη και αυξάνουν τις πωλήσεις!

Social Media:
 

Τα Social Media είναι μια από τις πιο οικονομικά αποδοτικές πλατφόρμες για να
διαφημιστείτε! Αν έχετε ήδη λογαριασμούς σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες όπως το
Facebook, το Instagram και το Twitter, έχετε κάνει ήδη το πρώτο βήμα! Το να έχετε απλά
λογαριασμούς και η ανάρτηση μια φορά το τόσο δεν αρκεί για την ανάπτυξη της
επιχείρησής σας, ειδικά στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά. Θα χρειαστεί να
δημιουργήσετε μια Social Media καμπάνια Marketing.
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Ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι το
Facebook:
 

Μόλις καταλήξετε σε μια στρατηγική,

μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαφήμιση.

Μπορείτε να στοχεύσετε συγκεκριμένα
είδη κοινού και να συνδέσετε
συγκεκριμένες σελίδες από τον
ιστότοπό σας. Μία από τις καλύτερες
στρατηγικές Marketing που μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε με τη διαφήμιση
στο Facebook είναι η δημιουργία
σελίδων προσγείωσης. Μια σελίδα
προσγείωσης είναι μια αυτόνομη
ιστοσελίδα που χρησιμοποιείται για
διαφημιστικές καμπάνιες. Σε αυτό το
σημείο πάνε οι χρήστες αφού κάνουν
κλικ σε μια διαφήμιση από τα Social

Media ή από την Google. Για
παράδειγμα, ας πούμε ότι διαφημίζετε
ένα από τα προϊόντα σας και δεν έχετε
μια σελίδα στον ιστότοπό σας για το
συγκεκριμένο προϊόν. Μπορείτε να
δημιουργήσετε μια σελίδα
προσγείωσης για το συγκεκριμένο
προϊόν, ώστε να ευθυγραμμίζεται
περισσότερο με τη διαφήμιση που
εμφανίζεται στο Facebook. Είναι
σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι οι
διαφημίσεις και οι σελίδες
προσγείωσή σας συμφωνούν. Αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να έχουν τις
ίδιες ή παρόμοιες πληροφορίες και να
έχουν συνεπή εμφάνιση.

Video Marketing:
 

Μια άλλη από τις αγαπημένες μας
στρατηγικές μάρκετινγκ είναι η
ενσωμάτωση βίντεο
στις διαφημίσεις σας.

Παρουσιάζοντας ένα σύντομο
βίντεο σε πιθανούς πελάτες
σχετικά με το πώς το προϊόν σας
μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του θα
περάσει την
πρόταση αξίας σας γρήγορα και
αποτελεσματικά. Οι πελάτες
αναζητούν άμεση
ικανοποίηση. Εάν έχετε μια
διαφήμιση με πολλά κείμενα, οι
πιθανότητες είναι ότι
θα μείνει αδιάβαστη. Με το βίντεο
μπορείτε να «ψαρέψετε» πιθανούς
πελάτες και
να τους μεταφέρετε στο e-shop σας.

Δείξτε τους πώς
λειτουργεί το προϊόν σας με μια
σύντομη επίδειξη. Εάν οι χρήστες
μπορούν να
δουν το προϊόν σας σε δράση, θα
είναι πιο πιθανό να το δοκιμάσουν.

Οι στρατηγικές Marketing των Social Media απαιτούν έρευνα, δεξιότητες και χρόνο,

ώστε να μπορούν να λειτουργούν ομαλά. Αν νομίζετε ότι δεν είστε έτοιμοι να εκτελέσετε τη
δική σας εκστρατεία κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αφήστε τους
εμπειρογνώμονές μας στα Social Media να σας δώσουν ένα χεράκι!
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Εξατομικεύστε την εμπειρία αγοράς για τους πελάτες σας:
 

Εάν οι πελάτες αισθάνονται ότι το κατάστημά σας είναι αφοσιωμένο στο να τους βοηθήσει
να επιλέξουν το τέλειο προϊόν για αυτούς, τότε το e-shop σας θα αναρριχηθεί πάνω από
τα υπόλοιπα. Χρησιμοποιήστε την εξατομίκευση ονόματος στα e-mail σας ή στον ιστότοπό
σας, προτείνετε προϊόντα βάσει προηγούμενων αγορών ή ανεβάστε επίπεδο στο παιχνίδι
του Marketing με ένα εξατομικευμένο κουίζ. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να
συνδεθείτε με τους πελάτες σας. Οδηγήστε τους σε ένα μοναδικό ταξίδι αγορών που
ευθυγραμμίζεται με τα προσωπικά τους γούστα και στυλ.

Κάντε πιο «ανθρώπινη» την επωνυμία σας:
 

Οι άνθρωποι εμπιστεύονται τους ανθρώπους, οπότε μπορείτε να λάβετε κάποια μέτρα για
να βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες σας βλέπουν τα πρόσωπα πίσω από την επωνυμία σας.

Στείλτε βίντεο που δείχνουν πώς δημιουργούνται τα προϊόντα σας και μαρτυρίες και
εικόνες αφοσιωμένων πελατών. Επικοινωνήστε με τους πελάτες, απαντήστε σε tweets,

reviews και σχόλια. Παρακολουθήστε τι λένε οι πελάτες σας και μην απαντάτε μόνο στα
κακά σχόλια ή reviews. Αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο για να στείλετε μεγαλύτερες και
χρήσιμες απαντήσεις, οι πελάτες σας θα γνωρίζουν ότι ενδιαφέρεστε και ότι υπάρχουν
άνθρωποι πίσω από την επωνυμία σας που εργάζονται σκληρά για να βεβαιωθούν ότι οι
πελάτες σας έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία.
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Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι άνθρωποι εμπιστεύονται τους ανθρώπους, οπότε η
προσέλκυση κάποιων influencers για την προώθηση της επωνυμίας σας θα το κάνει πιο
εξανθρωπισμένο. Οι πιθανοί πελάτες σας θα δουν ότι αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες
χρησιμοποιούνται από κανονικούς ανθρώπους σαν αυτούς. Έτσι, χρησιμοποιήστε έναν
influencer για να προωθήσετε τα νέα προϊόντα σας, τις προσφορές ή τα επερχόμενα
προϊόντα. Απλά φροντίστε να εργάζεστε με έναν influencer, του οποίου οι ακόλουθοι
ενδιαφέρονται για τα εξειδικευμένα προϊόντα σας.

Επενδύστε στο κινητό:
 

Όταν το Facebook διέθεσε την έκδοση
του ιστότοπού του για κινητά,

επενδύθηκαν τόνοι χρημάτων σε μια
πλήρη ανακαίνιση, επειδή γνώριζαν ότι η
κινητή τηλεφωνία ήταν το next big thing.

Μια ολοκληρωμένη αναμόρφωση του
ιστοτόπου σας είναι πιθανώς περιττή για
εσάς, αλλά θα πρέπει να ελέγξετε τον
ιστότοπό σας για να βεβαιωθείτε ότι
λειτουργεί σωστά και για κινητά. Θέλετε
πάντα οι πελάτες να έχουν μια καλή
εμπειρία αγορών. Υπάρχουν τρόποι να
δημιουργήσετε τον ιστότοπό σας, έτσι
ώστε ορισμένα στοιχεία να εμφανίζονται
στους υπολογιστές που δεν εμφανίζονται
στο κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

Μπορείτε να κάνετε τα στοιχεία να
εμφανίζονται διαφορετικά και σε
διαφορετικές συσκευές.

Δημιουργήστε μια εφαρμογή για
κινητά:
 

Πόσες φορές πραγματοποιήσατε
περιήγηση σε έναν ιστότοπο στο
τηλέφωνό σας και στη συνέχεια έπρεπε
να μεταβείτε σε έναν υπολογιστή για να
παραγγείλετε το προϊόν σας; Εάν θέλετε
να πάτε την αγορά από κινητό ένα βήμα
παραπέρα, σκεφτείτε να δημιουργήσετε
τη δική σας εφαρμογή για iPhone και
Android. Υπάρχουν πολλά οφέλη για τη
δημιουργία μιας εφαρμογής για την
επιχείρησή σας. Οι εφαρμογές τείνουν να
φορτώνουν πιο γρήγορα τους
ιστότοπους, έτσι ώστε οι χρήστες να
μπορούν να ψωνίζουν πιο
αποτελεσματικά. Εάν διαθέτετε μια
εφαρμογή, οι πελάτες σας βρίσκονται σε
απόσταση αναπνοής από την προβολή
των προϊόντων σας. Μπορείτε επίσης να
στείλετε push ειδοποιήσεις μέσω
εφαρμογών για να ενημερώσετε τους
πελάτες όταν πραγματοποιείτε μια
πώληση ή όταν το αγαπημένο τους
προϊόν είναι και πάλι διαθέσιμο. Εάν η
επιχείρησή σας είναι ήδη καθορισμένη
και αναζητάτε τρόπους να συνεχίσετε να
αναπτύσσετε την επωνυμία σας, η
δημιουργία μιας εφαρμογής είναι ένας
εξαιρετικός τρόπος για να ενισχύσετε τις
πωλήσεις και να μεγαλώσετε την
ανάπτυξή της.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

That's a
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Είναι φανερό πως με τα σωστά εργαλεία και τους πόρους, είναι απολύτως εφικτό να
δημιουργηθεί μια στρατηγική Marketing ηλεκτρονικού εμπορίου. Και το να έχετε ένα
δοκιμασμένο σχέδιο Marketing είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την επιτυχία
του e-shop σας.

Δοκιμάστε μερικές από τις συνιστώμενες βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα
στρατηγικής Marketing που αναφέραμε παραπάνω κατά το σχεδιασμό του Marketing Plan

σας την επόμενη φορά και σας εγγυούμαστε πως το brand σας θα φτάσει σε νέα ύψη - ίσως
ακόμη και σε άλλο γαλαξία! 

 

Η ομάδα της BEST CYBERNETICS προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και σχεδιασμού
Marketing Plan για e-shop από το 2009 με απόλυτη επιτυχία.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα παραπάνω ή σας τρομάζουν όλα αυτά και θέλετε βοήθεια,

ώστε να φτιάξετε την καλύτερη δυνατή στραγητική Marketing, μην διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρούμε την λύση και τον τρόπο, ώστε να εκτοξεύσουμε τις
πωλήσεις σας.

 

Καλό διαδικτυακό ταξίδι!

info@bestcybernetics.com

www.bestcybernetics.com

2610 270 093

Ταγματάρχου Ζακυνθινού 6, Πάτρα 26335


