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Η εταιρία μας

Έτσι, δημιουργούμε διαφημίσεις που στοχεύουν 
άμεσα στο κοινό σας και κάνουν τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες σας να ξεχωρίζουν.

Καλέστε μας για να μελετήσουμε τις διαφημιστικές 
ανάγκες της επιχείρησής σας και να σας 
προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις εντελώς 
ΔΩΡΕΑΝ.

Από ένα έντυπο ένα Video η μια ιστοσελίδα, μέχρι 
ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας, θα σας 
βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να προβληθείτε, 
συνδυάζοντας αποτέλεσμα και οικονομία.

Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών 
επικοινωνίας και διαφήμισης.Όποιο και αν είναι το διαφημιστικό σας budget, εμείς στην Moving 
up το αξιοποιούμε με τον ποιο αποδοτικό τρόπο για εσάς.

Όταν η διαφήμιση και η επικοινωνία γίνετε σωστά τότε δεν 
κοστίζει τίποτα!!

Η ομάδα της Moving Up αποτελείται από 
επαγγελματίες  με πολυετή εμπειρία στις 
μεγαλύτερες διαφημιστικές της Ελλάδας και του 
εξωτερικού

(στελέχη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, 
κειμενογράφους, art directors, digital content 
managers, web designers και web developers)

Ποιοί είμαστε Τι κανουμε

Στόχος μας είναι μια μακρόχρονη συνεργασία 
με τους πελάτες μας προσφέροντας υπηρεσίες 
εφάμιλλες των μεγάλων πολυεθνικών 
διαφημιστικών εταιριών με γνώμονα την επίτευξη 
του καλύτερου συνδυασμού τιμής και ποιότητας  
κάνοντας τις τιμές προσιτές ακόμα και για τις 
μικρότερες επιχειρήσεις.

Γιατί, σήμερα, κάθε ευρώ έχει αξία.

 Ανάπτυξη : ιστοσελίδων, eshop, mobile/web 
εφαρμογές,

 Σχεδιασμός : λογοτύπων, καρτών, φυλλαδίων

 Ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας, 

 Διαχείριση : Social Media, Facebook, Twitter, 
Youtube

 Δημιουργία Βίντεο, φωτογραφήσεις 
βιντεοσκοπήσεις

 Προώθηση ιστοσελίδων,βίντεο



Social Media

 Διαχείριση Social Media απο την Moving Up

Στην Moving Up γνωρίζουμε πως να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε την διαχείριση των 
Social Media σας, έτσι ώστε να βοηθήσει στην αύξηση πωλήσεων των προϊόντων ή υπηρεσιών 
σας, πάντα σε λογικό κοστολόγιο και πάντα με γνώμονα την απόδοση της επένδυσης σας.

 Δημιουργία λογαριασμών και επαγγελματικών σελίδων στα διασημοτερα δικτια στην Ελλάδα

 Διαχείριση λογαριασμών και επαγγελματικών σελίδων στα διασημοτερα δικτια στην Ελλάδα

 Monitoring – report.

 Διαχείριση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για πληρωμένες καμπάνιες διαφημίσεων.

Η προσφορα διαχείρισης Social Media περιλαμβανει

 Monitoring – report.



Οι υπηρεσίες μας

Στην Moving Up πιστεύουμε ότι στις εποχές που ζούμε το κάθε ευρώ έχει αξια, για αυτό σε αυτήν την 

σελίδα αποδείξαμε ότι δεν κάνουμε καμία υποχώριση στις υπηρεσίες και στην ποιότητα των υπηρεσιών 

μας!!Στην επόμενη σελίδα θα καταλάβετε γιατί φωνάζουμε για τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς!!

Δημιουργία λογαριασμών και επαγγελματικών σελίδων

Διαχείριση λογαριασμών και επαγγελματικών σελίδων

Monitoring – report.

 Δημιουργία σελίδας Facebook

 Δημιουργία Twitter λογαριασμου

 Δημιουργία σελίδας Google και Youtube channel

 5 Εβδομαδιαία Posts προϊοντικά ή μη

 Άμεση επικοινωνία με τους χρήστες (μηνύματα, chat)

 Δημιουργία γραφικών (cover, posts, backgrounds κτλ)

 50 Ελάχιστα Μηνιαία Facebook  Likes

 Μηνιαία παρακολούθηση και αναφορά αποτελεσμάτων (Reach, Εngagement, likes κτλ)

Διαχείριση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για πληρωμένες καμπάνιες διαφημίσεων.

 Στην προσφορά περιλαμβάνονται κάποιες πληρωμένες  διαφημίσεις με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε 
περίπτωση που θέλετε να ανεβάσετε το διαφημιστικό budget εμείς αναλαμβάνουμε να το διαχειριστούμε 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς το συμφέρον σας (Facebook Ads, Promoted posts κτλ, Αυξηση 
Facebook Likes, Youtube Views)



Η προσφορά μας

 Δημιουργία λογαριασμών

 Διαχείριση λογαριασμών

 Monitoring – report.

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Δείκτες Μέτρησης της Επίδοσης στα social media. Τι πρέπει να παρακολουθείς.

Στις μέρες μας τα Social Media όπως το Facebook, το Youtube, το Linkedin, και το Twitter 
προσεγγίζουν το ιδανικό μέσο επικοινωνίας και διαφήμισης για την επιχείρησή σας. 
Τα social media στο σύνολό τους, αλλά και το facebook ειδικότερα, καταλαμβάνουν μεγάλο χρόνο στην 
καθημερινότητα των ανθρώπων.Η επικοινωνία μέσω Social Media είναι άμεση, αμφίδρομη, και η διάδοση 
τους τεράστια. Συνεπώς, στις μέρες, κρίνεται απαραίτητη παρουσία κάθε εταιρίας στο facebook, αλλά και 
στα υπόλοιπα social media μιας και είναι ο φτηνότερος και αποδοτικότερος τρόπος διαφήμισης.

Η ερασιτεχνική χρήση των Social Media από ορισμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα 
γιατί: 
 
1) Δεν φτάνει το επιθυμητό μέγεθος των fans που χρειάζεται έτσι ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα στις 
πωλήσεις.
2) Παρέχει χαμηλή αλληλεπίδραση με το Target Group.
3) Δεν παρέχει επιστροφή στην επένδυση σε χρήμα και χρόνο.

Σίγουρα, κανείς δεν επιθυμεί να στηρίξει μια επένδυση σε επίπεδο marketing ή οπουδήποτε, όταν αυτή 
ξοδεύει άσκοπα χρήματα. Όμως αν μάθεις να μετράς αποτελεσματικά τις ενέργειες στα social media και 
να παρακολουθείς τους σωστούς δείκτες επίδοσης (KPI’s – Key Performance Indicators), θα μπορέσεις να 
αξιολογήσεις την επίδραση μιας καμπάνιας στην συνολική επιτυχία της στρατηγικής marketing που έχεις 
χαράξει για την επιχείρησή σου. 

Στην Moving Up τα γνωρίζουμε ολα αυτα εδω και χρόνια, και μας ενδιαφέρει να σας αποδείξουμε οτι 
οσα χρηματα και αν αποφασίσεται να επενδύσετε στο Social Media Marketing θα σας φέρουν πραγματικά 
αποτελέσματα!

Είναι τόσο απλό σήμερα να αλλάξετε την εικόνα της επιχείρησής σας και να δείτε τα αποτελέσματα αύριο. 
Θα χαρούμε ιδιαιτέρως να τα πούμε από κοντά και να σας δώσουμε τυχόν διευκρινίσεις που χρειάζεστε.

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνετε ΦΠΑ

€ 50 / Μήνα



Περιγραφή

 Δημιουργία λογαριασμών και επαγγελματικών σελίδων Βημα 1

 Διαχείριση λογαριασμών και επαγγελματικών σελίδων Βημα 2

 Monitoring – report. Βημα 3

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Βημα 4

Δημιουργία λογαριασμών και επαγγελματικών σελίδων

Στο πρώτο βήμα δημιουργούμε σελίδες και λογαριασμούς σε όλα τα social networks, 
περνάμε κείμενα και λογότυπα καθώς και όλο το υλικό που θέλουμε να προβάλουμε.
Μόλις πάρουμε την έγκριση από τον πελάτη τότε δημοσιεύουμε το υλικό και δίνουμε 
στον κόσμο την δυνατότητα να επισκεφτεί την σελίδα μας.

Διαχείριση λογαριασμών και επαγγελματικών σελίδων

Η καθημερινή διαχείριση περιλαμβάνει : 

• Δημοσίευση θεμάτων σε καθημερινή βάση για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των 
χρηστών 
• Δημοσίευση υλικού στη σελίδα on demand (εικόνες, βίντεο, ανακοινώσεις). 
• Αξιολόγηση, φιλτράρισμα, ανταπόκριση στα σχόλια των χρηστών. 
• Δημιουργούμε για εσάς και τους «φίλους» της σελίδας σας στο facebook, 
διαδραστικούς διαγωνισμούς με σκοπό την προώθηση του brand σας και την άμεση 
αύξηση της δημοφιλίας του, τόσο με την αύξηση των Likes όσο και του Talking About. 

Οι διαγωνισμοί πληρούν όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας σύμφωνα με τα 
guidelines του facebook. 

Όπως επίσης:

• Είναι δομημένοι έτσι ώστε πάντα να μπορούν να διαδοθούν από το χρήστη με 
αυτόματες δημοσιεύσεις στο wall του. 
• Προτρέπουν τον χρήστη να κάνει invite τους φίλους του για να κερδίσει 
περισσότερες συμμετοχές. 
• Είναι διασκεδαστικοί και σχετικά εύκολοι για να μην αποτρέπουν τον χρήστη. 
• Εξυπηρετούν στην ενημέρωση για τις υπηρεσίες μέσω της συμμετοχής και της 
επιδίωξης του στόχου (δώρο διαγωνισμού). 
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Διαδικασία Διαχείρισης Social Media απο την Moving Up



 
Monitoring – report.

Το τρίτο βήμα είναι η παρακολούθηση τις καμπάνιας και ο έλεγχος της 
απόδοσης καθώς και η αναφορά μας σε εσάς για τα αποτελέσματα της καμπάνιας του 
μηνα (Απήχηση – Reach,  Αριθμός fans και followers, Δεδομένα επισκεψιμότητας)

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για πληρωμένες καμπάνιες διαφημίσεων.

Και φτάνουμε στο τελευταίο βήμα, όπου η διαχείριση των Social Media δουλεύει 
άψογα και αρχίζουμε να ζητάμε το κάτι παραπάνω!

Πολλές φορές ειδικά στην αρχή η απήχηση του “δικού μας” κόσμου στα posts η τις 
προσφορές δεν αρκεί.

Ειδικά όταν κάποιο προϊόν η κάποια υπηρεσία, απευθύνεται σε πολύ μεγάλο target 
group η ιδέα του να επενδύσουμε σε πληρωμένη διαφήμιση στα social media είναι  
πολύ ελκυστική και θα σας εξηγήσουμε γιατί.

Ας υποθέσουμε ότι στην σελίδα μας στο facebook έχουμε 1000 likes άρα 1000 δικά μας 
άτομα που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες η τα προϊόντα μας. Αν κάνουμε ένα post 
για μια προσφορά μιας υπηρεσίας η ενός προϊόντος θα το δούνε περίπου 200 άτομα, 
που τυχαίνει να βρίσκονται online εκείνη την ώρα ή που θα μπούνε την επόμενη ώρα. 
Αν ποστάρουμε και ξαναποσταρουμε την ίδια προσφορά ίσως τελικά καταφέρουμε να 
την δούνε και τα 1000 άτομα που έχουν κάνει like στην σελίδα μας.

Πως θα σας φαινόταν όμως να δώσετε επιπλέον 10 ευρώ  και να την δούνε από 5.000 
έως 15.000 άτομα στοχευμένα ακριβώς όπως τα θέλουμε, με βάση την ηλικία την 
περιοχή η ακόμα και τα ενδιαφέροντα τους? 

Ένας από αυτούς αν τελικά “αγοράσει“ η καμπάνια μας βγαίνει δωρεάν και έχουμε και 
πιθανό κέρδος.

Πόσο μάλλον αν από τα 15.000 άτομα που θα δούνε την προσφορά με 10 ευρώ βγει 
ένα κέρδος 300 ευρώ και αποφασίσετε να επενδύσετε τα διπλάσια η τα τριπλάσια την 
επόμενη φορά με το ανάλογο κέρδος!

Για αυτό λέμε και ξαναλέμε ότι όταν η διαφήμιση γίνετε σωστά τότε δεν κοστίζει 
τίποτα.

Στην moving up μπορούμε να διαχειριστούμε τις Social Media Καμπάνιες σας και να 
πάρετε την καλύτερη δυνατή απόδοση στην καλύτερη τιμή που θα μπορούσατε να 
έχετε!
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Σύνοψη Οικονομικής Προσφοράς

Πληροφορίες Πληρωμής Τρόπος Πληρωμής

Managing Director

Ρελλος Πετρος

Προσφορά δεκτή / Μονογραφή σε όλες τις σελίδες

Moving Up  — Διαχείριση Social Media

 Δημιουργία λογαριασμών και επαγγελματικών σελίδων € 0.00

 Διαχείριση λογαριασμών και επαγγελματικών σελίδων  € 50.00 / Μήνα

 Monitoring – report. € 0.00

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες. € 0.00

  Συνολο € 50.00 / Μήνα

Πληρωμή με μετρητά  
Για την διαχείριση των social media η τιμολόγηση 
και η εξόφληση γίνονται εντός των πρώτων 5 
ημερών του επόμενου μήνα.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία 
καταθέτη.Και θα σας αποστείλουμε το τιμολόγιο 
ταχυδρομικώς.

Τράπεζα Πειραιώς

5038-036013-074 

IBAN(GR07 0172 0380 0050 3803 6013 074)



 www.movingup.gr |info@movingup.gr


