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ΣΥΝΟΨΗ 

Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art – line. ε όλθ τθσ 

ζκταςθ τθσ εργαςίασ αυτισ εξετάηεται θ ίδρυςθ, θ λειτουργία και θ μζχρι τϊρα 

πορεία τθσ επιχείρθςθσ τοποκζτθςθσ ταπετςαριϊν και μοκετϊν ART – LINE. Ιδρυτισ 

τθσ είναι ο κ. Δθμιτρθσ Παναγιωτόπουλοσ. Εκτόσ από δθμιουργόσ τθσ επιχείρθςθσ 

αυτισ είναι και δθμιουργόσ όλων των ζργων που αποτελοφν τθ μζχρι τϊρα πορεία 

τθσ art – line. Η ίδρυςι τθσ ζλαβε μζροσ το 1973 και ςυνεχίηει μζχρι ςιμερα τθσ 

πορεία τθσ, προςκζτοντασ ςτο πελατολόγιο τθσ ςθμαντικά ‘ονόματα’ όπωσ το 

Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, Village Park ςτο Ρζντθ, Dior, Prada, Louis Vuitton, 

Metro Mall,McArthur(Εκπτωτικό χωριό), Attrativo, H&M, Tsakiris Mallas, Attica, 

Hilton, Εκνικι Σράπεηα, Eurobank, Millenium Bank, Ρόδοσ Beach Hotel, Pantheon 

Hotel, Kinisi Palace, Astir Palace, Mont Parnes, Letropetra Hotel, Καηίνο Ρίου, Καηίνο 

Λουτρακίου, Athens Plaza Hotel,Roda beach. 

Όλα αυτά τα χρόνια θ art – line ζχει καταφζρει να πείςει τον κόςμο ότι τθ 

διακόςμθςθ δεν αποτελοφν μόνο τα ζπιπλα ι οι πίνακεσ και τα κάδρα, αλλά ζνασ 

χϊροσ μπορεί να αναδειχκεί και μζςα από τισ ταπετςαρίεσ διάφορων χρωμάτων και 

ςχεδίων ι/ και τισ μοκζτεσ. τθν περίοδο όμωσ που ηοφμε και με τθ ραγδαία 

ανάπτυξθ που αναγνωρίηουν το διαδίκτυο και οι διαφθμίςεισ μζςω αυτοφ θ art – 

lineζκανε πρόςφατα τθν είςοδό τθσ ςτο χϊρο του θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ με τθ 

δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ    http://www.art-line.gr/ αλλά και τθσ ςελίδασ ςτο 

πλζον διαδεδομζνο μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ, το Facebook 

https://www.facebook.com/pages/Art-line/164670813688836?fref=ts .  

τόχοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι αφενόσ να ςυνεχίςει τθν πορεία που ζχει χαράξει 

ζωσ τϊρα και που τθν κακιςτά ςε μία από τισ καλφτερεσ επιχειριςεισ αυτοφ του 

τομζα αλλά και να προςελκφςει ολοζνα και περιςςότερο κόςμο μζςω του ζργου 

του ιδρυτι τθσ. Μζςω τθσ ιςτοςελίδασ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

επικοινωνιςουν με τουσ ανκρϊπουσ τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ μζςω τθσ ςελίδασ ςτο 

Facebook μπορεί να δει κανείσ ποιζσ δουλειζσ τθσ εταιρείασ είναι πιο αρεςτζσ από 

το κοινό.  

 

 

 

 

 

http://www.art-line.gr/
https://www.facebook.com/pages/Art-line/164670813688836?fref=ts
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΑΓΟΡΑ 

Όςον αφορά τθν αγορά τθσ χριςθσ 

ταπετςαριϊν και μοκετϊν, θ art – line 

είναι ξεκάκαρο ότι δραςτθριοποιείται 

ςε ζναν ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό 

κλάδο με κφριο ανταγωνιςτι τθν 

εταιρεία ‘tapetseris.gr’. ε αυτό το 

χϊρο βζβαια είναι φυςικό να παίηουν 

ρόλο και τα ςχόλια που κα ακουςτοφν 

μεταξφ των πελατϊν και των 

μελλοντικϊν/ υποψιφιων πελατϊν 

τθσ εταιρείασ.  

H εταιρεία δραςτθριοποιείται ςε  μια high – involvement αγορά αφοφ 

αναφζρεται ςε ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ εμφάνιςθσ των πελατϊν τθσ και 

ςυγκεκριμζνα των επιχειριςεων που τθν προτιμοφν για τθν ανάδειξθ του χϊρου 

εργαςίασ τουσ. Παρόλ’ αυτά όμωσ είναι ςθμαντικό και για ζναν ιδιϊτθ που κζλει να 

διαμορφϊςει κατάλλθλα τον προςωπικό του χϊρο. 

Η http://www.art-line.gr/ καλείται  να αντιμετωπίςει τόςο τον άμεςο 

ανταγωνιςμό (άλλα site ιδίου περιεχομζνου), όςο και τον ζμμεςο ανταγωνιςμό 

(προτιμιςεισ καταναλωτϊν, ςχόλια ‘’από ςτόμα ςε ςτόμα”). Ο κυριότεροσ άμεςοσ 

ανταγωνιςτισ είναι το site tapetseris.gr.   

Κακϊσ ο ανταγωνιςμόσ γίνεται όλο και πιο ζντονοσ δθμιουργείται θ ανάγκθ να 

κερδίςει το site όλο και μεγαλφτερθ παρουςία μζςω διαφορετικϊν καναλιϊν 

διανομισ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςα από τα δίκτυα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ϊςτε να 

κάνει αιςκθτι τθ παρουςία του ςτουσ χριςτεσ του διαδικτφου και να μπορεί να 

αλλθλεπιδρά μαηί τουσ και να αποκτά μεγαλφτερθ αξία ςτο μυαλό τουσ. 

 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Η εταιρεία του site art-line.gr άρχιςε τον Ιανουάριου του 2013. Η ιδζα ξεκίνθςε με 

ςκοπό να δθμιουργθκεί ζνα site για τουσ ενδιαφερόμενουσ για τθν ταπετςαρία 

καταναλωτζσ, οι οποίοι μποροφν να δουν δουλειζσ τθσ εταιρείασ αλλά και να 

πάρουν ιδζεσ. 

 

http://tapetseris.gr/
http://www.art-line.gr/
http://tapetseris.gr/
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Σο site, παρόλο που λειτουργεί μόνο λίγουσ μινεσ, εμφανίηει ανοδικι πορεία 

κάκε μινα και αυτό γίνεται ςαφζσ από τθν ςυνεχϊσ αυξανόμενθ επιςκεψιμότθτά 

του. 

Η ςελίδα τθσ εταιρείασ ςτο Facebook δθμιουργικθκε το Μάρτιο του 2013 και 

κατάφερε να ςυγκεντρϊςει 380 likes και αρκετζσ δθμοςιεφςεισ επιςκεπτϊν, ζχοντασ 

μόνο δφο διαχειριςτζσ. 

Όςον αφορά τουσ επιςκζπτεσ του site art-line.gr, θ αγορά ςτόχοσ είναι :  

 Καταναλωτισ με νζο ςπίτι: άτομο που δθμιουργεί από τθν αρχι τον 

προςωπικό του χϊρο, δίνει ζμφαςθ ςτθ διακόςμθςθ και επικυμεί να 

πραγματοποιιςει ζρευνα αγοράσ ϊςτε να εξαςφαλίςει το καλφτερο δυνατό 

αποτζλεςμα. 

 Καταναλωτισ που πραγματοποιεί ανακαίνιςθ – αλλαγζσ ςτο χϊρο του : 

άτομο που επικυμεί να βελτιϊςει τθν εικόνα του χϊρου του, πραγματοποιεί 

ζρευνα αγοράσ ι ηθτά τθ 

βοικεια ειδικοφ. 

 Επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ 

διακόςμθςθσ : άτομα που 

αςχολοφνται με τον 

κλάδο(αρχιτζκτονεσ , 

διακοςμθτζσ) ι που 

αναλαμβάνουν κάποιο ζργο. 

 Επιχειρθματίεσ : άτομα που 

επικυμοφν να βελτιϊςουν το 

χϊρο τουσ τόςο για να τον 

κάνουν περιςςότερο ελκυςτικό ςτουσ πελάτεσ, όςο και για να αποδϊςουν με 

καλφτερο και πιο ςαφι τρόπο τθ φιλοςοφία και τθν κουλτοφρα τθσ 

επιχείρθςισ τουσ. 

Η ςτρατθγικι <<one size fits all>> ίςωσ δεν ζχει αποτζλεςμα ςε ζναν 

κλάδο με υψθλι ανάμειξθ των καταναλωτϊν. υνεπϊσ, πρζπει να γίνει 

διαχωριςμόσ ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικουν οι 

καταναλωτζσ, διότι ζτςι οι ενζργειεσ μάρκετινγκ κα είναι περιςςότερο 

ςτοχευμζνεσ ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ τουσ. 

Σο art-line.gr ςτοχεφει μακροπρόκεςμα ςτθν αφξθςθ <<μεριδίου 

μυαλοφ>>. Με τον όρο αυτό, εννοείται να ζρχεται ςτο μυαλό του 

καταναλωτι που ενδιαφζρεται για ταπετςαρία, ωσ πρϊτθ επιλογι και να 

ανατρζχει ςε αυτό είτε για ενθμζρωςθ είτε για ψυχαγωγία. 

φμφωνα με τθ ςτρατθγικι μάρκετινγκ τθσ επιχείρθςθσ οι 

βραχυπρόκεςμοι ςτόχοι τθσ εταιρείασ ορίηονται ωσ εξισ: 
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 Αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ του site κατά 50% ςε χρονικό ορίηοντα ενόσ 

θμερολογιακοφ ζτουσ 

 Αφξθςθ των fans τθσ ςελίδασ ςτο facebook από 380 που είναι ςιμερα ςε 

2000. 

 Εμφάνιςθ του site ςτισ 5 πρϊτεσ ςελίδεσ ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ Google ςε 

λζξεισ – κλειδιά αναφορικά με τθν ταπετςαρία, τθ μοκζτα, τθ διακόςμθςθ 

εςωτερικοφ χϊρου. 

Για να επιτευχκοφν τα παραπάνω, θ γενικότερθ ςτρατθγικι που ακολουκεί το 

site είναι αυτι τθσ διείςδυςθσ ςτθν αγορά. Βαςικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ 

ςτρατθγικισ που ακολουκεί είναι θ χριςθ δθμιουργικϊν μζςων, θ χριςθ πολλϊν 

φωτογραφιϊν που κάνουν τθ ςελίδα ευχάριςτθ και δθμιουργικι , το πλεονζκτθμα 

τθσ τιμισ και θ ανάπτυξθ ςχεςιακοφ μάρκετινγκ. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ 

Η εμφάνιςθ τθσ art – line ςτο διαδίκτυο ζγινε πριν μερικοφσ μινεσ ενϊ θ 

λειτουργία τθσ ζχει ξεκινιςει εδϊ και πολλά χρόνια. Σο μεγαλφτερο μειονζκτθμα 

τθσ επιχείρθςθσ είναι θ χαμθλι επιςκεψιμότθτα τθσ ιςτοςελίδασ και ο ιςχυρόσ 

ανταγωνιςμόσ από τον κφριο ανταγωνιςτι τθσ 

“tapetseris.gr” κακϊσ ο δεφτεροσ ζχει αναπτφξει τθ 

θλεκτρονικι διαφιμιςι του πολφ πριν τον πρϊτο. Ενϊ 

το όνομα του ιδιοκτιτθ τθσ art – line είναι ευρζωσ 

γνωςτό για τθν επιλογι ςτθν τοποκζτθςθ 

ταπετςαριϊν/ μοκετϊν το διαδίκτυο δεν είναι το 

δυνατό χαρτί τθσ εταιρείασ ακόμα. Επιπρόςκετα ςτισ 

μθχανζσ αναηιτθςθσ δεν είναι ςτισ πρϊτεσ επιλογζσ 

(3θ ςελίδα και 8θ κζςθ ςτθν αναηιτθςθ ςτο google).  

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΑΡΚETING 

Η art-line.gr απευκφνεται ςε καταναλωτζσ που ενδιαφζρονται για τθ διαμόρφωςθ 

εςωτερικϊν χϊρων και τθ διακόςμθςθ ευρφτερα. Σο site ενθμερϊνει, προτείνει, 

παρουςιάηει προθγοφμενεσ ςυνεργαςίεσ και δουλείεσ. 

Σο art-line.gr επιτυγχάνει τουσ παραπάνω ςτόχουσ μζςα από τθ ςυνεχι 

ενθμζρωςθ τθσ ςελίδασ με νζα τθσ εταιρείασ, κακϊσ και φωτογραφίεσ με τισ 

ζτοιμεσ δουλείεσ που αναλαμβάνει. 
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Σο site προςφζρει το πλιρεσ βιογραφικό του ιδρυτι τθσ εταιρείασ, που 

παρουςιάηει τισ ςπουδζσ, τισ ιδζεσ και όςα ζχει επιτφχει μζςα από δουλειά 40 

χρόνων ςτον κλάδο. Ουςιαςτικά το site προςφζρει ςτουσ επιςκζπτεσ ενθμζρωςθ, 

διαςκζδαςθ, διαδραςτικότθτα, ουςιαςτικι πλθροφόρθςθ, απαντιςεισ ςε κάκε 

προβλθματιςμό και δωρεάν πλοιγθςθ. 

Όςον αφορά τθ ςτρατθγικι τθσ τιμολόγθςθσ, οι επιςκζπτεσ του διαδικτφου, οι 

οποίοι επιλζγουν να επιςκεφκοφν προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τα κζματα που 

επικυμοφν τόςο το ίδιο το ίδιο το site όςο και τισ υπόλοιπεσ ιςτοςελίδεσ του ςτα 

social media δεν ζχουν καμία απολφτωσ χρζωςθ. Σο art-line.gr είναι ζνα site 

πλθροφόρθςθσ αυτόν το λόγο και το ςτοιχείο τθσ διανομισ του ταυτίηεται με τθν 

παρουςία του ςε περιςςότερα από ζνα μζςα. Αναλυτικότερα, το art-line.gr ζχει 2 

κανάλια διανομισ και μπορεί κανείσ να το βρει μζςω: 

1) Σθσ ιςτοςελίδασ : http://www.art-line.gr/ 

2) Σου facebook : https://www.facebook.com/pages/Art-     

line/164670813688836?fref=ts 

Όςον αφορά τθν προϊκθςθ, το προςφερόμενο budget είναι αρκετά 

περιοριςμζνο, ςυνεπϊσ θ επικοινωνία του art-line.gr ςτθρίηετε κυρίωσ ςτισ 

δθμόςιεσ ςχζςεισ και τθ διαφθμιςτικι προβολι. 

Η διαφθμιςτικι προβολι πραγματοποιείται μζςω ζντυπθσ διαφιμιςθσ ςε 

επιλεγμζνα περιοδικά διακόςμθςθσ και χϊρου υπό τθ μορφι άρκρων ι 

ανταλλακτικισ ςυνεργαςίασ. Η διαφθμιςτικι 

προβολι ολοκλθρϊνεται μζςω τθσ χριςθσ του 

Internet και πιο ςυγκεκριμζνα μζςω Facebook 

Ads. 

Αναφορικά με τον τομζα δθμοςίων ςχζςεων 

αυτόσ κα επιτευχκεί μζςω τθσ εκμετάλλευςθσ 

των ςχζςεων με γνωςτζσ προςωπικότθτεσ ςτο 

ευρφ κοινό που ζχει ςυνεργαςτεί και 

ςυνεργάηεται με τθν εταιρεία, προκειμζνου να 

είναι δυνατι θ παροχι ςχολίων και κριτικϊν ςτο 

site. Ζνασ επιπλζον τρόποσ εκμετάλλευςθσ των δθμοςίων ςχζςεων είναι οι 

δθμοςιεφςεισ άρκρων και ςυνεντεφξεων ςε περιοδικά που δραςτθριοποιοφνται 

ςτον ίδιο χϊρο όπωσ τα ‘’Επιλογζσ&πίτι’’, ‘’Ιδανικό πίτι’’, ‘’Οικία και 

Διακόςμθςθ’’, ‘’Maison Decoration’’ κλπ. 

Η αλλθλεπίδραςθ με το κοινό είναι ςυνεχισ και θ παροχι ανατροφοδότθςθσ 

αποτελεί κφριο μζλθμα τθσ εταιρείασ και τθσ φιλοςοφίασ που εκπροςωπεί. Η 

ανταπόκριςθ ςτισ απορίεσ των επιςκεπτϊν που εκφράηονται μζςω e-mail, post ςτθ 

ςελίδα ςτο Facebook ι προςωπικοφ μθνφματοσ είναι άμεςθ κακϊσ αποτελεί μια 

 

http://www.art-line.gr/
https://www.facebook.com/pages/Art-%20%20%20%20%20line/164670813688836?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Art-%20%20%20%20%20line/164670813688836?fref=ts
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από τισ πλζον βαςικζσ αρμοδιότθτεσ των διαχειριςτϊν. Οι διαχειριςτζσ δεν κάνουν 

περιςςότερο από μία εργάςιμθ μζρα να ανταποκρικοφν και να απαντιςουν ςε 

οποιοδιποτε ερϊτθμα τεκεί. 

Όπωσ ζχει αναφερκεί, οι πόροι για τθ λειτουργία του art-line.gr είναι πολφ  

περιοριςμζνοι. Για τον λόγο αυτό  απαςχολοφνται μόνο 2 άτομα για τισ βαςικζσ 

δραςτθριότθτεσ, ενϊ  άλλα 2 άτομα εκτελοφν ςυμπλθρωματικζσ λειτουργίεσ. 

 

ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 

 Σο art-line διακζτει κάποια ιςχυρά ςθμεία που το κακιςτοφν ιςχυρό και 

ανταγωνιςτικό ςτο κλάδο όπου δραςτθριοποιείται. Χρθςιμοποιεί ςαφι λόγο 

αναλαμβάνοντασ πρωτοβουλίεσ και προτείνοντασ καινοτόμεσ ιδζεσ ςτοχεφοντασ 

ςτθν άμεςθ πλθροφόρθςθ του μζςου καταναλωτι ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ 

ταπετςαριϊν και μοκετϊν. θμαντικότεροσ παράγοντασ είναι οι άνκρωποι που 

διακζτουν αναβακμιςμζνεσ ικανότθτεσ και  βγάηουν εισ πζραν τθν δουλειά τουσ, και 

ςυγκεκριμζνα ο Κ. Παναγιωτόπουλοσ ο οποίοσ με τθν αφοςίωςθ του και τθν άρτια 

γνϊςθ που διακζτει ςτο αντικείμενο προςπακεί να επιτφχει ζνα άριςτο 

αποτζλεςμα. Σα βιματα που ακολουκοφν τα μζλθ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ παροχι 

εξατομικευμζνων και όχι μόνο υπθρεςιϊν, θ διεκπεραίωςθ κάκε παραγγελίασ, θ 

απόλυτθ ικανοποίθςθ του κάκε καταναλωτι αλλά και θ διατιρθςθ τθσ επαφισ με 

τον πελάτθ ακόμα και μετά το τζλοσ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ. 

  Όπωσ αναφζραμε και παραπάνω το art-Line ζχει ςυνεργαςτεί με μεγάλεσ εταιρείεσ 

και ζχει διακοςμιςει καταςτιματα  με μεγάλα ονόματα. Κάποια από αυτά είναι τα 

εξισ :Αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, Village Park ςτο Ρζντθ,Dior, Prada, Louis 

Vuitton, Metro Mall,McArthur(Εκπτωτικό χωριό), Attrativo, H&M, Tsakiris Mallas, 

Attica, Hilton, Εκνικι Σράπεηα, Eurobank, Millenium Bank, Ρόδοσ Beach Hotel, 

Pantheon Hotel, Kinisi Palace, Astir Palace, Mont Parnes, Letropetra Hotel, Καηίνο 

Ρίου, Καηίνο Λουτρακίου, Athens Plaza Hotel,Roda beach. 

Αυτι θ διάκριςθ ζρχεται και επιβεβαιϊνει τθν 

ςπουδαία και άριςτθ δουλειά του κάκε 

εργαηόμενου ςτθν Art - Line και κζλει να πείςει 

τθν αγορά-ςτόχο ότι είναι κατάλλθλθ για τθν 

υπθρεςία που προςφζρει αλλά και να δείξει 

μζςω του μεγάλου αρικμοφ εταιρειϊν που χει 

ςυνεργαςτεί ότι διαφοροποιείται ςτο 

αντικείμενο τθσ και αποτελεί μια επιχείρθςθ 

αξιόπιςτθ. 

Δυνατό ςθμείο ειδικά με τα δεδομζνα που 

επικρατοφν τϊρα ςτθν οικονομία είναι θ ζμφαςθ που ζχει δϊςει ςτθν προβολι του 

προϊόντοσ μζςω του internet διότι αποτελεί ζνα οικονομικό μζςο διαφιμιςθσ από 
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τθν πλευρά  του επιχειρθματία. Από τθν μεριά του καταναλωτι είναι ζνα εφκολο 

μζςο προϊκθςθσ και προβολισ που δεν βάηει ςε μια δφςκολθ διαδικαςία τον 

πελάτθ ςε περίπτωςθ που ενδιαφζρεται για τθν ενθμζρωςθ και τθν πικανι αγορά 

κάποιου προϊόντοσ.  Σο γεγονόσ επιπλζον ότι διακζτει πορτοφόλιο με εικόνεσ από 

δουλείεσ τθσ εταιρίασ που ζχει πραγματοποιιςει δίνει ςτον πελάτθ τθν ικανότθτα 

να ζρκει ςε οπτικι επαφι με το προϊόν, να πάρει ιδζεσ, να διαμορφϊςει τθν 

ταπετςαρία ι τθν μοκζτα  όπωσ εκείνοσ επικυμεί χωρίσ να είναι απαραίτθτο να 

ζρκει ςε άμεςθ επαφι με τον επιχειρθματία εξ’ αρχισ και το προϊόν.  

 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΒΕΛΣΙΩΗ 

Για να επιτευχκοφν οι παραπάνω ςτόχοι προτείνουμε κάποιεσ ιδζεσ για τθν 

καλφτερθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα να βελτιϊςουμε τα 

μζςα προϊκθςθσ και προβολισ του προϊόντοσ  ςτο διαδίκτυο. Πιο αναλυτικά: 

1. Αρχικά, να πραγματοποιείται διαρκϊσ ανανζωςθ ςτο site. Πιο ςυγκεκριμζνα, 
θ επιχείρθςθ να δείχνει τθν δουλεία τθσ μζςω τθσ ςυνεχοφσ ανάρτθςθσ 
φωτογραφιϊν από  ςυνεργαςίεσ που πραγματοποιεί ςυνεχϊσ. 

2. Να δθμιουργιςει διάφορεσ  ενότθτεσ για κάκε διαφορετικι κατθγορία, π.χ. 
μια ενότθτα με τίτλο παιδικό δωμάτιο, ςαλόνι, χϊροσ αναψυχισ κλπ, ζτςι 
ϊςτε κάκε επιςκζπτθσ του site να ζχει τθν ευκαιρία να ψάξει ακριβϊσ αυτό 
για το οποίο ενδιαφζρεται αλλά και να δει αντίςτοιχεσ δουλειζσ ανάλογα με 
τον χϊρο που κζλει να διακοςμιςει . 

3. Μετά από κάκε ςυνεργαςία πάντα να επιδιϊκει τθν επαφι με τον πελάτθ 
ζτςι ϊςτε να προκαλεί το ενδιαφζρον του, να γνωρίηει εάν ζμεινε 
ικανοποιθμζνοσ ι ςε περίπτωςθ που κάτι τζτοιο δεν ςυμβεί, να 
προςπακιςει να βελτιϊςει τον τρόπο λειτουργίασ και εξυπθρζτθςθσ του. 

4. ίγουρα ςθμαντικό ρόλο παίηει θ τιμι για τον πελάτθ για αυτό καλό κα ιταν 
να ζχει κάποιεσ ενδεικτικζσ τιμζσ ςτο site και ςτθ ςελίδα του facebook, αλλά 
και να  χρθςιμοποιεί κάποια μζκοδο προςζλκυςθσ πελατϊν δθμιουργϊντασ 
για παράδειγμα προςφορζσ. 

5. Να δθμιουργιςει μια εφαρμογι ςτο internet όπου κα μπορεί ο πελάτθσ από 
το ςπίτι του να ςχεδιάςει τθν ταπετςαρία όπωσ ακριβϊσ τθν επικυμεί και 
μετζπειτα θ  επιχείρθςθ να δθμιουργεί το προϊόν. 

6. Να πραγματοποιιςει ενζργειεσ και να προωκεί όςο περιςςότερο μπορεί τθν 
ςελίδα του διαδικτφου, ϊςτε το site να γίνει 
γνωςτό ςε όςουσ περιςςότερουσ είναι δυνατόν 
και να  εμφανίηεται από τα πρϊτα ςτισ μθχανζσ 
αναηιτθςθσ. 

Γενικότερα θ επιχείρθςθ πρζπει να αναπτφξει 
τθν πιςτότθτα του πελάτθ ζτςι ϊςτε να 
επιτευχκοφν ικανοποιθτικζσ πωλιςεισ, να 
δθμιουργθκεί κετικι ‘’από ςτόμα ςε ςτόμα’’ 
επικοινωνία , να χρθςιμοποιιςει μεκόδουσ ϊςτε 
ο επιςκζπτθσ να ξαναεπιςκεφκεί το site, να το 
ξαναχρθςιμοποιιςει και θ επιχείρθςθ να τον 
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γνωρίςει καλφτερα και να εμπλουτίςει τισ ςχζςεισ μαηί του. 

 

 

DO’S 

 Η ενεργι ςυμμετοχι των χρθςτϊν τθσ ςελίδασ με ςχόλια, απορίεσ, 

ερωτιςεισ, διευκρινίςεισ και θ άμεςθ ανταπόκριςθ των διαχειριςτϊν ςε 

αυτζσ κα ςυμβάλουν τόςο ςτθ βελτίωςθ τθσ εταιρείασ, όςο και ςτθ 

δθμιουργία φιλικοφ κλίματοσ με τουσ καταναλωτζσ. 

 Να ςυνεχιςτεί θ ςυχνι ανανζωςθ του site με φωτογραφικό υλικό από 

δουλειζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί, νζα τθσ εταιρείασ, επερχόμενεσ 

ςυνεργαςίεσ και ζργα. 

 Να ςυνεχίςει να δίνει βαρφτθτα ςτα Google Adwords (ίςωσ και με 

περιςςότερεσ λζξεισ κλειδιά) ϊςτε να υπάρξει ςυχνότερθ εμφάνιςθ του art-

line.gr ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ με απϊτερο ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ 

επιςκεψιμότθτασ. 

 Να ςυνεχιςτεί θ διαφιμιςθ μζςω των Facebook ads και να υπάρξει ίςωσ και 

κάποια αφξθςθ ςτθν τιμι τουσ ϊςτε να χρειάηονται περιςςότερα clicks, 

πράγμα που ςθμαίνει μεγαλφτερθ θμεριςια απόδοςθ για το site άρα και 

μεγαλφτεροσ αρικμόσ πικανϊν επιςκεπτϊν. 

 Να ςυνεχιςτοφν οι ενζργειεσ που γίνονται προκειμζνου να διαφθμιςτεί το 

site μζςω τθσ ανταλλακτικισ ςυνεργαςίασ (affiliate marketing) και 

ταυτόχρονα να υπάρξει μία διεφρυνςθ τθσ λίςτασ τόςο των περιοδικϊν όςο 

και  των υπόλοιπων εταιρειϊν που κα ςυνεργάηεται με ςκοπό τθν αφξθςθ 

τθσ επιςκεψιμότθτασ. 

 Δθμιουργία διαγωνιςμϊν που κα προςφζρουν προνομιακζσ τιμζσ ςτουσ 

επιςκζπτεσ τθσ ςελίδασ και κα ζχουν ωσ ςτόχο τθ διαφιμιςθ του site μζςω 

κοινοποίθςισ του ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

DON’Ts 

 Να μθν αφινουν ανεκμετάλλευτθ τθν ευκαιρία ζντονθσ παρουςίασ του site 

ςε όλα τα social media (twitter,pinterest).  

 Να μθν τεκεί κζμα φπαρξθσ κάποιασ ςυνδρομισ ςτο μζλλον για τουσ 

επιςκζπτεσ του art-line.gr. 

 Η ευκφνθ των περιςςότερων δραςτθριοτιτων είναι πάνω ςε δφο άτομα – 

καλό κα ιταν να υπάρχουν περιςςότερα άτομα τα οποία κα είναι 

καταρτιςμζνα ςε ςυγκεκριμζνα κζματα του site.  
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ΠΗΓΕ 

Ευχαριςτοφμε πάρα πολφ τουσ κυρίουσ Αντρζα Παναγιωτόπουλο 

(διαχειριςτισ ςελίδασ ςτο facebook και ιςτότοπου τθσ επιχείρθςθσ) 

και Δθμιτρθ Παναγιωτόπουλο (ιδιοκτιτθ και ιδρυτι τθσ art – line) 

για τισ πολφτιμεσ πλθροφορίεσ τουσ! 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

1. ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

 

2. YΠΗΡΕΙΕ 

 

3. ΠΟΡΣΦΟΛΙΟ 
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4. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑ 

 

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 


