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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ-Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Το λάδι «Epsilon» είναι ένα μοναδικό προϊόν. Η ιστορία του παλιά. 1300 χρόνους π.Χ. η 

ελιά ήταν το δέντρο ζωής στο Βασίλειο του Σοφού Νέστορα.  Από τότε έως και σήμερα στο 

λόφο του Εγκλιανού, υπάρχουν απέραντοι ελαιώνες που από την μυκηναϊκή ακόμα εποχή 

παρήγαγαν ένα μοναδικό λάδι. Σε αυτή ακριβώς την ίδια γη βρίσκεται ο Ελαιώνας του 

Νικολού Φιλιππόπουλου. Στην περιοχή που οι άνθρωποι εδώ και αιώνες γεννιούνται, 

μεγαλώνουν και πεθαίνουν με την ίδια πάντα έγνοια, τις ελιές και το λάδι τους. Οι 

πρόγονοι τους το είχαν για γιατρικό.  Τους έμαθαν να το αγαπάνε, να το σέβονται σαν κάτι 

Ιερό και να το προσφέρουν όπως ακριβώς τους το δίνει η μάνα γη. Αγνό, φυσικό, 

πολύτιμο.  

Το έψιλον έχει έντονο το άρωμα του φρέσκου καρπού & η γεύση του είναι πλούσια και 

ξεχωριστή. Προέρχεται από την καλύτερη ποικιλία ελιάς την Κορωνέϊκη που καλλιεργείται 

στο Δήμο Νέστορος, στην Καλαμάτα.  Η οξύτητα του είναι κάτω από 0,3 % χωρίς καμία 

απολύτως επεξεργασία και η άριστη ποιότητα του βασίζεται στη μικρή και παραδοσιακή 

παραγωγή. 

Όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι της εταιρείας, το λάδι τους, έχει «αριστοκρατική 

καταγωγή», κυκλοφορεί μόνο σε συσκευασίες 250, 500, και 750 ml, μόνο σε γυάλινα ή 

σιδερένια μπουκαλάκια και συνοδεύεται πάντα από ενημερωτικό έντυπο και τσάντα 

συσκευασίας. Παράλληλα, κοστίζει ακριβά και ποτέ δεν κάνει εκπτώσεις. Γι΄αυτούς τους 

λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, πρέπει να τονίσουμε ότι το λάδι δεν απευθύνεται 

στο ευρύ κοινό, αλλά μόνο σε εκείνους που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα ακριβό 

ποσό για ένα μικρό μπουκαλάκι προκειμένου να αντιληφθούν την ποιότητά του. Τα 

κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Αθήνα στην οδό Διδότου και Ζωοδόχου 

Πηγής 36, ενώ το μότο του λαδιού Epsilon: “taste king’s olive oil”. 
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Επιλεγμένα σημεία πώλησης:                   

 Amanzoe boutique 

 Τhe Life Goddess (London) 

 Botrini's restaurant  

 ATTICA 

 Golden Hall  

 NotJustGreekSalad 

 CULPA deli 

 ELITE CITY RESORTS Kalamata  

 Περγαμόντο Ναύπλιο 

 Το ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Delitopia Πανδαισία Αγία Παρασκευή 

 Jimmy's Market Imerovigli Santorini  

 A-deli Εκλεκτά Τρόφιμα ΡΟΔΟΣ 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Όσον αφορά το σκοπό που είχαμε σαν δημιουργοί της 

συγκεκριμένης σελίδας, πρέπει καταρχάς να τονίσουμε τη 

σημασία που είχε για εμάς η γνωστοποίηση του λαδιού 

“Epsilon” στον κόσμο.  

 Θέλαμε  να μάθουν όσο περισσότεροι γίνεται για την ύπαρξή του  κατ’ αρχάς, και στη 

συνέχεια τις ιδιότητές του και τα χαρακτηριστικά του. Είναι λογικό λόγω της  ποικιλίας των 

λαδιών που υπάρχουν στην αγορά, πολύς κόσμος  να μην το ξέρει. 

 Στοχεύαμε οι χρήστες του facebook  να μάθουν για τις ευεργετικές του ιδιότητες (π.χ. Η 

κατανάλωση έξτρα παρθένου ελαιόλαδου βοηθά στη μείωση του κινδύνου της νόσου 

Alzheimer,  βοηθάει στη μείωση κιλών στη υγεία του δέρματος), το άρωμά του, την 

υπέροχη γεύση του, την ξεχωριστή του συσκευασία. Αυτό το πετύχαμε με συνδέσμους και 

βίντεο που ανεβάζαμε, που είχαν σχέση με την ποιότητα του λαδιού, τα ευεργετικά του 

χαρακτηριστικά και άλλα πολλά. 
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 Επιπλέον, θέλαμε μέσω της δικιάς μας σελίδας στο facebook, να στηρίξουμε το λάδι Epsilon 

σαν προϊόν αλλά και σαν επιχείρηση, και αφού ο κόσμος μάθει τις βασικές πληροφορίες 

για αυτό, από εμάς, να κάνουν like και στην official σελίδα του. Σίγουρα εμείς σαν 

υποστηριχτές, θα δίναμε κάποιες πληροφορίες στους χρήστες, αλλά μέσω της official 

σελίδας θα διαφωτίζονταν περισσότερο. 

  Στόχος μας  ήταν επίσης, ο κόσμος να συνδυάσει το λάδι Epsilon με ποικίλες συνήθειες 

όπως “λάδι και ομορφιά”,  “λάδι και διατροφή”, “λάδι και στιλ”, κτλ. Να καταλάβουν 

δηλαδή, πως ένα απλό, παρθένο   ελαιόλαδο μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη που 

σίγουρα από  μόνος του δεν μπορεί να τα ξέρει. Αυτό,  προσπαθούσαμε να το πετύχουμε 

με video και φωτογραφίες που ανεβάζαμε στη  σελίδα μας στο facebook. 

 Να μην παραλείψουμε φυσικά και την επιθυμία μας να μας στείλουν οι υποστηριχτές της 

σελίδας μας, προσωπικά μηνύματα στο facebook. Τα μηνύματα αυτά, αναφέρονταν σε 

ερωτήσεις των χρηστών για το πού μπορούσαν να βρουν το λάδι Epsilon, ποια τα σημεία 

πώλησής του αλλά και ποιοι οι εναλλακτικοί τρόποι απόκτησής του, τιμές, τόπος 

παραγωγής, ποιοι οι υπεύθυνοι πωλήσεων και παραγωγής του, την ιστορία του και άλλα 

πολλά. Φυσικά, ήταν ένα επίτευγμα για εμάς να βλέπουμε τέτοιου είδους μηνύματα στη 

σελίδα μας, αφού βλέπαμε πως οι στόχοι μας υλοποιούνται και πως όλη μας η 

προσπάθεια είχε αντίκρισμα. 

Ας μιλήσουμε όμως και λίγο με νούμερα.  

Αρχικός μας στόχος, ήταν να φτάσουμε τους  100 τουλάχιστον φίλους, οι οποίοι θα 

έκαναν like στη σελίδα μας. Στη συνέχεια, θέλαμε 

κάθε βδομάδα ο αριθμός αυτός να αυξάνεται 

τουλάχιστον κατά 20%. Παράλληλα, στοχεύαμε 

στην αύξηση της επισκεψημότητας του official 

page,σε συνδυασμό με τα άτομα που μας έκαναν 

like. Επιπλέον, θέλαμε τουλάχιστον 150 από τα 

άτομα που είχαν κάνει like στη σελίδα μας,  να 

κάνουν like και στην official. Τέλος, τουλάχιστον τα 2/3 των φίλων μας να βλέπουν αυτά 

που ανεβάζουμε και το 1/3 να μας κάνουν like. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Για τη δημιουργία περιεχομένου στη 

σελίδα που δημιουργήσαμε μπορούμε να 

εκμεταλλευτούμε τη φύση του προϊόντος 

και να χρησιμοποιήσουμε τις πολλές 

χρήσεις που μπορεί να έχει ένα ποιοτικό λάδι αλλά και το ευρύ κοινό που απευθύνεται. 

Βέβαια το συγκεκριμένο προϊόν(premium) όπως προαναφέραμε, δεν μπορεί να στοχεύει 

σε ευρύ και μαζικό κοινό όσο αναφορά τους τελικούς αγοραστές, διότι υψηλή ποιότητα 

συνεπάγεται υψηλή τιμή(niche market).  

Αυτό δεν μας επηρεάζει διότι ο στόχος μας αρχικά είναι ο εμπλουτισμός του περιεχομένου 

όπου εκεί παίζει ρόλο η γενική φύση του προϊόντος, το φυσικό παρθένο ελαιόλαδο και οι 

ευεργετικές του ιδιότητες στην υγεία αλλά και στη ποιότητα γεύσης που δίνει στα τρόφιμα 

που καταναλώνουμε. Επομένως έχουμε εύφορο έδαφος για ιδέες. 

-1η πρόταση: Ανάρτηση επιστημονικών άρθρων στη σελίδα μας που να σχετίζονται με τις 

ιδιότητες του λαδιού, και πόσο βοηθάνε τον οργανισμό ώστε να μένει υγιής και σε καλή 

φυσική κατάσταση, πρόληψη από ασθένειες, ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού μας 

συστήματος κτλ. 

-2η πρόταση: Ανάρτηση φωτογραφιών από καταστήματα εγκεκριμένης ποιότητας για τις 

υπηρεσίες που προσφέρουν, που θα απεικονίζουν τη χρήση του λαδιού από τους θαμώνες 

αλλά και από τους σεφ του εστιατορίου. 

-3η πρόταση: Βίντεο μικρής διάρκειας που θα πρωταγωνιστούν οι σεφ του εστιατορίου και 

θα σχολιάζουν το προϊόν μας και θα λένε λίγα λόγια για την γνώμη που τους άφησε. Για 

παράδειγμα έχει δημοσιοποιηθεί βίντεο για λογαριασμό γνωστού καναλιού στο εστιατόριο 

του γνωστού πλέον σεφ Botrini, όπου ο ίδιος πλέκει το εγκώμιο του ελαιόλαδου ''έψιλον'' 

και δηλώνει ότι  το χρησιμοποιεί στα πιάτα που δημιουργεί. Προβλήθηκε στα πλαίσια  

κεντρικού δελτίου ειδήσεων. 
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-4η πρόταση: Δημιουργία επίσημου βίντεο όπου θα πρωταγωνιστούν ειδικοί επιστήμονες 

που θα αξιολογούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λαδιού με ποσοτικές μετρήσεις. Αυτές 

θα μας δείχνουν για παράδειγμα την οξύτητα, το ποσοστό μονοακόρεστων λιπαρών 

οξέων(MUFA) που περιέχει το λάδι κλπ. Φυσικά όλες τις μετρήσεις θα μας τις μεταφέρουν 

οι επιστήμονες με τέτοιο τρόπο ώστε στην ουσία να μας τις μεταφράζουν για να 

κατανοούμε την επίδραση που θα έχουν αυτές οι μετρήσεις στη πράξη. Για παράδειγμα, τα 

μονοακόρεστα λιπαρά οξέα βοηθούν στη μείωση χοληστερίνης κατ επέκταση βοηθά στην 

αποφυγή καρδιοαγγειακών νοσημάτων. 

-5η πρόταση: Ενημέρωση του μαζικού κοινού για τη πορεία που έχει το λάδι από την 

επιχειρηματική πλευρά. Δηλαδή ανάρτηση στατιστικών που σχετίζονται με τις πωλήσεις 

στο εξωτερικό (κύρια αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος), με το πόσα εστιατόρια το 

χρησιμοποιούν, με τα στοιχεία από πιθανές εξαγωγές και σε άλλες χώρες(έρευνα αγοράς 

για το προϊόν σε επιπλέον χώρες) κλπ. 

 -6η πρόταση: Συσχέτιση του προϊόντος με τη κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων μέσω 

της ανάρτησης συνταγών για μεσογειακά φαγητά, σαλάτες κλπ.  

-7η πρόταση: Γενική ανάρτηση εικόνων που θα απεικονίζουν το προϊόν με φόντο εικόνες 

που θα συμβαδίζουν στρατηγικά με το positiong του προϊόντος (λάδι έψιλον σε ποτήρι 

κρασιού, δίπλα σε γκουρμέ πιάτα κλπ).  

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

H προσέλκυση επισκεπτών θα στηριχθεί στην ενημέρωση σχετικά με τις έρευνες για τις 

ιδιότητες του λαδιού και που βοηθάει γιατί κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον 

ανεξάρτητα αν θα αγοράσεις το προϊόν ή όχι. Το περιεχόμενο που αναλύσαμε παραπάνω, 

μπορεί να αποτελέσει οδηγό στην προσέλκυση επισκεπτών. Για να επιτευχθεί αυτό θα 

πρέπει να γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο, κάτι που γίνεται με την αναδημοσίευση του 

περιεχομένου(share), ώστε να εξαπλωθεί σιγά σιγά το προφίλ και να γίνει γνωστό σε έναν 

αριθμό χρηστών σε πρώτο στάδιο. 

Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι διαγωνισμοί που θα πραγματοποιηθούν 

διότι εμπεριέχουν μέσα τους δώρα, κάτι που προδιαθέτει θετικά τους χρήστες των 

κοινωνικών δικτύων για ένα προφίλ και γενικότερα για ένα προϊόν. Για παράδειγμα, 
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διαγωνισμοί με στόχο ένα δωρεάν γεύμα σε ένα εστιατόριο όπου προφανώς θα είναι 

υποστηρικτές του προϊόντος και θα γίνεται και χρήση του στα πιάτα που διαθέτει. Επίσης 

διάθεση εκπτωτικών κουπονιών για μείωση της τιμής του προϊόντος σε επιλεγμένα 

καταστήματα με σκοπό τη δοκιμή του και από το ευρύ καταναλωτικό κοινό που δεν έχει τη 

δυνατότητα να πληρώσει το ποσό που απαιτείται. 

ENGAGEMENT (ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ) 

Το engagement μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

παρότρυνσης των χρηστών στο να λένε τη γνώμη 

τους και να σχολιάζουν ότι θέλουν γύρω από το 

προϊόν και το περιεχόμενο της 

σελίδας(Comments,Likes κλπ). Με αυτό το τρόπο, 

σε ένα πρώτο στάδιο θα έχουμε ένα feedback από 

τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Σε δεύτερο 

στάδιο, μπορούν να καθιερωθούν ειδικές αναρτήσεις που θα γίνονται καθημερινά και θα 

προσπαθούν να δημιουργήσουν μία πιο οικεία σχέση με τους χρήστες. Για παράδειγμα ''τι 

τρόφιμα καταναλώσατε σήμερα που περιείχαν ελαιόλαδο;'' ή ''πώς θα περιγράφατε με μία 

λέξη το ελαιόλαδο Epsilon με βάση την εικόνα που έχετε δημιουργήσει για αυτό;''. 

Τέλος σε ένα τελικό στάδιο, θα πρέπει να παροτρύνουμε τους φίλους που συμμετέχουν 

στην σελίδα μας (που έχουν κάνει like και βλέπουν 

τις ενημερώσεις μας) να ανεβάζουν και οι ίδιοι 

περιεχόμενο στη σελίδα μας. Στην ουσία να 

ανεβάζουν είτε φωτογραφίες είτε βίντεο όπου θα  

σχετίζονται με το ελαιόλαδο σε γενικότερα και όχι 

μόνο όσο αναφορά το δικό μας προϊόν. Αυτό θα 

γίνει μέσω της ανάρτησης από τους χρήστες, των 

δικών τους συνταγών που προτιμούν ή ακόμα και  συνταγές που έχουν δημιουργήσει οι 

ίδιοι. Επίσης θα παροτρυνθούν να ανεβάσουν υλικό από πιθανή επίσκεψη τους σε 

εστιατόρια και που θα κάνουν χρήση του ελαιόλαδου. Θα ήταν ιδανικό να υπάρχει και 

ανατροφοδότηση από ανθρώπους που έκαναν χρήση του προϊόντος μας όταν 

επισκέφτηκαν ξενοδοχείο, η κουζίνα του οποίου κάνει χρήση  του Epsilon στα φαγητά τους. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Στη σελίδα μας ενεργούσαμε καθημερινά κάνοντας διάφορες «κινήσεις».  

 Ανεβάζαμε σχεδόν καθημερινά άρθρα σχετικά με τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει γενικά 

το ελαιόλαδο .  

 Φωτογραφίες από το λάδι που απεικόνιζαν την εντυπωσιακή συσκευασία του, το σχήμα 

και το μέγεθος του, επώνυμους chef που χρησιμοποιούσαν ή δοκίμαζαν το λάδι, 

μεσογειακά φαγητά μαγειρεμένα με το «Epsilon», έξυπνα tricks στην κουζίνα για τις 

νοικοκυρές και όχι μόνο.  

 Videos που αφορούσαν το λάδι  «Epsilon».  

 Κοινοποιούσαμε καταστάσεις για να βλέπουν οι φίλοι μας ότι είμαστε σε συνεχή 

επικοινωνία μαζί τους.  

 Παροτρύναμε συνεχώς τους φίλους μας να κάνουν share τη σελίδα μας ώστε να γίνει 

γνωστό το «Epsilon». 

 Παροτρύναμε τους φίλους μας να κάνουν like ύστερα από τη δικιά μας και στην official 

page του «Epsilon». 

 Ως διαχειριστές της σελίδας την κάναμε share όχι μόνο στα προσωπικά μας profiles στο 

facebook αλλά και σε ομάδες που ανήκουμε σαν μέλη. 

 Ποστάραμε τη σελίδα μας και σε άλλους λογαριασμούς μας όπως στο twitter και το 

MySpace. 

 Ποστάραμε συνεχώς άρθρα από εφημερίδες και sites που έγραφαν για την υπέροχη γεύση 

του λαδιού, τις διεθνείς διακρίσεις του και τη χρήση του από επώνυμους chef. 

 Τέλος ποστάραμε στον τοίχο της σελίδας μας το URL από την διαδικτυακή διεύθυνση του 

λαδιού (επίσημο  site)  http://ladi-epsilon.blogspot.gr/ και το URL από το twitter 

https://twitter.com/epsilon_ladi  για να γίνει γνωστό το λάδι σε ακόμη περισσότερα άτομα. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ: Δημιουργήσαμε τη σελίδα του λαδιού στο facebook στις 22 Απριλίου του 

2013. Εκείνη τη μέρα αρχίσαμε να προσκαλούμε τους φίλους μας προκειμένου να κάνουν 

like στην ολοκαίνουρια σελίδα μας. Επίσης την ίδια μέρα ενημερώσαμε την εικόνα profile 

της σελίδας, καθώς και την εικόνα cover. Παράλληλα ανεβάσαμε ένα video που 

http://ladi-epsilon.blogspot.gr/
https://twitter.com/epsilon_ladi
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δημιούργησαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας του λαδιού και μας είπαν να το κοινοποιήσουμε 

στον τοίχο μας. Το video αυτό παρουσίαζε απλός το λάδι με έξυπνο και γρήγορα τρόπο. 

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: Κοινοποιήσαμε 2 άρθρα, από τα site http://news247.gr  και 

http://www.e-diet.gr με αντίστοιχους τίτλους «Η φέτα και το λάδι θα σας βγάλουν απ την 

κρίση.» και «Αναγνώρισε το καλό ελαιόλαδο σε 3 απλά βήματα.» 

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ: Κοινοποιήσαμε μία κατάσταση προτρέποντας τους φίλους μας να 

δοκιμάσουν το λάδι. 

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ και ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΗ: Ποστάραμε 2 φωτογραφίες σχετικές με το λάδι. 

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Συνεχίσαμε με άλλα 2 άρθρα από τα site 

http://prismanews.gr και http://praktikesidees.gr προκειμένου να τραβήξουμε την προσοχή 

των φίλων μας και τους προτρέψαμε να κάνουν like και στην επίσημη σελίδα του λαδιού 

παραθέτοντας το url της σελίδας αυτής. Ανεβάσαμε φωτογραφικό υλικό από το 

λογαριασμό στο Flickr που έχει το λάδι, προβάλλοντας την εντυπωσιακή συσκευασία του 

λαδιού που το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα λάδια. 

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Ανεβάσαμε ένα αγγλικό επιστημονικό άρθρο από το site 

http://phys.org πολύ ενδιαφέρον για όλους τους αναγνώστες που αναφερόταν στις 

θαυματουργικές ιδιότητες του ελαιόλαδου στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Στη 

συνέχεια,  ακόμη ένα επιστημονικό άρθρο από το site http://timesofindia.indiatimes.com 

όπου και αυτό μιλούσε για τις ιδιότητες του ελαιολάδου αποκαλώντας το μάλιστα ελιξίριο. 

Μερικές ακόμη φωτογραφίες από εκλεκτά εδέσματα μαγειρεμένα με το «Epsilon» καθώς 

και άρθρο για τις διεθνής διακρίσεις του λαδιού, τράβηξαν την προσοχή των φίλων μας. 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Κινηθήκαμε στα ίδια πλαίσια ανεβάζοντας 2 ολοκαίνουρια 

άρθρα των site http://www.eleftheriaonline.gr/ και http://www.agrotikabook.gr όπου 

αναφέρονταν στις ελιές καλαμών και στην προώθηση νέου προγράμματος ελαιόλαδου. 

Μερικές ακόμη photos γέμισαν για άλλη μία φορά τον τοίχο της σελίδας μας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα της προσπάθειας μας. Η σελίδα μας 

αρέσει σε συνολικά 230 άτομα. Από αυτούς περίπου 80 άτομα σχολίασαν σε φωτογαφίες 

http://news247.gr/
http://www.e-diet.gr/
http://prismanews.gr/
http://praktikesidees.gr/
http://phys.org/
http://timesofindia.indiatimes.com/
http://www.eleftheriaonline.gr/
http://www.agrotikabook.gr/
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και συνδέσμους που ανεβάσαμε, γύρω στους 50 φίλους μας έκαναν  share τη σελίδα μας 

στην  προσωπική τους σελίδα. Τα αποτελέσματα των στόχων που θέταμε τα εξετάζαμε σε 

εβδομαδιαία βαση. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η γενικότερη πορεία της σελίδας:

 

Σε γενικές γραμμές το προϊόν γνωστοποιήθηκε στους φίλουσ μας καθώς δεχτήκαμε 

επιδοκιμαστικά σχόλια για  τη συσκευασία του λαδιού αλλά και για το που μπορεί κανείς 

να βρει το λάδι. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Δυσκολευτήκαμε αρχικά να φτάσουμε τους 100 φίλους δεδομένου ότι το προϊόν αρχικά 

ήταν άγνωστο. Για αυτό ξεκινήσαμε την προώθηση από τους πιο κοντινούς μας φίλους και 

έπειτα επεκταθήκαμε σε άλλα κοινά. Επιπλέον λόγω της ύπαρξης της official page 

δυσκολευτήκαμε στην επιλογή του υλικού προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ 

του περιεχομένου των σελίδων. Για αυτό πάντα είμασταν πολύ προσεκτικοί και για αυτό 

ανεβάζουμε διαφοροποιημένο περιεχόμενο από αυτό της official page. Τέλος το προϊόν 

είναι premium έχει υψηλή τιμή η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υψηλή 

ποιότητα και αυτό το καθιστά δύσκολο στο να επιλεχθεί απο τούς φίλους μας. 

DO's 

 Κάθε διαχειριστής σελίδας καλό είναι να καταγράφει τα αποτελέσματα που θέλει. 

 Αναμεταδώστε το σκοπό της σελίδας (ποία τα προϊόντα, βαθμός διαφοροποίησης τους από 

άλλα, κπλ.) 
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 Θα ήταν καλό τα μέλη να μην σας εντοπίζουν απλά ως μια επιχείρηση, αλλά και ως έναν 

τρόπο επικοινωνίας.Αυτό σημαίνει πως καλό είναι να απαντάτε σε κάθε ερώτηση των 

φίλων σας. 

 Είναι σημαντικό να ποστάρετε και να ανανεώνετε τις εικόνες σας συχνά στο λογαριασμό 

σας. Και φυσικά η εικόνα-προφιλ θα πρέπει να αλλάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.  

DONT's 

 Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε σχεδόν καθημερινά τη σελίδα σας. 

 Μην πιστεύετε ότι οι φίλοι σας θα παρακολουθόυν τη σελίδα σας αν δεν τους κεντρίζετε το 

ενδιαφέρον. 

 Μην ανεβάζετε περιεχόμενο που αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο θέμα της σελίδας 

σας (εδώ λάδι) 

 Με σχόλια που κάνετε μην τοποθετήστε σε διάφορα θέματα. 

 Μην  σταματάτε να προωθέιτε τη σελίδα ακόμα και αν ο αριθμός των φίλων σας είναι 

ικανοποιητικός. 

 

Παράρτημα 
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