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HELLO, WE ARE e-MARKETER

Βοηθάμε φιλόδοξα eshop να έχουν ξεκάθαρα κοινά, ξεκάθαρους 

στόχους και ξεκάθαρα αποτελέσµατα στις πωλήσεις μέσω λύσεων 

τεχνολογίας και marketing έτσι ώστε να αυξάνουν διαρκώς πωλήσεις και 

αναγνωρισιµότητα.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

Το e-marketer είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα την οποία έχουμε αναπτύξει για να βελτιώνουμε την 

απόδοση στα eshops, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων για να αυξήσετε τις πωλήσεις & να 
προσφέρετε προσωποποιημένη εμπειρία στο κοινό σας.

• Ενσωματώνει τεχνολογία AI και machine learning και διασυνδέει δεδομένα από e-shops, emails, crm
και mobile apps με αποτέλεσμα: Ο αριθμός των returning visitors, η επισκεψιμότητα, οι πωλήσεις και ο 

δείκτης μετατροπής (conversion rate) να αυξάνεται.

• WordPress? Drupal? Magento? Shopify? e-SHOPPER? Το e-Marketer μπορεί να λειτουργήσει με 

οποιαδήποτε πλατφόρμα μέσω API και να σας εξασφαλίσει top performance.

http://www.e-marketer.io/


ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Είμαστε η  µοναδική πλατφόρµα για eshop στην Ελλάδα που 

ενσωματώνουμε όλες τις λειτουργίες για personalization, 

recommendations, dynamic targeting & A/B testing και με 

αποτέλεσμα να κερδίζετε χρόνο και κόστος από μεμονωμένες λύσεις. 



PERSONALIZATION



RECOMMENDATIONS



TARGETING



A/B TESTING



CAMPAIGNS EXAMPLES

Referral Popup
Σε επισκέπτες από συγκεκριμένα κανάλια (eg Facebook) μπορούμε να  εμφανίσουμε custom popup με 

συγκεκριμένο μήνυμα προτροπής για ενέργεια (κουπόνι, προσφορά, loyalty card etc).

-Επιλογή να κατεβάσεις το κουπόνι με τον ειδικό κωδικό
-Επιλογή να λάβεις το κουπόνι για εξαργύρωση με email 

-Επιλογή να εφαρμόσουμε την έκπτωση στο καλάθι



CAMPAIGNS EXAMPLES

1. Recommendations | eg smart drawers



CAMPAIGNS EXAMPLES
Timer | all pages: urgency skinny bar: οριζόντια μπάρα με αντίστροφη μέτρηση για λήξη οποιασδήποτε 

προσφοράς με call to action button



CASE STUDY SPORTS BRAND

Με τη βοήθεια της πλατφόρμας e-marketer δημιουργήσαμε στοχευμένες ενέργειες για αύξηση των 
πωλήσεων ανάλογα με τα δεδομένα που μαζεύουμε μέσα από το εργαλείο και τους στόχους των 

πωλήσεων.

Παράδειγμα 1: είδαμε ότι αρκετοί πελάτες ψώνιζαν 2 ζευγάρια παπούτσια και φτιάξαμε ειδικό 

μήνυμα για να αγοράσουν και 3ο ζευγάρι με έκπτωση που το έβλεπαν μόνο όσοι έβαζαν 2 
ζευγάρια στο καλάθι αγορών.

Παράδειγμα 2: μας ζητήθηκε να ενισχύσουμε το παιδικό παπούτσι και φτιάξαμε κουπόνι –
έκπληξη που το εμφανίζαμε μόνο όταν ο επισκέπτης έμπαινε στην κατηγορία με τα παιδικά. 



Κουπόνι για αγορά 3ου ζευγαριού σε όσους είχαν ήδη 2 στο καλάθι 
(desktop view)



Παράδειγμα: Newsletter σε όσους 
πελάτες του eshop δεν είχαν αγοράσει 
ποτέ υποδήματα (desktop view)



Παράδειγμα: κουπόνι έκπληξη για Running Shoes 20% σε desktop & 
mobile



Newsletter με δυναμικές 
προτάσεις
(mobile view)



Timer - pop up offer

mobile



Παράδειγμα: minimized pop up

Πριν

Μετά το 
click



• Γιάννης: είναι ελεύθερος, νέος περίπου 20 ετών. Το e-
Marketer έχει καταγράψει το ενδιαφέρον του για Samsung 
electronics, είδη camping και τεχνολογία.

• Μαρία: είναι μητέρα, περίπου 30 ετών. Το e-Marketer έχει 
καταγράψει το ενδιαφέρον της για παιδικά παιχνίδια, είδη 
yoga supplies, βιβλία αυτοβοήθειας και είδη κουζίνας.

Υποθετικό κοινό ενός e-shop



Αρχική σελίδα

Γιάννης Μαρία

Παράδειγµα



Κατηγορία προϊόντος

Γιάννης

Παράδειγµα

Μαρία



Προτάσεις για Cart 
Page

Παράδειγµα

Γιάννης Μαρία



Προτάσεις Remarketing Email

Παράδειγµα

Γιάννης Μαρία



Analytics



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Strategy

Συζητάμε τους στόχους, προτείνουμε τις πρώτες καμπάνιες και καταλήγουμε στο timeplan.

Setup

Από την ημέρα που θα έχουμε το feed χρειαζόμαστε 10 εργάσιμες για να σετάρουμε το account – με την 

προϋπόθεση ότι γίνεται σωστά η τοποθέτηση του tracker στις σελίδες.

Free Trial

Προσφέρουμε τη χρήση του εργαλείου ΔΩΡΕΑΝ για 20 ημέρες. 
Παρέχουμε επίσης ΔΩΡΕΑΝ το setup και τη δημιουργία 1 timer campaign.



PAY AS YOU GROW

Pricing

Με το e-MARKETER πληρώνετε ανάλογα με τα page views ανά μήνα.

Ongoing

Κάθε μήνα έχετε νέες ιδέες από εμάς για προτεινόμενες καμπάνιες και προϋπολογισμό για έξτρα κόστη 

development (eg custom design etc) προκειμένου να εγκρίνετε κάθε ενέργεια. Μας αρέσουν μόνο οι 
ευχάριστες εκπλήξεις.

Pricing

Από 49 ευρώ/ μήνα: 5K page views, account setup, 1 campaign setup



CONTACT US



OFFER for GRECA MEMBERS -20% 



CONTACT US 
FOR MORE INFO

+30 2107007586 132, Perikleous Str. Chalandri

15231 

service@e-marketer.io

@eMarketer.io
@e-marketer-io

FOLLOW US ON 
SOCIAL MEDIA

www.e-marketer.io
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Thank You!


