
SMS | Viber | Email | Landing Pages

Multichannel Business Messaging 
Platform for Business Growth
Βρείτε εύκολα νέους πελάτες, αλληλεπιδράστε έξυπνα
μαζί τους και αυτοματοποιήστε τις επικοινωνίες σας.



Ποιοι είμαστε
Η Apifon είναι μία εταιρεία τεχνολογίας που αναπτύσσει
υπηρεσίες business messaging & mobile marketing.

Με την πλατφόρμα της Apifon μπορείτε να αυξήσετε
το κοινό σας, να δημιουργείτε καλύτερες καμπάνιες
και να χρησιμοποιείτε αυτοματισμούς, ώστε να αυξήσετε
τα έσοδα σας και να βελτιώσετε την εμπειρία
των πελατών σας.



Η ιστορία μας

Η Apifon
γεννιέται

2014

Δημιουργείται
η #1 ομάδα

2014

Νέα γραφεία,
μεγαλύτερη ομάδα

2015

Παρουσιάζεται η νέα
πλατφόρμα της Apifon

2016

Στέλνουμε την 1η Viber
business messaging

καμπάνια στην Ελλάδα

2017

Νέα γραφεία
σε Αθήνα & Μαδρίτη

2018

Από 5
γινόμαστε 50!

2019 #livethefuture2021

Περισσότερα από 1 δισ.
μηνύματα στέλνονται

μέσω της Apifon

2020



Μας εμπιστεύονται

Energy

Retail

Store Chains

member of

Banks Courier

Insurance



Συνεργασίες
& Διακρίσεις

Partnerships

RBM partner

RBM partner

Distinctions



Grow your Business



Οι Προκλήσεις

Ο χαμένος τζίρος των
φυσικών καταστημάτων

2
1

3

Μειωμένα περιθώρια
κέρδους

Λιγοστά μέσα συγκεντρώνουν
την προσοχή των πελατών

Κατακερματισμός της
εμπειρίας του πελάτη

Περίπλοκες διαδικασίες
και κανονισμοί

GDPR

Περιορισμένες Υποδομές,
Εξειδίκεύση και Χρόνος



Οι επιχειρήσεις μπορούν να
γνωρίσουν καλύτερα τον κάθε
επισκέπτη και να του προσφέρουν
μία προσωποποιημένη εμπειρία



Online Forms & API

Αυτοματοποιήστε
τη Συλλογή στοιχείων
Επικοινωνίας!
Χρησιμοποιήστε τις Φόρμες Εγγραφής
ή τις δυνατότητες διασύνδεσης μέσω API
και συλλέξετε δεδομένα από
οποιαδήποτε ψηφιακή πλατφόρμα:

     Websites

     Mobile apps

     Loyalty, ERP, CRM

     Digital Campaigns

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και μείνετε συντονισμένοι σε όλα τα
επερχόμενα νέα και ενημερώσεις του Apifon Market:

Όνομα

Επώνυμο

Τηλέφωνο

Email

Επιλογές Επικοινωνίας

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παραχωρείτε για να επικοινωνήσουμε μαζί
σας. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για το τι νέα επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς:

Προωθητικές Ενέργειες
Δέχομαι να λαμβάνω ειδοποιήσεις διαφημιστικού περιεχομένου

+30



Android Tablet application

Ψηφιοποιήστε τη φυσική επαφή!
Ιδανικό για:

     Φυσικά καταστήματα

     Εξωτερικούς Πωλητές/Προωθητές προϊόντων

     Συνέδρια

     Εμπορικά Καταστήματα

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και μείνετε συντονισμένοι σε όλα τα
επερχόμενα νέα και ενημερώσεις του Apifon Market:

Όνομα

Επώνυμο

Τηλέφωνο

Email

Επιλογές Επικοινωνίας

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παραχωρείτε για να επικοινωνήσουμε μαζί
σας. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για το τι νέα επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς:

Προωθητικές Ενέργειες
Δέχομαι να λαμβάνω ειδοποιήσεις διαφημιστικού περιεχομένου

+30



Double Opt-in

Επαλήθευση στοιχείων
επικοινωνίας για
Μεγαλύτερη Ασφάλεια!
Ζητήστε από τους πελάτες σας να
επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας
τους με ένα απλό SMS ή Email. 

Send a message... A

APIFON MARKT

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
ΜΕ ΤΟ APIFON MARKET!
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΔΩ: 
http://apfn.eu/vfcw1e

Η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε
επιτυχώς!

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη
που μας δείχνετε.

https://www.apfn.eu/vfcw1e



Lists, Segments, Groups, Consent

Όλες οι επαφές σας
τακτοποιημένες
σε ένα σημείο!
Διατηρήστε τη βάση των πελατών σας
ενοποιημένη και οργανωμένη από όσες
διαφορετικές  πηγές και αν προέρχεται,
πάντα ενημερωμένη ως προς
τη συγκατάθεση.

     Απεριόριστα πεδία

     Τμήματα

     Ομάδες πεδίων

     Εισαγωγή συνδρομητών με αρχείο

     Ιστορικό εισαγωγών/εξαγωγών

     Ιστορικό δραστηριότητας



Audience Sync API

Εμπλουτίστε τα
δεδομένα σας!
Εκμεταλλευτείτε πληροφορίες από
εξωτερικές πηγές συγχρονίζοντας τις
εγγραφές των συνδρομητών σας με
εξωτερικά δεδομένα όπως:

     Πρόσφατες αγορές

     Πόντοι επιβράβευσης

     Αποτελέσματα ερωτηματολογίων

     Προτιμήσεις



Segments & Tags

Πραγματοποιήστε
στοχευμένες
επικοινωνίες!
Ορίστε τις κατάλληλες συνθήκες
σύμφωνα με τη στρατηγική σας για να
δημιουργήσετε στοχευμένα τμήματα
της  βάσης πελατών σας  όπως:

     Πρόσφατες αγορές

     Πόντοι επιβράβευσης

     Αποτελέσματα ερωτηματολογίων

     Προτιμήσεις



Personalized fields, Landing Pages & URLs

Προσωποποιήστε
τις επικοινωνίες σας 
Κάντε τον κάθε πελάτη να νιώσει την
προσωπική επαφή, εξατομικεύοντας
το περιεχόμενο του μηνύματός σας.
Εκμεταλλευτείτε πληροφορίες όπως:

     Προσωποποιημένα πεδία

     Αποκλειστικά οφέλη

     Συναλλαγές & Αγοραστικές Συνήθειες

     Δυνατότητα αλλαγής προτιμήσεων
     επικοινωνίας

Θάνο, εσύ ήξερες ότι έχεις 
συγκεντώσει 500 πόντους 
από τις αγορές σου στο 
Apifon Market με τους 
οποίους μπορείς να λάβεις 
έκπτωση στο καλάθι σου;

Κάνε τα ψώνια σου στο 
e-shop μέχρι το Σάββατο 27 
Μαρτίου και επωφελήσου 
με 15% επιστροφή των 
πόντων που θα 
εξαργυρώσεις!

Απεγγραφή από 
ειδοποιήσεις:
https://apfn.eu/abcde 

Κάνε τα ψώνια σου!

Apifon Market

18:23

Σήμερα το Apifon Market 
και η Bubbles έχουν 
προσφορές μόνο για εσένα!
Κάνε τα ψώνια σου με την 
Apifon Market κάρτα σου 
και πάρε αυτόματα 
έκπτωση -50% σε όλα τα 
σαμπουλαν & αφρόλουτρα 
Bubbles.

Ισχύει μόνο σήμερα για 
αγορές με την κάρτα:
123-456-789

Απεγγραφή από 
ειδοποιήσεις:
https://apfn.eu/abcde 

Δες την προσφορά!

Apifon Market

18:23



Blacklist & Antispam filters

Όχι άλλο σπαμ!
Εφαρμόστε τους κατάλληλους μηχανισμούς
και δικλείδες ασφαλείας ώστε
να διασφαλίσετε ότι το μήνυμά σας
θα φτάσει μόνο σε αυτούς που θέλουν!

     Real-time Subscriber Status

     Block List

     Anti-spam filters

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

30694****444

30693****678

30694****347

30695****486

30695****671

30693****342

30694****148

30696****746

chris@mail.com

john@mail.com

anna@mail.com

kim@mail.com

nick@mail.com

lena@mail.com

steve@mail.com

maria@mail.com

Chris

John

Anna

Kim

Nick

Lena

Steve

Maria

Subscribers

Subscribers

Subscribers

Subscribers

Subscribers

Unsubscribers

Unsubscribers

Unsubscribers



Grow your business all-in-one

Audience Management

     Online Forms

     Audience Sync API

     List Management

     Double opt-in

     Consent Management & GDPR

     Android Application

     Personalized Content

     Landing Pages     

     SMS campaigns

     Viber campaigns

     Email campaigns

     Automations

Marketing Campaigns 



Σας ευχαριστώ!
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο

sales@apifon.com


