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Μια περίοδος οικονομικής αβεβαιότητας



Ζούμε σε μια εποχή χωρίς cookies

Μετοχές Facebook τον τελευταίο χρόνο

Πώς 
προσανατολίζετε 

την επιχείρησή σας 
για ανάπτυξη στο 

τρέχον κλίμα;



Third Party 

Cookie is

Dead 

Are You 

Ready?



Τι συμβαίνει;

Αρνητικός 

κύκλος

1

Το ROAS

Είναι χαμηλό

2

Μείωση

διαφημιστικού 

budget

3

Λιγότεροι νέοι 

πελάτες

4

Η επιχείρηση 

συρρικνώνεται 

σιγά σιγά



Υπάρχει

λύση;



Η AdScale είναι μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης 

που με βάσει τα δεδομένα του e-shop,

first party data 

δημιουργεί και βελτιστοποιεί τις διαφημίσεις σε 

Google, Facebook, Instagram, 

SMS και e-mail marketing, 

εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και

αυξάνοντας τις πωλήσεις.

Θα παρουσιάσουμε το πως μπορείτε 

να μετατρέψετε τα δεδομένα του e-shop σας 

σε πετυχημένη διαφήμιση και μεγαλύτερες πωλήσεις, 

καθώς επίσης και το XROAS,

ένα νέο τρόπο μέτρησης 

της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων 

στην μετά-cookie εποχή.

All in one artificial intelligence platform 

for e-commerce

Τί είναι η 

AdScale?



Επανεφεύρεση του τρόπου 

απόκτησης πελατών

για το ηλεκτρονικό εμπόριο

H AdScale σας βοηθά να αποκτήσετε 

περισσότερους νέους πελάτες

που θα γίνουν επαναλαμβανόμενοι 

χτίζοντας και τρέχοντας καμπάνιες 

που στηρίζονται στα first-party data 

σε όλα τα κανάλια με μία πλατφόρμα



Business Intelligence report

Facebook 
Ads

Συνολικά report αποτελεσμάτων σε έναν πίνακα

AdScale

Instagram 
Ads

Google
Search

Google 
Performanc

e
MAX

Google
Display

SMS
Marketing

Email 
Marketing

Στοιχεία πελατών, προϊόντων και παραγγελιών Περισσότερα δεδομένα

Περισσότερες πληροφορίες

Μεγαλύτερα αποτελέσματα

Η AdScale είναι το πρώτο σύστημα στον κόσμο 

που συνδέει τα δεδομένα του eshop με τις 

διαδικασίες δημιουργίας των διαφημίσεων 

σε Facebook, Google, e-mail και SMS, 

όλα από μια εξαιρετικά βολική πλατφόρμα

εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

All in one artificial intelligence platform for e-commerce



After all, how do you do it?



Η AdScale

συνδέεται με το eshop, 

αναλύει το ιστορικό 

των παραγγελιών, 

τις πληροφορίες των 

προϊόντων και 

τα δεδομένα των πελατών



Unboxing
AdScale’s BI

Η μυστική συνταγή
για να συγκεντρώσετε 

τις πληροφορίες της επιχείρησής σας 
και να αυξήσετε τα έσοδα 

με πιο έξυπνες και στοχευμένες
διαφημίσεις



Statistics



Personalized  

Data

Ποιος

Τι

Πότε
Πόσο

Πόσα

Πόσο συχνά

Που



Customer 

Segmentation



Product 

Segmentation

Product Segments

Big Ticket
Products

Top Selling
Products

Trending 
Products

Top Repeat Purchase
Products

Low AOV





Insights



Πώς χρησιμοποιούμε
όλα αυτά τα δεδομένα;



Η AdScale συνδυάζει 
τη δύναμη της τεχνολογίας AI 

με τα δεδομένα του eshop
για να δημιουργήσει 

τις κατάλληλες διαφημίσεις 
σε Google, Facebook & Instagram, 
αλλά και να τις βελτιστοποιεί 24/7
εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο



1
Συνδυάζει τα δεδομένα που 
συλλέγει από το pixel και 

από το eshop

2
Αναλύει τα δεδομένα και εξάγει 

σημαντικές πληροφορίες

3
Εισάγει αυτές τις πληροφορίες 

στις καμπάνιες για 
περισσότερες πωλήσεις

AdScale’s Secret Sauce

• υπάρχουν λιγότερα δεδομένα 

παρακολούθησης ανά pixel από πριν

• η ταυτοποίηση του πελάτη είναι λιγότερο ακριβής

• όλοι ανταγωνίζονται για το ίδιο ακριβώς κοινό



Πώς αξιοποιούμε την δύναμη 

των δεδομένων του eshop;



Εύκολη 
δημιουργία 
καμπανιών

AdScale
Campaigns



AdScale
Campaigns



AdScale
Campaigns



AdScale
Campaigns



AdScale
Campaigns



Αυτόματη 
βελτιστοποίηση 
καμπανιών 24/7 

σε όλα τα 
κανάλια

Εύκολη 
δημιουργία 
καμπανιών

AdScale
Campaigns
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Συνολικά 
report 

αποτελεσμάτ
ων 

Εύκολη 
δημιουργία 
καμπανιών

Αυτόματη 
βελτιστοποίηση 
καμπανιών 24/7 

σε όλα τα 
κανάλια

AdScale
Campaigns











SMS & email marketing













Ποια είναι τα οφέλη χρησιμοποιώντας 
τα δεδομένα του eshop

για τις διαφημίσεις;



- Καλύτερη στόχευση
- Έξυπνες διαφημίσεις
- Αύξηση πωλήσεων



Απόκτηση νέου κοινού - παράδειγμα 1



Απόκτηση κοινού - νέο παράδειγμα 2



Απόκτηση επαναλαμβανόμενων πελατών - Παράδειγμα 1



Απόκτηση επαναλαμβανόμενων πελατών - Παράδειγμα 4

Νέος Συχνός Αδρανής

Χαμένος



Το κλειδί για τη διαφοροποίηση και την επιτυχία 
είναι τα First-Party Data



XROAS
Ένα νέο μοντέλο Marketing για ecommerce στη μετά-cookie εποχή.



ROAS

Τί

Return on Ad Spend

Πώς

Πωλήσεις από τη 

διαφήμιση

Κόστος διαφήμισης

Πότε

Τέλος περιόδου, 

κοιτώντας προς τα 

πίσω



XROAS

Αναμενόμενη απόδοση 

ROAS με βάση την αξία της 

διάρκειας ζωής του πελάτη

CLV



XROAS

ROAS
4x

XROAS

11.5 x







Προτεινόμενη φόρμουλα

Διατηρήστε πελάτες 

με SMS και email για 

να κάνετε τη 

διατήρηση 5 φορές 

λιγότερο δαπανηρή 

από την απόκτηση

3

Καθορίστε τη 

χαμηλότερη απόδοση 

επένδυσης (ROAS) που 

μπορείτε να αντέξετε 

οικονομικά για την 

απόκτηση νέων 

πελατών

1

Επενδύστε όλο τον 

προϋπολογισμό της 

Google και του 

Facebook στην 

απόκτηση νέων 

πελατών.

2



Mati Ram
CEO

Assaf Frank
VP of R&D

Πιστεύουμε ότι η κατανόηση των δεδομένων 
είναι ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία για κάθε επιχείρηση.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την τρέχουσα θέση σας, τα δυνατά σημεία, 
οι αδυναμίες και οι ευκαιρίες για επιτυχία βρίσκονται στα δεδομένα σας.

Η AdScale έχει ως αποστολή να βοηθήσει τα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου 
να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους χρησιμοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας AI, 

με την ανάλυση, τη δημιουργία και τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής διαφήμισης.



Για περισσότερες πληροφορίες και 

για να λάβετε ένα report First-Party Data εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

adscale.com



Σε προσκαλώ σε μία ΔΩΡΕΑΝ συνάντηση 

να συζητήσουμε για τη δική σου μοναδική επιχείρηση

tassos@adscale.com
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τη δύναμη των δεδομένων 
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- first party data -
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All in one artificial intelligence platform 
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