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 20 χρόνια στον τομέα του Μάρκετινγκ, της 
Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων  
 Δημιουργία του online community myTwinsGr 
 Συγγραφή του βιβλίου «ο ξεχωριστός κόσμος 
των διδύμων» 

 Δημιουργία “Evis Stories Blog”  
 Επαγγελματική ενασχόληση με τα SoMe κανάλια  
 Πρόγραμμα κατάρτισης στην Ψυχοπαιδαγωγική 
& Συμβουλευτική 

 Πιστοποίηση Parent Coach 

 Parent Coaching: Προσωπικές συνεδρίες και 
workshops με γονείς  

 

 









Αληθινές ιστορίες 
– αληθινή, 

κανονική ζωή 

Όχι μια καλά 
κρυμμένη 

διαφήμιση, αλλά  
ειλικρινής επιλογή 

Αυθεντικό 
περιεχόμενο  

Δημιουργικότητα 
& Έμπνευση 

Η δύναμη των 
συναισθημάτων 

και η ταύτιση που 
δημιουργεί 

Ενέσεις 
θετικότητας  

Προσωπική 
σύνδεση & 

διαδραστική 
επικοινωνία 

Εμπιστοσύνη 
Δημιουργία 
Community 



 Επικοινωνούμε συστηματικά με το κοινό μας 

 Δεν επικοινωνούμε για να εντυπωσιάσουμε, αλλά για να 
επηρεάσουμε θετικά το κοινό μας 

 Η επικοινωνία είναι αμφίδρομη. Απαντάμε στα μηνύματα 
και στα σχόλια των ανθρώπων που επέλεξαν να μας 
ακολουθήσουν 

 Ασχολούμαστε με το «εμείς» και όχι μόνο με το »εγώ». 
Κάνουμε ερωτήσεις, ζητάμε τη γνώμη του κοινού μας 

 Μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες και προβληματισμούς 

 Εϊμαστε κοινωνικά ενεργοί  

 Εμπνέουμε, δείχνουμε συμπόνια και δίνουμε δύναμη  

 

Γιατί η κοινότητα είναι η δύναμή μας!  
 





Επειδή…  
 

 Είναι οι άνθρωποι της “διπλανής πόρτας”, άτομα που οι followers 
αισθάνονται πιο οικεία, σαν τους φίλους και την οικογένειά τους και  
άρα μπορούν να εμπιστευθούν τις επιλογές τους 

 Η σχέση με το κοινό είναι προσωπική, υπάρχει σύνδεση με τη μορφή 
μιας κοινότητας και αλληλοεπιδρούν με τους ακόλουθούς τους, μέσω 
like, σχολίων και μηνυμάτων  

 Εξειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη αγορά 

 Έχουν αυθεντικό περιεχόμενο 

 Εϊναι δημιουργικοί με το περιεχόμενό τους  

 Πολλές ενέργειες & μεγάλο reach με το μικρό budget  

 Έχουν ψηλότερα ποσοστά engagement  

 Δημιουργούν brand loyalty and πρόθεση αγοράς  

 



Creators, not only 
Influencers 



 Βίντεο περιεχόμενο vs φωτογραφικό υλικό 

 Cations που λένε μια ιστορία και περιέχουν 
ερωτήσεις  

 Οι Influencers ως συνεργάτες & ambassadors 
του brand 

 Ongoing, Longterm parnterships vs ad hoc 
συνεργασίες  

 New Social Media Platforms & Types of Content  
(TikTok / Instagram Reels) 

 Testimonials, reviews, call to action 

 Social commerce 

 

 




