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Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις 
Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση! 

Άγνωστος 

WEB MARKETING 

“ Υπάρχει κρίση αυτή την στιγμή 
αλλά εγώ λέω να μην 
συμμετάσχω.” 

(*) Κλείσε κινητά, internet, πάρε χαρτί, 
στυλό και ετοιμάσου να κρατήσεις 
σημειώσεις. 

MakeMoneyOnline.gr! 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΕΣ ΝΑ 
ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ! 

Καταλαβαίνω πως ακούγεται πολύ δραματικό, όμως είναι 
αλήθεια. Τουλάχιστον άλλαξαν την δική μου ζωή… Μην τις 
πάρεις με ελαφριά καρδιά… 



Τα Πλεονεκτήματα Του Internet 
Γιατί ΠΡΕΠΕΙ να εμπλακείς… 

Γιατί 

 

Γιατί 

 

Γιατί 

 

Γιατί 
Πρόκειται για ένα μέσο που ανθίζει παρά την 
κρίση! 

Δεν χρειάζεσαι μεγάλο κεφάλαιο για προώθηση. 
Επίσης μπορείς να κάνεις «δωρεάν» προώθηση. 

Μπορείς να την στήσεις στο σπίτι! 

Μπορείς πολύ εύκολα να δοκιμάσεις πράγματα! 

Σου επιτρέπει να δραστηριοποιηθείς σε 
πανελλήνια ή και παγκόσμια κλίμακα! 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

Γιατί 

 





Πως Μπήκα Στο Μάρκετινγκ… 

Πήγα Στο Λονδίνο Για Μεταπτυχιακό Αλλά Και Για Δουλειά 

Και έπιασα δουλειά στο αεροδρόμιο 

Νόμιζα πως δεν είμαι αρκετά έξυπνος για να πετύχω 

Όμως τα κατάφερα! 

------ 
------ 

------ 
------ 

Μετά από 5 χρόνια επιστρέφω με κατάθλιψη! 

------ 
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ : ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ! 

Σήμερα έχουμε ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Μπορεί η 
διαδικασία να γίνει δωρεάν! 



    Πως Κερδίζεις Λοιπόν Χρήματα; 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ 
ΠΟΥΛΗΣΕΙΣ…  



Οι Πιθανοί Τρόποι: 
Πως βγάζεις χρήματα μέσω internet 

ΘΕΤΙΚΑ 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

 Δεν στοκάρεις προϊόντα 
 Δεν απαιτείται κεφάλαιο 
Μπορείς να ξεκινήσεις άμεσα 
 Ευελιξία 
 Τεράστια ποικιλία προϊόντων 
 Δεν ασχολείσαι με εξυπηρέτηση 

πελατών (affiliate marketing) 

Πολύ Μικρό Περιθώριο Κέρδους 
 Χρειάζεσαι Απίστευτο Traffic 
 Χαμηλό Conversion Rate 

Από Διαφημίσεις 

Από Drop Shipping 

Affiliate Marketing 

------------------------------ 



Information Marketing 
Γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος... 

Τεράστια περιθώρια κέρδους! 

Απαιτείται πολύ λίγο traffic! 

Δωρεάν δημιουργία και διανομή προϊόντων! 

Υψηλή Απόδοση - ROI 

Αντέχει στον χρόνο! 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 
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ΒΗΜΑ 1Ο : ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΑΥΤΗ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

Μην κάνεις το λάθος που κάνουν περισσότεροι. 
Δημιουργούν ένα προϊόν και μετά ψάχνουν να  
βρουν ποιός θα το αγοράσει… 



Τα Κριτήρια: 
Πως επιλέγεις μία αγορά: 

Νο1 

Νο5 

Νο3 

Νο4 

Νο2 

Υπάρχει ένας τομέας στον οποίο έχεις κάποια εξειδικευμένη 
γνώση; Θα σε ενδιέφερε να την αποκτήσεις; 

Πρέπει να υπάρχει «πεινασμένο» ή παθιασμένο κοινό. 

Μπορώ να τους βρω; 

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να μπορώ να λύσω;  

Μπορώ να προσφέρω τεράστια μεταμόρφωση; Πληροφορίες 
που θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο; 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 



Που θα βρεις ιδέες 
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ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ 2 ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ 
ΛΑΘΗ! ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΣΑΙ! 

Η επιτυχία «μαγειρεύεται» σε μία κουζίνα μπάχαλο! Επίσης ο 
κόσμος ξοδεύει χρήματα… 
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ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ! ΕΙΝΑΙ Ο 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙΣ! 

Τεράστια Ευκαιρία!!! Μπορείς να το συνδέσεις με την 
επιχείρησή σου και να εκτοξευτείς!!! 



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

ΒΗΜΑ 2Ο : ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΙ 
ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ 

Βρες τι θέλουν και δώσ’το τους. Είναι τόσο απλό. 
Μην το παραμελήσεις. Είναι ζωτικής σημασίας 



------------------------------------------------  
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ΨΑΞΕ ΣΕ: BLOGS, FORUMS, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, CLICKBANK, AMAZON, 
ΡΩΤΑ ΤΟΥΣ 

Επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά. Είναι κάτι 
που δεν μπορείς να αποφύγεις. Είναι απαραίτητο  
κομμάτι για την επιτυχία 



Customer Avatar 
Σκιαγράφηση του πελάτη... 

Τι τους κρατάει ξύπνιους το βράδυ, με μάτια ανοιχτά να 
κοιτούν το ταβάνι; 

 
Τι φοβούνται; 
 
Με τι θυμώνουν; Με ποιους θυμώνουν;  
 
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες 3 αναστατώσεις μέσα σε μία 

μέρα;  
 
Τι τάσεις ισχύουν και θα ισχύσουν στην ζωή ή επιχείρησή 

τους;  
 
Τι είναι αυτό που ποθούν πραγματικά; Φανερά ή μυστικά; 



Customer Avatar 
Σκιαγράφηση του πελάτη... 

Υπάρχει κάποια προκατάληψη σύμφωνα με την οποία 
παίρνουν αποφάσεις;  
 

Ποιος άλλος πουλάει κάτι παρόμοιο σε αυτούς και πως; 
 

Ποιος άλλος έχει προσπαθήσει να πουλήσει κάτι παρόμοιο 
και γιατί απέτυχε; 
 

Ποια είναι η γλώσσα τους; 
 

Γιατί εσύ διαφέρεις; 
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ΠΡΟΪΟΝ: ΚΑΝΕ 2 ΛΙΣΤΕΣ: ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ 
ΜΕ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ 

Εδώ θα χρησιμοποιήσεις όλη την έρευνα που 
έχεις κάνει για να χτίσεις την προσφορά και το  
προϊόν 



Η λίστα με τα οφέλη 

1 

3 

2 

Ποια είναι η μεγάλη μεταμόρφωση; 

Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα λύσεις; 

Άλλα οφέλη… 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 



Η λίστα με τις αντιρρήσεις 

1 

3 

2 

Δεν σε πιστεύουν. 

Σε πιστεύουν, αλλά δεν πιστεύουν πως μπορεί 
να διδαχθεί. 

Σε πιστεύουν, πιστεύουν πως οι άλλοι μπορούν 
να το κάνουν αλλά δεν πιστεύουν πως αυτοί 
μπορούν να το κάνουν. 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 
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ΕΓΓΥΗΣΗ: Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 

Η πρώτη εγγύηση θα πρέπει να είναι άνευ 
όρων. Η δεύτερη θα μπορεί να είναι με όρους.  
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BONUS: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ BONUSES ΠΟΥ 
ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ; 

Συνήθως είναι κάτι που τραβάς από το προϊόν. 
Καλό είναι η αντιληπτή αξία των bonuses να  
ξεπερνάει αυτή του προϊόντος. Θα έχει Continuity?  



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 
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ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 

Επηρεάζουν: Δόσεις, Τοποθέτηση. Η τιμή  
επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. 



Ξεκινάς Από Bullet Points 
Απλά τις γράφεις σε μία κόλλα χαρτί. 

Πώς Να……… 

6 Τρόποι για….. 

Μια Απλή Μέθοδος Για…. 

Πώς Να Λύσεις……….. Μια Για Πάντα! 

Εύκολο Και Γρήγορο…….. 

------ 
------ 

------ 
------ 

------ 

7 Μυστικά Τα Οποία Οι Ανταγωνιστές Σου Δεν Θέλουν Να 
Γνωρίζεις 

------ 



Ξεκινάς Από Bullet Points 
Απλά τις γράφεις σε μία κόλλα χαρτί. 

Το Μυστικό Για…….. 

Το Πως Να …….. Αποκαλύπτεται! 

Μια Βήμα Προς Βήμα Φόρμουλα Για…. 

Η Αλήθεια Σχετικά Με……. αποκαλύπτεται! 

Μία Απλή Τεχνική Για…… 

------ 
------ 

------ 
------ 

------ 

Τα 5 Πράγματα Που Ποτέ Δεν Πρέπει Να Κάνεις. 

------ 
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LEAD GENERATION: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΧΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΣΟΥ. 

Είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Οι περισσότεροι 
το κάνουν λάθος. Πρέπει να προσφέρεις κάποιο 
αντάλλαγμα για το email του επισκέπτη. 









Τα Πλεονεκτήματα Της Λίστας 
Γιατί ΠΡΕΠΕΙ να πάρεις το email… 

Γιατί 

 

Γιατί 

 

Γιατί 
Το 70% των επισκεπτών δεν είναι έτοιμοι να 
αγοράσουν την στιγμή που επισκέπτονται ένα 
website 

Είναι ο καλύτερος τρόπος να χτίσεις σχέσεις. Να 
σε γνωρίσουν και να σε εμπιστευτούν. 

Μπορείς να προωθήσεις νέα προϊόντα ΑΜΕΣΑ. 

Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που μπορείς να 
έχεις. 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

Γιατί 

 



Το Αντάλλαγμα 

Είναι ένα sales letter μεταμφιεσμένο 

Πρέπει να είναι συγκεκριμένο. 

Πρέπει να είναι ελκυστικό. 

Πρέπει να είναι ποιοτικό. 

------ 
------ 

------ 
------ 

Τους δίνεις την εικόνα. Τους λες τι πρέπει να κάνουν και όχι πώς 
να το κάνουν. 

------ 



Μοντέλο Νο1  
Αποκλειστικά Online 



Μοντέλο Νο 2  
Υβριδικό Online - Offline 

Παίρνεις το email 

Στην συνέχεια τους στέλνεις σε ένα sales letter 

Αποστέλλεις το 2ο αντάλλαγμα μαζί με το sales letter τυπωμένο 

Οι πιθανότητες να αγοράσει μεγιστοποιούνται 

------ 
------ 

------ 
------ 

Ζητάς τα πλήρη στοιχεία προσφέροντας ένα 2ο αντάλλαγμα 

------ 



------------------------------------------------  
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΝΟ 3: THE SELF 
LIQUIDATING MODEL 

Δημιουργείς λίστα από πελάτες και όχι υποψήφιους πελάτες. 
Η συμμετοχή θα είναι πολύ μικρότερη αλλά η λίστα πολύ 
ποιοτική.  



Μέχρι στιγμής…  

Έχεις βρει μία αγορά 

Έχεις σκιαγραφήσει τον πελάτη 

Έχεις χτίσει λίστα με οφέλη και αντιρρήσεις 

Έχεις γράψει bullet points 

------ 
------ 

------ 
------ 

Έχεις ανακαλύψει τι θέλει 

------ 
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ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην δημιουργήσεις το προϊόν πριν το πουλήσεις! 
Πρέπει να βεβαιωθείς πως έχεις διαλέξει το σωστό προϊόν και 
την σωστή αγορά. 



Οι κινήσεις 
Ο ταχύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις 

Κάνεις ένα webinar 

Σελίδα εγγραφής – τίτλος και bullet points 

Γράφεις μία σειρά από emails 

Έχεις αποφασίσει για τα bonuses, τις εγγυήσεις κλπ. 

------ 
------ 

------ 
------ 

Αποφασίζεις για τον τίτλο του webinar και τον χρησιμοποιείς 
σαν υπογραφή. 

------ 
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TEST NO 1: ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ; 

Αν δεν δηλώνουν συμμετοχή πιθανότατα να πρέπει να 
αναθεωρήσεις σχετικά με αυτό που πουλάς. 



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

TEST NO 2: ΗΡΘΑΝ ΝΑ ΤΟ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ; 

Αν δεν έρθουν να το παρακολουθήσουν τότε αυτό που πουλάς 
δεν είναι πολύ ελκυστικό. 



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

TEST NO 3: ΑΓΟΡΑΣΑΝ; 

Αν δηλώνουν συμμετοχή, παρακολουθήσουν το webinar αλλά 
δεν αγοράσουν δεν σημαίνει πως δεν είναι καλό το προϊόν. 
Σημαίνει πως δεν έκανες καλή παρουσίαση.  



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  
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ΣΤΟ WEBINAR: ΔΙΝΕΙΣ ΜΙΑ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ. 

Ο καλύτερος τρόπος είναι να το κάνεις με την μορφή 
συνέντευξης. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αντιμετωπίσεις 
αντιρρήσεις.   



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ WEBINAR: 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΣ 4-6 ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
WEBINARS. 

Δίνεις μία ειδική τιμή μόνο για τους συμμετέχοντες με 
συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.  



ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ! 

ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΟΥ ΠΡΟΪΟΝ! 



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ Η 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ! ΒΑΖΕΙΣ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ! 

Από την στιγμή που θα είναι επιτυχημένο το πουλάς ξανά και 
ξανά! 



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

ΤΕΛΟΣ… ΠΡΟΩΘΕΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Από την στιγμή που έχεις μία λίστα μπορείς να προωθήσεις 
άλλα προϊόντα και να κερδίσεις επιπλέον χρήματα. 



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ! ΕΧΩ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΜΕ 
ΑΥΤΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ! 

Είναι αποδεδειγμένο πως δουλεύουν. Δεν είναι θεωρίες! Θα 
δουλέψουν και για σένα αλλά θα πρέπει να τις εφαρμόσεις. 



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΩ!  

Σου δίνεται η δυνατότητα να πάρεις μέρος στο πρόγραμμα και 
να έχεις αποτελέσματα γρηγορότερα! 

















------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1Η: ΕΥΡΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Κριτήρια αγοράς και διαφοροποίησης. Πώς να δημιουργήσεις 
ένα ελκυστικό αντάλλαγμα: 



ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η δημιουργία προϊόντος δεν είναι πρόβλημα 

Μπορείς να δραστηριοποιηθείς σε όποια αγορά επιθυμείς 

Υπάρχει βήμα προς βήμα διαδικασία 

Δεν το κάνεις στην τύχη 

Είναι η μεγαλύτερη απόφαση 

------ 
------ 

------ 
------ 

Θα πρέπει όμως να πληρεί κάποια κριτήρια 

------ 



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ: ΠΟΙΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ; 

Σε αυτό το webinar είδαμε 1 μόνο μοντέλο. Θα δούμε τα 
υπόλοιπα την πρώτη εβδομάδα 



Αντάλλαγμα 
Δεν το αφήνεις στην τύχη 

Υπάρχει επίσης βήμα προς βήμα διαδικασία 

Οι περισσότεροι το κάνουν λάθος 

Μην προσπαθείς να μαντέψεις 

Θα εκπλαγείς από το αποτέλεσμα 

------ 
------ 

------ 
------ 

Είναι πολύ σημαντικό 

------ 



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2Η: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΪΝΤΟΣ – ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

Ποιο θα είναι το πρώτο προϊόν  που θα δημιουργήσεις καθώς 
και το επιχειρηματικό μοντέλο που θα ακολουθήσεις: 



Προϊόν 
Ποιο θα είναι το κυρίως προϊόν; 

Θα είναι webinar; Θα είναι eBook, θα είναι video; 

Σε ποια τιμή; 

Copy writing, εγγυήσεις κλπ. 

Η προσφορά (bonuses, εγγύηση, scarcity) 

------ 
------ 

------ 
------ 

Ποια η λογική του και ποια η σχέση του με το αντάλλαγμα 

------ 



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3Η: EMAIL MARKETING+ 
WEB DESIGN 

Πως θα χτίσεις έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό που σου 
φέρνει χρήματα. Πως θα χτίσεις τις σελίδες που θα χρειαστείς 



Email Marketing + Web Design 

Πως αυτοματοποιείς όλη την διαδικασία 

Θα δούμε βήμα προς βήμα τα τεχνικά 

Πως φτιάχνεις επαγγελματικές σελίδες 

Θα δούμε πρότυπα και τις βασικές σελίδες 

------ 
------ 

------ 
------ 

Θα δούμε βήμα προς βήμα τη λογική 

------ 



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4Η: ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

Τίποτα από όλα τα προηγούμενα δεν έχει νόημα αν δεν έχεις 
επισκέψεις 



Traffic 

Τα βασικά του SEO 

Online Διαφήμιση 

Affiliate Marketing 

Video Marketing 

------ 
------ 

------ 
------ 

Επισκέψεις από social media 

------ 





------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

97 ΕΥΡΩ! ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΕΧΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ! 

Προσοχή! Η τιμή μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή… 



------------------------------------------------  

----------------------------------------- 

-------------------------------------------------  

------ ---------------------------- 

--------------------------- 

BONUS: 47 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΜΟΝΟ 
ΗΜΕΡΕΣ 

Έκπτωση 50 ευρώ σαν ευχαριστώ για τον χρόνο σου 














