Τι κάνουμε
H CrazyNapo έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο δίκτυο
ενημερωτικών κορυφαίων ιστοσελίδων, fan page και
influncers στα social media στην Ελλάδα με συνολικό
κόσμο που ξεπερνάει αυτή τη στιγμή τα 8.500.000 άτομα.
Παρέχοντας έτσι σε εταιρείες που θέλουν να γίνουν οι
Leaders στην αγορά την δυνατότητα της πειθούς, της
άμεσης αύξησης των πωλήσεων και της συνεχόμενης
προβολής τους στις πιο συμφέρουσες λύσεις με την μορφή
του advertorial marketing και του influence marketing !

WWW.CRAZYNAPO.COM
Τηλ: 2310 471717 -694236879 - 698117933

Τι είναι το
Advertorial marketing
To Advertorial marketing είναι η διαφημιστική ενέργεια μίας
εταιρείας που γίνετε μέσω αρθρογραφίας και σε μορφή
ενημέρωσης. Φυσικά λόγο των δυνατοτήτων του ίντερνετ
αυτό δεν περιορίζετε μόνο σε μορφή κειμένου, αλλά μπορεί να
έχει πολύπλευρες μορφές και μηχανισμούς εκμετάλλευσης
από μία εταιρεία. Για παράδειγμα μέσα σε μερικά άρθρα που
συνθέτουν το πλάνο της Advertorial στρατηγικής που
ακολουθούμε για μία εταιρεία μπορούμε να δείξουμε βίντεο,
μπάνερς ακόμα και να ενδυναμώσουμε τα social media της
εκάστοτε εταιρείας σε τεράστιο βαθμό. Kαι να κάνουμε χρήση
όλων των δυνατοτήτων που υπάρχουν σε φρέσκο και νέο
κοινό για την εκάστοτε εταιρεία ή πολιτικό πρόσωπο. Επίσης
ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το Advertorial marketing
λειτουργεί

και

ως

δούρειος

ίππος

απέναντι

στον

ανταγωνισμό, διότι δημιουργεί το κλίμα στην συνείδηση του
καταναλωτή ότι η εκάστοτε εταιρεία (χ) είναι η καλύτερη, ενώ
ταυτόχρονα ο (α,β,γ) ανταγωνιστής της είναι κακός και αυτό
απορροφάται πολύ πιο εύκολα διότι μία Advertorial καμπάνια
έχει συνεχόμενη και διαρκές δράση στην συνείδηση του
καταναλωτή. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το λένε όλα τα
site της ενημέρωσης για λογαριασμό της εταιρείας(χ) και όχι η
ίδια η εταιρεία (χ).

Τι είναι το Guerilla Marketing
Όταν η ευφυΐα γίνετε διαφήμιση!

Το Guerilla Marketing αντιπροσωπεύει περισσότερο το μυαλό και την τακτική απ’ ότι τους περιορισμούς των προϋπολογισμών.
Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται για να καθορίσει το αντισυμβατικό σύστημα προωθητών που βασίζεται στον χρόνο, την ενέργεια, τη
δημιουργικότητα και όχι σε έναν μεγάλο προϋπολογισμό του Marketing.
Συνήθως, οι εκστρατείες Guerilla marketing είναι απροσδόκητες , αντισυμβατικές και δυνητικά διαδραστικές. Ο στόχος του Guerilla Marketing
είναι να δημιουργήσει μια μοναδική στρατηγική, που να ασκεί και να προκαλεί την ιδέα να δημιουργήσει buzz, και κατά συνέπεια Viral δράσεις.
Το Guerilla Marketing περιλαμβάνει ασυνήθιστες προσεγγίσεις, αρκετά ευφυής, πρωτότυπες και έχουν άμεση ανταπόκριση στο πελατειακό
κοινό ενώ ταυτόχρονα εγκαθιστώνται στο ανθρώπινο εγκέφαλο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι είναι το Influence marketing;
Γιατί κοστίζει λιγότερο από οποιαδήποτε άλλη στρατιγική;

Influence Marketing!
O δυνατότερος τρόπος στις μέρες για να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας, αλλά και
για να διευρύνουμε την δύναμη του brand μας είναι τον Influence marketing. To
Influence marketing είναι η στρατηγική που ακολουθεί μία εταιρεία
χρησιμοποιώντας “Opinion Leaders” της αγοράς στον κλάδο που την ενδιαφέρει,
οι οποίοι έχουν ήδη διαμορφωμένο μεγάλο και πιστό κοινό το οποίο τους
ακολουθεί πιστά. Το Influence Marketing έχει ως βασική του δύναμη την επίκληση
στην αυθεντία διεγείροντας έτσι άμεσα το αίσθημα εμπιστοσύνης στον
καταναλωτή. To Σημαντικό σημείο επιτυχίας του Influence marketing είναι το
γεγονός ότι δεν λέει η ίδια επιχείρηση ότι είναι η καλύτερη επιλογή και ότι έχει το
καλύτερο προ ιόν για τον καταναλωτή, αλλά ο ειδικό Influencer που έχει ήδη
πιστούς δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες Follower σε instagram, Facebook,
Τwitter κτλ κτλ.
Το Influence marketing αποδεδειγμένα σε παγκόσμιo, αλλά και εγχώριο επίπεδο έχει
τα μεγαλύτερα Convertion ratio από όλες τις άλλες καθιερωμένες και συμβατικές
μεθόδους προώθησης που υπάρχουν στο διαδίκτυο με μέσους όρους που
μπορούν να ξεπεράσουν και το 7%.

Βάλτε λίγο φαντασία!
Φανταστείτε τι μπορείτε να επιτύχετε για την επιχείρηση σας αν 240 Influencers
στην χώρα μας πούνε με έξυπνους τρόπους ότι είστε οι καλύτερη επιλογή για
τον καταναλωτή και ότι έχετε το καλύτερο ποιόν

1.
2.

Το Influence marketing δεν κοστίζει ακριβά και δεν είναι μόνο για τις μεγάλες εταιρείες!
Το Influence Marketing κτίζει φήμη και συνειδήσεις διάρκειας!

Πόσο επηρεάζει το influence marketing έναν αγοραστή στην Ευρώπη &
στην Ελλάδα
Αυξάνει άμεσα τις πωλήσεις και την αναγνωρισιμότητα ενός Brand

Μια τεράστια ευκαιρία γεννιέται στην αγορά!

Άντρες

Γυναίκες

65% 55%
H Έρευνα της Collective Bias
αποκάλυψε ότι οι άντρες
χρήστε των social media
κατά 65% επηρεάζονται στην
απόφαση αγοράς από
Influencers

H Έρευνα της Collective Bias
αποκάλυψε ότι οι γυναίκες
χρήστε των social media
κατά 55% επηρεάζονται στην
απόφαση αγοράς από
Influencers

Το 70% των χιλιάδων χρηστών
των social media (Faceboo,
instagram, Youtube κτλ κτλ...
επηρεάζεται από τις συστάσεις
των διαδικτυακών του φίλων
και των ειδώλων του στις
αποφάσεις αγοράς.
Έρευνα που διεξήγαγε η
Collective Bias με συμμετοχή
14.000 ερωτηθέντων

Ποια είναι τα οφέλη σε μία συνεργασία με την CrazyNapo;
Ολοκληρωμένες λύσεις με δυνατά αποτελέσματα!

Άμεση αύξηση
επισκεψιμότητας

Δημιουργία μοναδικών ποιοτικών
προωθητικών άρθρων

Αυξάνετε ραγδαία και άμεσα με
επισκέψεις ποιοτηκές και
φιλτραρισμένες!

Δημιουργούμε ποιοτιική μοναδική αρθρογραφία
για την επιχείρησή σας με ειδικά anchor texts!
Εσείς απλά τα εγκρίνετε! Μπορείτε να τα
χρισημοποιήσετε στο Blog της εταιρείας σας!

Άμεση αύξηση πωλήσεων!
Αυξάνετε ραγδαία και άμεσα τις
πωλήσεις σας διότι το δίκτυο της
CrazyNapo φέρνει τους εν δυνάμει
πελάτες σας στην πόρτα σας με την
δυνατότερη μέθοδο της πειθούς!

Χτίζετε δυνατό SEO χωρίς κόπο
H ιστοσελίδα της επιχείρησής σας, κεδίζει πολύ
δυνατά Backlinks και συστάσεις από σελίδες πολύ
υψηλής αξιολόγισης και κατάταξης που σημαίνει
ότι χωρίς κόπο και πολύ σύντομα θα είστε στα
κορυφαία αποτελέσματα των αναζητήσεων της
Google!

Αναγνωρισιμότητα Brand
Η εταιρεία σας και τα προιόντα σας θα
είναι πλέον αρκετά αναγνωρίσημα στο
μεγαλύτερο μέρος του κοινού που σας
αφορά χωρίς επιπλέον κονδήλη για
Branding και word of mouth καμπάνιες!

Δημιουργία όλων των
απαραίτητων δημιουργηκών
Δημιουργούμε τα πάντα εσείς απλά τα
εκγρίνετε! (Video, Banners) και ότι άλλο
χρειαστεί

Γιατί κερδίζετε χρήματα με την CrazyNapo
Πληρώνετε πολύ λίγα κερδίζετε πάρα πολλά!

Γιατί χτίζετε ισχυρή φήμη για την εταιρείας σας!
Μέσα από το ισχυρό δίκτυο της CrazyNapo χτίζετε μία
δυνατή θετική φημολογία για την επιχείρησή σας με
τους χρήστες να σας τοποθετούν στην κορυφή των
επιλογών τους .

Γιατί κερδίζετε τους πιο δραστήριους επισκέπτες!
Οι επισκέπτες που θα έρθουν στην ιστοσελίδα σας θα έχουν
διαβάσει ή θα έχουν ακούσει κάτι για την επιχείρησή σας ή τα
προιόντα της που τους έκανε θετική εντύπωση μέσα από τα site
και το δίκτυο των ιnfluencers της CrazyNapo. Kai το
σημαντικότερο το είπαν άνθρωποι που εμπειστεύονται!

Πληρώνετε μόνο τα μοναδικά κλικ
Ο μηχανισμός της CrazyNapo είναι ο πιο συμφέρον αυτή τη
στιγμή στην αγορά διότι δίνει πολλαπλά οφέλη και πληρώνετε
μόνο τα μονακά κλικ που έφτασαν στο ιστότοπό σας και όχι
δημιουργηκά, engagment, SEO, κείμενα... Και πολλά άλλα αφέλη
που θα μείνουν στην επιχείρησή σας για πάντα!

Δεν χρειάζετε να υοθετήσετε εκπτωτική πολιτική!
Οι επισκέπτες που θα φτάσουν στην εταιρική σας σελίδα ήρθαν
γιατί πείστηκαν ότι είστε οι καλύτεροι. Όχι γιατί είστε η φθηνότεροι.
Και το κυριότερο δεν χρειάζεται να δίνετε αγώνα χαμηλότερης τιμής
όπως σε άλλες πλατφόρμες. Αρκεί μόνο να παρουσιάσουμε την
διαφοροποιήση από τους πολλούς που απαρτήζουν την κατηγορία
σας!

Τι πληρώνετε σε μία συνεργασία με την CrazyNapo
και τη ΔΕΝ πληρώνετε
Τι είναι αυτό που πληρώνετε στην CrazyNapo
Στη συνεργασία σας με την CrazyNapo το
μόνο που πληρώνετε είναι τα μοναδικά
Ελληνικά κλικ που έρχονται στην σελίδα σας
από το δίκτυο της CrazyNapo και τίποτα άλλο.
Τι είναι αυτό που ΔΕΝ πληρώνετε στην CrazyNapo
Η CrazyNapo δημιουργεί ένα πλάνο επικοινωνιακής πολιτικής
που θα ακολουθηθεί για την εταιρεία σας . Δημιουργεί τα άρθρα,
τα μπάνερ, τα βίντεο, και ότι άλλο χρειαστεί να δημιουργηθεί ώστε
να έχει επιτυχία η καμπάνια σας. Όλα τα άρθρα δημιουργούνται
με αρχές Seo. Η CrazyNapo έχει ως στόχο την ενδυνάμωση μία
επιχείρησης αυξάνοντας το Convertion ratio και την εμπιστοσύνη
του κοινού προς αυτή. Επίσης στο δίνει σε όλους τους
συνεργάτες της συμβουλές βελτίωσης απόδοσης και γνώση
μέσα από κλειστά σεμινάρια που διοργανώνει η ίδια μόνο για τα
μέλη της.
Θέλουμε συνεργάτες για μια ζωή γι αυτό πάμε μαζί ως την
κορυφή ώστε να μείνουμε για πάντα εκεί!

Ας δούμε λίγα από τα νούμερα μας
Δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα λιγότερο από το τέλειο

Πόσοι άνθρωποι βλέπουν τις διαφημίσεις μας σήμερα
Έχουμε την δύναμη να πείσουμε ότι είστε η καλύτερη επιλογή!

8.642.748
Εμανίσεις διαφημίσεων
Το σύστημά μας καταμετράει όλους
όσους έρχονται σε επαφή με τις
Συνολικές εμφανίσεις ενός μηνός

διαφημίσεις της CrazyNapo
(impressions). Έχει την δυνατότητα

Μοναδικές εμφανίσεις ενός μηνός

να διαχωρίζει αυτούς που βλέπουν
για πρώτη φορά τις διαφημίσεις με
3d cookies και 1d cookies εντός 30

8.642.748

ημερών με τις πιο σύγχρονες
μεθόδους ανίχνευσης κοινού.

4.537.163

Πόσοι άνθρωποι κάνουν κλικ πάνω στις διαφημίσεις της CrazyNapo
Το δίκτυο της CrazyNapo έχει την δύναμη να πείσει τον αναγνώστη
και να κάνει την εταιρεία σας την πρώτη του επιλογή !

Συνολικά κλικ σε ένα μήνα

+1.300.000

Μοναδικά κλικ σε ένα μήνα

Το δίκτυο της CrazyNapo σήμερα έχει την δυνατότητα να οδηγήσει 300.000
μοναδικών κλικ το μήνα στην ιστοσελίδα της εταιρείας σας και μάλιστα με την
πιο αποδοτική μέθοδο του guerilla advertorial marketing. To σύστημά μας έχει
την δυνατότητα να καταμετρήσει ποια από αυτά τα κλικ έχουν έρθει πρώτη
φορά, ποια είναι μοναδικά, ποια είναι επαναλαμβανόμενα (δεν χρεώνονται)
και να δεί ακόμα την ip και το γεωγραφικό στίγμα του κάθε κλικ. Τα κλικ
καταμετρούνται και καταγράφονται με όλα τα στοιχεία που τα συνοδεύουν σε
ζωντανό χρόνο και είναι στην διάθεση της κάθε επιχείρησης ανά πάσα ώρα
και στιγμή. Δεν ξεφεύγει τίτποτα από το σύστημα της CrazyNapo και δεν
χραιώνεται τίποτα που δεν συνάδει με τα στατιστικά και τις αναλύσεις.

+800.000

Το δυνατότερο δίκτυο στην Ελλάδα
Το δίκτυο προβολής της CrazyNapo απαρτίζεται από 95 κορυφαίες
ιστοσελίδες (συνεργάτες) και από 240 influencers Instagram &
Facebook

users

πλέον

που

προβάλουν

τις

καμπάνιες

της

πλατφόρμας.

Η αποτελεσματικότητα των καμπανιών του δικτύου της CrazyNapo
είναι η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα από όλες τις
μορφές διαφήμισης που υπάρχουν διότι δημιουργείται το κλίμα από
ένα μεγάλο σύνολο ενημερωτικών ιστοσελίδων ότι η εκάστοτε
συνεργαζόμενη εταιρεία είναι η καλύτερη.

Τα αποτελέσματα αυτής της δύναμης γίνονται εμφανή από την
πρώτη μέρα λειτουργίας μία καμπάνιας και έχουν μάλιστα και
επιπλέον θετικά πέραν από τον άμεσο στόχο :

Seo και ενδυνάμωση στις κατατάξεις της Google

Αποδυνάμωση ανταγωνιστπών....
Πωλήσεις και ενίσχυση δημόσιας εκώνας ακόμα
και μετά την λύξη της καμπάνιας

Ενίσχυση των social media χωρίς να είναι αυτός ο σκοπός

Αποδοτικότεροι τρόποι διαφήμισης σύμφωνα
με στατιστικές & μετατροπή επισκέπτη σε πελάτη
Σύφμωνα με την έρευνα του τμήματος marketing του πανεπιστημίου του Harvard

Από 0,8%
Από 0,8%
Από 0,3%
Από 0,1%
Από 0,01%

έως 2,8%

έως 1,6%

έως 1%

Στην CrazyNapo λοιπόν
φροντίσαμε να έχουμε ένα δίκτυο
με πολύ κόσμο από αξιόπιστες
πηγές και γνωρίζουμε καλά πως
πρέπει να στήσουμε την
καμπάνια σας σε όλο το φάσμα
για να έχει μεγάλη επιτυχία με
τεράστεια convertion ratio.

έως 0,8%

έως 0,1%

Τηλεόραση

Google
adwords

Σημαντικό για την απόδοση μίας
διαφημιστικής εκστρατείας είναι
το πλήθος του κόσμου που
απευθύνεται μία εταιρεία, η
αξιοπιστία αυτών που εκπέμπουν
την διαφημιστική εκστρατεία
(sites, κανάλια, εφημερίδες,
περιοδικά κτλ) και όσο αφορά το
ίντερνετ οι μέθοδοι του
remarketing που
ακολουθούνται.

Facebook
ads

Advertorial
marketing

Advertorial
marketing μαζί με
remarketing

H CrazyNapo σήμερα
δουλεύει με ένα μέσο όρο
convertion ratio 1,8%

Το σημαντικότερο σε μία διαφημιστική εκστρατεία είναι πόσοι από αυτούς που ήρθαν σε επαφή με την διαφήμιση μετατράπηκαν σε πελάτες
και σχημάτισαν καλή εικόνα για της εταιρεία, αυτό είναι και το convertion ratio μίας διαφημιστικής καμπάνιας και είναι απόλυτα μετρήσιμο,
ειδικά στην CrazyNapo. Για παράδειγμα αν υπήρχαν σήμερα 1000 μοναδικά κλικ *(μόνον αυτά χρεώνονται) και έγιναν 10 αγορές σημαίνει
ότι το Convertion ratio είναι 1% .
Αυτό γίνεται ακόμα δυσκολότερο και έχει ακόμα μεγαλύτερα οφέλη όταν δεν ακολουθείται μία εκπτωτική πολιτική και τότε φαίνονται τα
πραγματικά αποτελέσματα μία διαφημιστικής καμπάνιας με σημαντικότερο στοιχείο να είναι η δύναμη ενός Brand. Το πανεπιστήμιο του
Harvard με στατιστικές του 2017 έκανε μία ποιοτική έρευνα μάρκετινγκ που αφορά την ευρωπαϊκή αγορά και ανέλυσε πολλούς από τους
γνωστούς τρόπους διαφήμισης και την μέση στατιστική του Convertion ratio αυτών. Κορυφαία όλων ήταν το Advertorial marketing σε
συνεχή βάση. Αυτό ακριβώς κάνει και η CrazyNapo.

Ελάτε να σας δείξουμε τον κόσμο μας
Ελάτε να σας δείξουμε την δουλειά μας!
Το σύστημα της CrazyNapo έχει δημιουργηθεί με τις ποιο σύγχρονες μεθόδους προγραμματισμού και
περιέχει τους πιο αξιόπιστους μηχανισμούς για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της και
ως προς την δίκαιη αμοιβή των συνεργατών της, αλλά πρωτίστως ως προς την διασφάλιση των
αποτελεσμάτων που παρέχει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Για την CrazyNapo η αξιοπιστία και η
αοτελεσματικότητα είναι το παν.

Πως λειτουργούμε
Αφού μία εταιρεία έχει αποφασίσει να ξεκινήσει μία ετήσια συνεργασία με την πλατφόρμα
της CrazyNapo ακολουθούμε τις παρακάτω διαδικασίες και λειτουργούμε ομαδικά ώστε
να χτίσουμε τα αποτελέσματα με την πολιτική επικοινωνίας που θα μας καθορίσετε εσείς.
Γινόμαστε ένα σύνολο ανθρώπων και θέτουμε τους στόχους με χρονοδιαγράμματα και
budget ώστε να εξασφαλίσουμε το μέγιστο αποτέλεσμα και λειτουργούμε αποκλειστικά και
μόνο μαζί σας σε όλο το φάσμα της κατηγορίας όπου ανήκει η επιχείρησή σας. Σε
περίπτωση ετήσιας αποκλειστικής συνεργασίας δεσμευόμαστε αμφότερα με την σύναψη
ενός συμφωνητικού.

Ερωτηματολόγιο…

Η δύναμη είναι στην ομαδικότητα

Περνάμε στην δράση...

Με το ερωτηματολόγιο σχηματίζουμε

Στην συνέχεια περνάμε στην

καθαρή εικόνα για την εταιρεία σας και

δράση, αναλύοντας τις

αφουγκραζόμαστε το τομέα της αγοράς

αντιδράσεις του κοινού μας και

που σας ενδιαφέρει ώστενα

παρακολουθούμε τις αποδόσεις

εξασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατό

των ενργειών μας και τις

αποτέλσμα

επιδόσεις των πρώτων άρθων
& μπάνερς.

Δημιουργία χρονοδιαγράμματος…

Εξασφαλίζουμε την επιτυχία...

Αφού έχουμε λάβει τις πληροφορίες που

Αφού έχουμε τις πρώτες

θέλουμε μέσα από ένα

μετρήσεις και βλέπουμε τον

μακροσκελέστατο ερωτηματολόγιο και

παλμό του κοινού συνθέτουμε

τις έχουμε επεξεργαστεί σε λίγες μέρες

την ιδανική εκστρατεία πλέον

σας καταθέτουμε το επικοινωνιακό μας

κάνοντας όλες τις

πλάνο και τις συμβουλές μας σε όλα τα

απαιτούμενες διορθωτικές

επίπεδα της διαδικτυακής σας και μη

κινήσεις που να χρειάζονται

παρουσίας σας μαζί με το

μέσα στον χρόνο συνεργασίας

χρονοδιάγραμμα που προτείνουμε.

μας εξασφαλίζοντας έτσι την
μέγιστη απόδοση.

Θέλουμε σχέσεις που θα διαρκέσουν
για πάντα........

Το φάσμα των υπηρεσιών που
προσφέρουμε σε μία συνεργασία
Το γρανάζι της επιτυχίας είναι στην CrazyNapo
Δημιουργία internet marketing plan
Απαραίτητο για να μπορέσουμε να έχουμε εικόνα που είμαστε και που θέλουμε να
φτάσουμε είναι πάντα η πυξίδα. Και το ίντερνετ μάρκετίνγκ πλάνο είναι αυτό που θα
δείξει την πορεία που πρέπει να χαράξουμε. Σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία παραδίδετε
υπογεγραμμένο από τον Web manager της CrazyNapo.

Δημιουργία άρθρων, μπάνερς και όλων των δημιουργικών που απαιτούνται
Η ομάδα δημιουργικού μαζί με τους web designers δίνουν εικόνα στην επικοινωνιακή
πολιτική που χαράξαμε μαζί με τον Web manager.

Ανάλυση στατιστικών & συνεχή ενημέρωση απόδοσης
Η ομάδα διαχείρισης παρατηρεί σε μόνιμη βάση την καμπάνια σας ώστε να διασφαλίσει το
αποτέλεσμα αναλύοντας καθημερινά τα στατιστικά και ενημερώνοντας σας σε εβδομαδιαία
βάση για τις αποδόσεις της καμπάνιας.

Συμβελευτική υποστίριξη σε όλο το φάσμα
Θα είμαστε δίπλα σας συμβουλευτικά αν το ζητήσετε σε κάθε κίνηση που έχει σκοπό η
εταιρεία σας να πραγματοποιήσει ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της. Σεβόμαστε τις
συνεργασίες μας και θέλουμε πάντα οι εταιρείες που μας εμπιστεύονται να έχουν μία
μόνιμη ανοδική πορεία. Ξέρουμε να διαβάζουμε την δύναμη του κοινού μας καλά οπότε θα
χαρούμε να σας συμβουλεύσουμε σε μελλοντικές κινήσεις.

Ροδόμελο με χρυσό Αμφίπολης
“Η «Greece to you» είναι μία αναπτυσσόμενη εταιρεία που
δραστηριοποιείται στο χώρο των μελισσοκομικών προϊόντων και
υπερτρoφών με στόχο τις εξαγωγές και την ανάπτυξη των
πωλήσεων της. Καταφέραμε μέσα σε 3 μήνες συνεργασίας με την
«Greece to you» να φέρουμε περισσότερες από 3.000 πωλήσεις
λιανικής και να διευρύνουμε επιπλέον τον κύκλο της χοντρικής
κατά 40% ανοίγοντες μάλιστα νέες εμπορικούς διαύλους με νέες
χώρες.”

“Η CrazyNapo μέσα από το δυνατό της δίκτυο κατάφερε να κάνει
γνωστή την εταιρεία και τα προιόντα της στο ευρύ κοινό,
δημιουργώντας δελεαστικά άρθρα στο κατάλληλο timing.
Μάλιστα η δημοσιότητα που απέκτησαν τα άρθρα μας ήταν τόσο
μεγάλη που έφτασε να γίνουν πρώτη είδηση σε όλα σχεδόν τα
τηλεοπτικά κανάλια.”

Μπορείτε να δείτε την έκταση που πήραν τα προωθητικά άρθρο
τα οποία δημοσιεύτηκαν από το δίκτυο της CrazyNapo. Η δύναμη
του δικτύου και η δύναμη της διάδοσης επέβαλαν τα προωθητικά
άρθρα ως είδηση μέχρι και στα τηλεοπτικά κανάλια απλά και
μόνο γιατί έγιναν Viral
https://www.youtube.com/watch?v=jpa6fYLIvaM

Epimedium macun

“Το βιολογικό σεξουαλικό συμπλήρωμα που μέσα σε 8
μήνες κατέγραψε περισσότερες από 25.000 πωλήσεις
λιανικής μόνο μέσω ίντερνετ. Δημιουργήσαμε σύνολο 35
άρθρα με προσέγγιση Guerilla marketing δημιουργώντας
την ανάγκη στον καταναλωτή για την χρήση του βιολογικού
σκευάσματα.”

Λόγο της δημοσιότητας που άντλησε μέσα από το δίκτυο
της CRAZYNAPO το epimedium macun σήμερα είναι από

τις πρώτες επιλογές των αντρών που αναζητούν
σεξουαλικό συμπλήρωμα.

Επιπλέον υπηρεσίες που
μπορεί να σας παρέχει η CrazyNapo
Οι παρακάτω υπηρεσίες έχουν επιπλέν χρέωση

Κατασκευή ιστοσελίδας –web developing- web designing

Δημιουργούμε όλη την διαδυκτιακή σας προβολή

Υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου για ηλεκτρονικές
παραγγελίες

από το 0 εώς την κορυφή. Έχουμε την ισχυρότερη

Παρέχουμε την δυνατότητα τηλεφωνικού κέντρου

ομάδα με τις καλύτερες περγαμηνές για ένα

για την μέγιστη αποτελεσματικότητα και ποιότητα

αξιοζήλευτο αποτέλεσμα.

υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης από άρτια
εκπαιδευμένο προσωπικό.

Σύστημα monitoring – και διαδυκτιακής παρακολούθησης

Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής
λεξιθηρίας για τα social media (facebook, twitter,

instagramm κτλ) ώστε να εξασφαλίζουμε πάντα την
επίτευξη του στόχου για κάθε εταιρεία ή πολιτικό
πρόσωπο. Διαμορφόνουμε την κοινή γνώμη όπως και
όταν πρέπει.

Πολιτικό μάρκτινγκ σε όλο το φάσμα

Σύγχρονη και διαπιστευγμένη επιτυχία σε όλο το
φάσμα..... Η ανάλυση γίνετε μόνο σε ζωτνανό χρόνο
και στα γραφεία της ετιαρεία μας για λόγους
ασφαλείας...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έδρα εταιρείας
Harington streat 12 Dublin – Ireland
Γραφεία Ελλάδα Αγίας Αναστασίας,
Πυλαία δίπλα στο Cosmos mediterranean

marketing@crazynapo.com
WWW.CRAZYNAPO.COM

+30 2310471717 -6981179633 -6944236879

Υπ. επικοινωνίας
Ναπολέων Σαββίδης
Μπόγιας Νικόλαος

