
ΠΎΛΗ ΓΙΑ ΤΟΎΣ ΕΡΩΤΕΎΜΕΝΟΎΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
www.ilovegreece.ru

Δημοφιλέστερη B2C ρωσόφωνη ενημερωτική διαδικτυακή πύλη αφιερωμένη 
στην προώθηση της Ελλάδας στη Ρωσία και χώρες της ΚΑΚ
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ PROJECT 
Πληροφορίες  |  Σκοπός  |  Αριθμοί

http://www.ilovegreece.ru/


iLoveGreece.ru: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ PROJECT
Διαδικτυακή πύλη για τους λάτρης της Ελλάδος

Τι γνωρίζουμε για την Ελλάδα; Τόσα πολλά και ταυτόχρονα 
τόσα λίγα. Η πρώτη μας γνωριμία με την Αρχαία Ελλάδα 
έγινε ακόμη στο δημοτικό: η αρχαία ιστορία, η μυθολογία, 
η αρχιτεκτονική, η ιατρική και η φιλοσοφία, αποτελούν 
τη βάση της σύγχρονης επιστήμης. Τα διακεκριμένα 
έργα του Ομήρου και του Αισώπου καθώς και οι πιο 
επιφανείς στιγμές της ελληνικής ιστορίας, όλα αυτά τα 
απολαμβάνουμε από την πιο πρώιμη παιδική μας ηλικία 
μέσα από τις πολυάριθμες ταινίες και τα ντοκιμαντέρ. 

Ωστόσο, λίγα γνωρίζουμε για τη ζωή της σύγχρονης 
Ελλάδας η οποία, όπως και στο μακρινό παρελθόν, 
διακρίνεται για την πληθώρα των γεγονότων και των 
επιτευγμάτων της. Η διαδικτυακή πύλη στη ρωσική 
www.iLoveGreece.ru, η οποία είναι αφιερωμένη  
αποκλειστικά στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε με σκοπό να 
καλυφτεί το κενό αυτό καθώς και να μεταδοθεί αξιόπιστη 
και αντικειμενική πληροφορία σε όσους ενδιαφέρονται για 
αυτή τη χώρα. 
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iLoveGreece.ru: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ PROJECT
Διαδικτυακή πύλη για τους λάτρης της Ελλάδος

ΣΤΌΧΌΣ
Βασικός σκοπός της πύλης 

αποτελεί η προώθηση της Ελλάδας, 
η μετάδοση πληροφοριών για αυτήν 

και η προβολή της ως επίγειου 
παραδείσου για όσους αναζητούν 

ένα ιδιαίτερο μέρος για τις 
διακοπές τους 

ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΎΛΗ  

Δημοφιλέστερη ρωσόφωνη B2C 
ενημερωτική διαδικτυακή πύλη 

αφιερωμένη αποκλείστηκα  
στην Ελλάδα 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ
Το IloveGreece.ru συνιστά 

μία συναρπαστική ανθολογία 
και την ίδια στιγμή 

έναν σύγχρονο οδηγό

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Το iloveGreece.ru – μετράει 

5 χρόνια επιτυχημένης 
προώθησης του τουριστικού 

προϊόντος της Ελλάδος
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ΑΠΌΣΤΌΛΗ 
Θέλουμε να αγαπήσετε και εσείς αυτήν 

την μοναδική, όμορφη, ηλιόλουστη, 
πρόσχαρη και φιλόξενη χώρα όπως την 

αγαπάμε εμείς. Προσπαθούμε ώστε κάθε 
φορά που επισκέπτεστε την Ελλάδα να 

εκπλήσσεστε από το πόσο ιδιαίτερη, 
σπάνια και πολύπλευρη είναι. 

ΦΙΛΌΣΌΦΙΑ 
Αποκλειστικά ποιοτική, αληθής 

και αξιόπιστη πληροφορία. Πλουραλισμός 
απόψεων και σχολίων. Αλληλοβοήθεια 

και τήρηση των κανόνων ηθικής και 
δεοντολογίας στην επικοινωνία.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
Οι λάτρεις της Ελλάδας, οι φιλέλληνες 

αλλά και οι απλοί χρήστες από τη 
Ρωσία και τα κράτη της Ανεξάρτητης 

Κοινοπολιτείας οι οποίοι ενδιαφέρονται 
για την ιστορία, τον πολιτισμό, την 

πολιτική και τη σύγχρονη ζωή της Ελλάδας 
καθώς και οι τουρίστες που σχεδιάζουν 

τις διακοπές τους στην Ελλάδα και οι 
οποίοι χρειάζονται πρακτικές οδηγίες και 

πληροφορίες για τη χώρα.

iLoveGreece.ru: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ PROJECT
Διαδικτυακή πύλη για τους λάτρης της Ελλάδος
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iLoveGreece.ru: ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΎΣ
Όι αριθμοί μας μιλούν από μόνα τους 

20 000 
και άνω 

δημοσιεύσεις 
και άρθρα

21 000
και άνω 

συνδρομητές στα 
κοινωνικά δίκτυα

25 000
και άνω 

επισκέπτες 
ανά μήνα 

1 000 000
και άνω 

προβολές σελίδων 
σε ένα χρόνο

5 000 000
και άνω 

προβολές σελίδων 
σε 5 χρόνια 
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iLoveGreece.ru: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της διαδικτυακής μας πύλης είναι ότι συγκροτείται αποκλειστικά 

από ζωντανούς και «ποιοτικούς» αναγνώστες με μέση και υψηλή καταναλωτική ικανότητα

50,7%

28,7%

18%

Traffic Source

Search engine traffic (50,7%)

Social network traffic (28,7%)

Internal traffic (1,6%)

Direct traffic  (18%)

Link traffic  (1%)

29,7%

11,5%

58,8%

32,7%

27,1%

17,2%

14,8%

8,2%

Age Device Type

25-34 (32,7%)

35-44  (17,2%)

45 or older  (27,1%)

18-24 (14,8%)

younger than 18  (8,2%)

PC (58,8%)

Smartphones  (29,7%)

Tablets  (11,5%)

7Σχετικά με το project   |   Περιεχόμενα   |   Διαφήμιση   |   Τιμές   |   Επικοινωνία

http://www.ilovegreece.ru/


iLoveGreece.ru: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  
Σύμφωνα με τη Google Analytics μας διαβάζουν αναγνώστες από όλες τις ηπείρους, ενώ την κύρια πηγή των επισκεπτών μας συνιστούν 
οι ρωσόφωνοι κάτοικοι της Ρωσίας, των κρατών της Ανεξάρτητης Κοινοπολιτείας καθώς και της Ευρώπης και των χωρών της Βαλτικής

Ρωσία

53,2%

ΚΑΚ           

22,5%

Ευρώπη

22,2%

Ασία 

2,1%
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iLoveGreece.ru: ΚΑΤΑΠΙΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΟ Β2C   

Επιλύουμε διάφορα προβλήματα αφουγκραζόμενοι τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας 
και εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες λύσεις προώθησης

ΕΙΚΌΝΑ & ΕΜΠΌΡΙΚΌ ΣΗΜΑ

Δημιουργία εικόνας της εταιρείας, 
προώθηση εμπορικού σήματος, 
βελτίωση της εμπιστοσύνης και 

της αναγνώρισης των επισκεπτών

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Αύξηση των πωλήσεων μέσω της 
επαναπροώθησης του επισκέπτη 

στην ιστοσελίδα της εταιρείας

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  

Προσέλκυση της προσοχής των 
επισκεπτών στις δημοσιεύσεις 
και τις εκδηλώσεις στην πύλη 

και στα κοινωνικά δίκτυα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Ολοκληρωμένη διοργάνωση 
οποιωνδήποτε εκδηλώσεων
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iLoveGreece.ru: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ   
Σας προτείνουμε πληθώρα εργαλείων για την προώθηση στην αγορά Β2C: νέα, άρθρα, 

συνεντεύξεις, δελτία τύπου, σεμινάρια, παρουσιάσεις, κοινωνικά δίκτυα κ.α

Special projects 
Ένας βολικός τρόπος προσέλκυσης της 
προσοχής του επισκέπτη σε εταιρεία, 
ξενοδοχείο ή προϊόν

Διαφημιστικά banners  
Το πιο απλό και εύκολο είδος προώθησης 

τους εμπορικού σήματος της εταιρείας

Νέα, άρθρα, συνεντεύξεις 
Οι αναγνώστες μας σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από 40% διαβάζουν τα 
νέα, τα άρθρα, τα δελτία τύπου και τις 
συνεντεύξεις στη διαδικτυακή πύλη σε 
καθημερινή βάση

Branding  
Branding των σελίδων της πύλης και 

η δημιουργία ελκυστικών landing page 

Κοινωνικά δίκτυα 
Πάνω από 21.000 ενεργοί συνδρομητές
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iLoveGreece.ru: ΠΕΛΑΤΕΣ   
Δεκάδες επιτυχημένες λύσεις και περιπτώσεις για τις διαφημιζόμενες εταιρείες
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πληροφορίες  |  Άρθρα  |  Διακοπές  |  Ξενοδοχεία  |  Όδηγός

http://www.ilovegreece.ru/


iLoveGreece.ru: ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η σύγχρονη διαδικτυακή πύλη για την Ελλάδα με την πιο χρήσιμη, πλήρη και επίκαιρη πληροφορία 

η οποία συγκεντρώνεται έτσι ώστε να είναι εύχρηστη για τον χρήστη

Τα πιο επίκαιρα  
νέα για την Ελλάδα

Γκαλερί 
με φωτογραφίες 
και άλμπουμ 
φωτογραφιών

Ενδιαφέρουσες  
συνεντεύξεις 

με διάσημους Έλληνες 

Βίντεο 
για την Ελλάδα 

Ενδιαφέροντα  
γεγονότα και άρθρα 

για την Ελλάδα
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iLoveGreece.ru: ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΎΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ  
Το IloveGreece.ru αποτελεί μία συναρπαστική ανθολογία αλλά και ένα σύγχρονο οδηγό που θα γίνει 

ο καλύτερος φίλος για τη γνωριμία σας με την Ελλάδα και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας

Μεγάλη 
συλλογή συνταγών 

ελληνικής κουζίνας

Ενδιαφέρουσα Ελλάδα 
— σχετικά με τη ζωή 
των Ελλήνων 

Στήλη άρθρων 
για την πολιτισμική 

κληρονομιά της 
Ελλάδας

Αναλυτικός 
τουριστικός οδηγός 
της χώρας 

Τα πάντα γύρω 
από τους 

μύθους και θρύλους 
της αρχαίας Ελλάδας

Blog με τα πιο σπάνια 
άρθρα σχετικά με την 
Ελλάδα 
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iLoveGreece.ru: ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ     
Εδική ενότητα η οποία αποσκοπεί να αναδείξει στους επισκέπτες της πύλης την ανεπανάληπτη όψη της Ελλάδας και να εμπνεύσει 

τις διακοπές στην υπέροχη αυτή χώρα. Η στήλη έχει σχεδιαστεί για την προώθηση κάθε τύπου τουρισμού της χώρας

Γάμος 
στην Ελλάδα

Θεραπευτικός 
τουρισμός 
στην Ελλάδα 

Προσκύνημα 
στην Ελλάδα

Αγροτουρισμός 
στην Ελλάδα

Εκδρομές
στην Ελλάδα

Χειμερινές διακοπές 
στην Ελλάδα

Shopping
στην Ελλάδα

Spa & Thalasso 
διακοπές στην Ελλάδα 
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iLoveGreece.ru: ΤΑ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στηριζόμενοι στην προσωπική μας εμπειρία προτείνουμε σε όσους αναζητούν την άνεση και τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου 

στις διακοπές τους, έναν κατάλογο με τα καλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδος

Deluxe hotels Popular hotel-chain 
member hotels

Boutique hotels Design hotels

Business hotels Golf hotels

Resort hotels Spa hotels
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iLoveGreece.ru: ΤΟΎΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
Διαδραστικός χάρτης και κατάλογος επιχειρήσεων της Ελλάδας

Ποιο τουριστικό 
θέρετρο να επιλέξετε; 

Πού να πάτε 
στην Ελλάδα;

Πού να μείνετε 
στην Ελλάδα;  

Τι και πού να ψωνίσετε 
στην Ελλάδα;

Πού να γευματίσετε 
στην Ελλάδα;

Πού να διασκεδάσετε 
στην Ελλάδα;

Τι να δω 
στην Ελλάδα;

Νυχτερινή ζωή 
στην Ελλάδα 
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΠΡΌΩΘΗΣΗ

Εταιρεία  |  Ξενοδοχεία  |  Επιχειρήσεις  |  Προϊόντα

http://www.ilovegreece.ru/


iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ    
Προώθηση και διαφήμιση της εταιρείας και του εμπορικού προϊόντος σας στο ρωσόφωνο κοινό

Ο πιο απλός και εύκολος 
τρόπος προώθησης του 

εμπορικού προϊόντος μέσω της 
συμβατικής διαφήμισης, 

των special projects και των 
σελίδων προώθησης
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ΣΎΜΒΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  

Νέα, άρθρα, συνεντεύξεις, 
δελτία τύπου, διαφημιστικές 

αφίσες, φωτογραφίες, 
βίντεο, κοινωνικά δίκτυα

Τιμοκατάλογος  
Ενημερωθείτε για 

τον τιμοκατάλογό μας

Offline προώθηση 
Σεμινάρια, παρουσιάσεις, 
επιχειρηματικά δείπνα, 
διαφήμιση σε 
εκθεσιακούς χώρους 

Σελίδες προώθησης 
και special projects
Βranding των σελίδων της πύλης 
και η δημιουργία  ειδικών σελίδων 
προώθησης (landing page).  Εισαγωγή του 
εμπορικού προϊόντος του διαφημιζόμενου 
στην ιστοσελίδα (δώρα, προσφορές, 
εκπτώσεις). Special projects: διαγωνισμοί, 
ψηφοφορίες, ειδικές σελίδες προώθησης 
(landing page) κ.α. 

Ειδικά πακέτα 
Ενημερωθείτε για τα  
ειδικά πακέτα προσφορών

iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ    
Προώθηση και διαφήμιση της εταιρείας και του εμπορικού προϊόντος σας στο ρωσόφωνο κοινό
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iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ    
Εύχρηστη πλατφόρμα για την προώθηση των ελληνικών ξενοδοχείων στο ρωσόφωνο κοινό

Μία εύκολη δυνατότητα για την 

προώθηση του ξενοδοχείου σας στο 

ρωσόφωνο κοινό στη στήλη Ξενοδοχεία. 

Ο κύριος στόχος μας είναι να δείξουμε τη 

μοναδικότητα του ξενοδοχείου σας και να 

ενημερώσουμε το χρήστη  σχετικά με τις 

ιδιαιτερότητες και τις διαφορές του 

από τα άλλα. 
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iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ    
Εύχρηστη πλατφόρμα για την προώθηση των ελληνικών ξενοδοχείων στο ρωσόφωνο κοινό

ΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΎ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΎ 

Ειδική σελίδα όπου το 
ξενοδοχείο παρουσιάζεται 

με ιδιαίτερο τρόπο

Τιμοκατάλογος  
Ενημερωθείτε για 

τον τιμοκατάλογό μας

Συμβατικές επιλογές 
προώθησης 
Νέα, άρθρα, συνεντεύξεις, 
δελτία τύπου, διαφημιστικές 
αφίσες, φωτογραφίες, 
βίντεο, κοινωνικά δίκτυα 

Σελίδες προώθησης 
και special projects
Βranding των σελίδων της πύλης 
και η δημιουργία  ειδικών σελίδων 
προώθησης (landing page).  Εισαγωγή του 
εμπορικού προϊόντος του διαφημιζόμενου 
στην ιστοσελίδα (δώρα, προσφορές, 
εκπτώσεις). Special projects: διαγωνισμοί, 
ψηφοφορίες, ειδικές σελίδες προώθησης 
(landing page) κ.α.

Ειδικά πακέτα 
Ενημερωθείτε για τα  
ειδικά πακέτα προσφορών
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Φωτογραφίες
& Λογότυπο

Κουμπί 
“Κράτηση”

Στοιχεία 
επικοινωνίας 

Περιγραφή 
και σλόγκαν

Φιλοσοφία 
και ιστορία 

Ιστοσελίδα 
& κοινωνικά δίκτυα

Προτάσεις 
του iLoveGreece

Κουμπί 
“Gift certificate” 

iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ    
Εύχρηστη πλατφόρμα για την προώθηση των ελληνικών ξενοδοχείων στο ρωσόφωνο κοινό

23Σχετικά με το project   |   Περιεχόμενα   |   Διαφήμιση   |   Τιμές   |   Επικοινωνία

http://www.ilovegreece.ru/


 Pin on the map Video

Social Shares & Likes

Organizations 
& awards

Main services

Photo albums

Special discounts

Famous visitors

iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ    
Εύχρηστη πλατφόρμα για την προώθηση των ελληνικών ξενοδοχείων στο ρωσόφωνο κοινό
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iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
Οδηγός Travel Greece Inspiration Guide. Ένας σύγχρονος οδηγός για τα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας

СОВРЕМЕННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ВАШИМ 
ЛУЧШИМ ДРУГОМ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Путешествовать по Греции стало легко и просто с помощью гида Travel 
Greece Inspiration Guide. Туристам больше не придется брать с собой стопки 

путеводителей и карт чтобы составить найти то что им нужно. 
                               

Гид-каталог призван предоставить греческому бизнесу возможность удобно 
и недорого позиционировать свои услуг, а туристам быстро и легко, находить 

с помощью категорий нужные им предприятия по питанию, шоппингу, 
развлечениями для комфортабельных путешествий по Греции.

iLoveGreece.ru παρουσιάζει

TRAVEL GREECE INSPIRATION GUIDE
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΡΕΤΡΩΝ

brand special project

mobile friendly
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Προωθείστε την 
επιχείρησή σας με τον οδηγό  

Travel Greece Inspiration Guide
και κάντε πελάτες της 

επιχείρησής σας τους ρωσόφωνους 
τουρίστες  που έρχονται 

για διακοπές στην Ελλάδα 

iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
Οδηγός Travel Greece Inspiration Guide. Ένας σύγχρονος οδηγός για τα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας
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ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΎ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΣΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΑΣ

Το ταξίδι στην Ελλάδα έγινε πολύ εύκολο και απλό με τη βοήθεια του οδηγού 
Travel Greece Inspiration Guide. Οι τουρίστες δε θα αναγκάζονται πλέον να παίρνουν 

μαζί τους στοίβες τουριστικών οδηγών και χαρτών για να αναζητούν αυτό που 
χρειάζονται.

Ο τουριστικός οδηγός έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις 
τη δυνατότητα να προτείνουν εύκολα και με ελάχιστα έξοδα τις υπηρεσίες τους και 
στους τουρίστες να βρίσκουν γρήγορα και εύκολα επιχειρήσεις εστίασης, πώλησης 

και διασκέδασης για ένα ταξίδι στην Ελλάδα με όλες τις ανέσεις. 

iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
Οδηγός Travel Greece Inspiration Guide. Ένας σύγχρονος οδηγός για τα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας
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Εστιατόρια, 
ταβέρνες

Εμπορικά κέντρα

Καφετέριες Clubs, bars

Μαγαζιά, boutiques Beach bars 

Τουριστικά 
καταστήματα

και πολλά άλλα

iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
Οδηγός Travel Greece Inspiration Guide. Ένας σύγχρονος οδηγός για τα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας
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Να βρει τα καλύτερα 
σημεία να απολαύσει 
την ελληνική κουζίνα

Να ενημερωθεί για 
τα μέρη όπου μπορεί να 
διασκεδάσει με την ψυχή 
του τις πρωινές 
και νυκτερινές ώρες

Να βρει καταστήματα 
όπου μπορεί να 

κάνει τα ψώνια του 
με απόλυτη ικανοποίηση 

Να γνωρίσει τα αξιοθέατα 
των τουριστικών θέρετρων 
της Ελλάδος

ΚΑΘΕ ΤΟΎΡΙΣΤΑΣ ΠΟΛΎ ΕΎΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙ:

iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
Οδηγός Travel Greece Inspiration Guide. Ένας σύγχρονος οδηγός για τα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Λεπτομερής περιγραφή 
της επιχείρησής σας 
Στα πλαίσια του τουριστικού 

οδηγού δημιουργείται ξεχωριστή 
σελίδα προώθησης (landing page) 
όπου περιγράφεται λεπτομερώς 

η εταιρεία, ο κατάλογος των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και 
προϊόντων, φωτογραφιών και 

βίντεο, χάρτης Google Map με την 
τοποθεσία της επιχείρησής σας κ.α. 

Αναλυτικά στοιχεία 
επικοινωνίας 

Οι πελάτες ενημερώνονται 
σχετικά με όλους τους δυνατούς 

τρόπους με τους οποίους μπορούν 
να επικοινωνήσουν μαζί σας: 

δυνατότητα άμεσης μετάβασης 
στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας σας 

και τα προφίλ σας στα κοινωνικά 
δίκτυα, τοποθεσία της εταιρείας 

σας στους Google χάρτες, 
τηλέφωνα και ωράριο λειτουργίας. 

Προτάσεις και ειδικές 
προσφορές 

Όλοι οι χρήστες του οδηγού θα 
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 

χρήση των ειδικών προτάσεων και 
προσφορών.  Απλά κοινοποιώντας  
τη συγκεκριμένη πρόταση ή / και 
προσφορά  της  ιστοσελίδας σας 

με διάφορους τρόπους, ο πελάτης 
κερδίζει μείωση στην τιμή ή δώρα 

που αφορούν κάποιο προϊόν 
ή υπηρεσία.

Προώθηση στο 
διαδίκτυο 

Αυτόματη προώθηση της 
ιστοσελίδας της επιχείρησής 
σας κατά την αναζήτηση στις 

μηχανές  Yandex και Google με τη 
βοήθεια λέξεων κλειδιών οι οποίες 

επιλέγονται ξεχωριστά και πολύ 
προσεκτικά για κάθε εταιρεία.

iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
Οδηγός Travel Greece Inspiration Guide. Ένας σύγχρονος οδηγός για τα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας

30Σχετικά με το project   |   Περιεχόμενα   |   Διαφήμιση   |   Τιμές   |   Επικοινωνία

http://www.ilovegreece.ru/


ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Ειδική σελίδα της 

επιχείρησης με αναλυτικές 
πληροφορίες στο διαδραστικό 

χάρτη και στον κατάλογο 
των επιχειρήσεων

iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
Οδηγός Travel Greece Inspiration Guide. Ένας σύγχρονος οδηγός για τα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας

Τιμοκατάλογος  
Ενημερωθείτε για 

τον τιμοκατάλογό μας

Ειδικά πακέτα 
Ενημερωθείτε για τα  
ειδικά πακέτα προσφορών

Συμβατικές επιλογές 
προώθησης 
Νέα, άρθρα, συνεντεύξεις, 
δελτία τύπου, διαφημιστικές 
αφίσες, φωτογραφίες, 
βίντεο, κοινωνικά δίκτυα 

Σελίδες προώθησης 
και special projects
Βranding των σελίδων της πύλης 
και η δημιουργία  ειδικών σελίδων 
προώθησης (landing page).  Εισαγωγή του 
εμπορικού προϊόντος του διαφημιζόμενου 
στην ιστοσελίδα (δώρα, προσφορές, 
εκπτώσεις). Special projects: διαγωνισμοί, 
ψηφοφορίες, ειδικές σελίδες προώθησης 
(landing page) κ.α. 
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Description & services

iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
Οδηγός Travel Greece Inspiration Guide. Ένας σύγχρονος οδηγός για τα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας

32Σχετικά με το project   |   Περιεχόμενα   |   Διαφήμιση   |   Τιμές   |   Επικοινωνία

http://www.ilovegreece.ru/


 News & articles Famous visitors

Video 

Social Shares & LikesOrganization 
& awards

Pin on the map

iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
Οδηγός Travel Greece Inspiration Guide. Ένας σύγχρονος οδηγός για τα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας
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iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ    
Εύχρηστη πλατφόρμα για την προώθηση ενός προϊόντος, πακέτων προσφορών, υπηρεσιών και προτάσεων που κάνουν  

οι ελληνικές εταιρείες στο ρωσικό κοινό σχετικά με διάφορους τύπους διακοπών σε όλη την Ελλάδα

Μοναδική ευκαιρία να 

προωθήσετε στην αγορά τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες σας 

στη στήλη Διακοπές στην Ελλάδα 

για όσους ετοιμάζονται 

να περάσουν τις διακοπές 

τους στην Ελλάδα
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
& ΠΑΚΕΤΑ

Διάθεση των προϊόντων και 
των ειδικών πακέτων προσφορών 
της εταιρείας με άμεση μετάβαση 

στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ 
Διάθεση του εταιρικού προφίλ 

που περιέχει αναλυτικές 
πληροφορίες για την 

εταιρία

iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ    
Εύχρηστη πλατφόρμα για την προώθηση ενός προϊόντος, πακέτων προσφορών, υπηρεσιών και προτάσεων που κάνουν  

οι ελληνικές εταιρείες στο ρωσικό κοινό σχετικά με διάφορους τύπους διακοπών σε όλη την Ελλάδα

Τιμοκατάλογος  
Ενημερωθείτε για 

τον τιμοκατάλογό μας

Ειδικά πακέτα 
Ενημερωθείτε για τα  
ειδικά πακέτα προσφορών

Συμβατικές επιλογές 
προώθησης 
Νέα, άρθρα, συνεντεύξεις, 
δελτία τύπου, διαφημιστικές 
αφίσες, φωτογραφίες, 
βίντεο, κοινωνικά δίκτυα 

Σελίδες προώθησης 
και special projects
Βranding των σελίδων της πύλης 
και η δημιουργία  ειδικών σελίδων 
προώθησης (landing page).  Εισαγωγή του 
εμπορικού προϊόντος του διαφημιζόμενου 
στην ιστοσελίδα (δώρα, προσφορές, 
εκπτώσεις). Special projects: διαγωνισμοί, 
ψηφοφορίες, ειδικές σελίδες προώθησης 
(landing page) κ.α.
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iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ    
Εύχρηστη πλατφόρμα για την προώθηση ενός προϊόντος, πακέτων προσφορών, υπηρεσιών και προτάσεων που κάνουν  

οι ελληνικές εταιρείες στο ρωσικό κοινό σχετικά με διάφορους τύπους διακοπών σε όλη την Ελλάδα
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 News & articles Famous visitors

Video Pin on the map

Organizations
& awards

Social Shares & Likes

iLoveGreece.ru: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ    
Εύχρηστη πλατφόρμα για την προώθηση ενός προϊόντος, πακέτων προσφορών, υπηρεσιών και προτάσεων που κάνουν  

οι ελληνικές εταιρείες στο ρωσικό κοινό σχετικά με διάφορους τύπους διακοπών σε όλη την Ελλάδα
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ΤΙΜΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διαφήμιση  |  Επαφές
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Προώθηση
εταιρειών

Price list  |  Offers

Προώθηση  
ξενοδοχείων

Price list  |  Offers

Προώθηση  
επιχειρήσεων

Price list  |  Offers

Προώθηση 
προϊόντος 

Price list  |  Offers
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ΕΎΧΑΡΙΣΤΩ!

Ιστοσελίδα 
www.ilovegreece.ru

Συνεργασία  
info@ilovegreece.ru

Διαφήμιση
adv@ilovegreece.ru

Με την υποστήριξη της  Beleon Group 

http://group.beleon.com/
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