
Mετασχηματίζουν ψηφιακά και 
αναπτύσσουν ΟΛΕΣ τις τοπικές 
επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες

digitalmall.gr

ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ



ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΕΜΑΣ

Δημιουργήσαμε μια ομάδα από ανθρώπους 
με γνώσεις και εμπειρία στους τομείς της 
τεχνολογίας, του internet, του marketing 
και της διαφήμισης. Στόχος της εταιρείας 
είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
διαφήμισης και προώθησης με τη χρήση 
καινοτόμων τεχνολογιών.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.



Ο Covid-19 έφερε αλλαγές 
που θα μείνουν.

Ο νέες γενιές αναζητούν 
νέες ψηφιακές 
εμπειρίες και είναι 
απαιτητικότερες. 

To 5G ενισχύει & 
προσφέρει νέες 
δυνατότητες στο 
marketing και στις 
τεχνικές πωλήσεων.

Ο καταναλωτής Αλλάζει!



των Ελλήνων επικοινωνεί από το 
κινητό του τηλέφωνο.

Αναζητά Ειδήσεις - Γνώσεις – Αγορές.

Κυρίαρχοι Google , Facebook
(ελέγχουν με έξυπνους αλγόριθμους, 
τεχνητή νοημοσύνη και εξυπηρετούν 
ακριβοπληρωμένες διαφημίσεις και 
μεγάλες αλυσίδες)

των χρηστών smartphone στην 
Ελλάδα έχουν αναζητήσει ένα 
προϊόν στο κινητό τους.

των χρηστών που βρήκαν μια 
επιχείρηση πραγματοποιώντας 
τοπική αναζήτηση στο smartphone 
τους, επισκέφθηκαν το φυσικό 
κατάστημα της συγκεκριμένης 
επιχείρησης.digitalmall.gr

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



Η ανάγκη
Οι τοπικές 

Επιχειρήσεις 
έχουν ανάγκη 
από αύξηση 

επισκεψιμότητας 
πελατών στα 
φυσικά τους 

σημεία! 



των τοπικών 
Επιχειρήσεων 

ΕΧΟΥΝ ΧΑΜΗΛΟ 
ΕΠΊΠΕΔΟ 

ΨΗΦΊΑΚΏΝ 
ΔΕΞΊΟΤΗΤΏΝ που 

είναι αναγκαίες 
για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
To ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται ταχύτατα αλλά:

Είναι ακριβό. Έχει ανάγκη από ισχυρή και 
μόνιμη υποστήριξη

Χρειάζεται σοβαρή τεχνογνωσία 
και κατάλληλες υποδομές.

Μικρή δυνατότητα επενδύσεων 
που απαιτούνται για την 
ηλεκτρονική τους ανάπτυξη.

Απαιτεί προϊοντική επάρκεια, 
υποδομές και προσωπικό.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι νέο 
και άγνωστό πεδίο ανταγωνισμού 
που διαφέρει από την μέχρι σήμερα 
στρατηγική τους!



1. Ψηφιακή παρουσία σε ΟΛΟΥΣ.

2. Χαμηλό κόστος. 

3. Ευκολία χρήσης με ελάχιστες 
δεξιότητες.

4. Σύγχρονες τεχνικές marketing 
– πωλήσεων. 

5. Υψηλή στόχευση – 
αποτελεσματικότητα.

6. Οικονομία σε δαπάνες 
προώθησης. 

7. Έλεγχος καναλιών προώθησης.

8. Omnichannel Marketing

Τι χρειάζεται;



Με Συνεργίες & Συνεργασίες. 

Με οικονομίες κλίμακας.

Με τοπική δικτύωση. 

Οι λύσεις παράγονται 
τοπικά, αξιοποιούνται 
τοπικά και αποδίδουν 

τοπικά.

«Ψηφιακός Συνεταιρισμός» = Ανταγωνισμός σε Συναγωνιστικό πλαίσιο

Πως!



 Τοπικά Ψηφιακά Εμπορικά Κέντρα

Ένα Ψηφιακό Οικοσύστημα

Εφαρμογές για
Smart Phones

Εφαρμογές για
Tvs &

Smart Digital Signage

Εφαρμογές για
Web sites , Social apps

Η λύση



Πως δουλεύει

Συνδέει Μετασχηματίζει Προβάλει

Επιχειρήσεις
Οργανισμοί - Φορείς

Τροφοδοτούν online με 
Ψηφιακά δεδομένα

(εικόνες – κείμενα – videos) 

Αυτόματος 
Μετασχηματισμός 

Δεδομένων 

Τα δεδομένα 
μετασχηματίζονται & 
παράγουν αυτόματα 

Ενημερωτικό – Προωθητικό 
– διαφημιστικό περιεχόμενο

Προωθεί & Διαμοιράζει 

Το κατάλληλα 
διαμορφωμένο περιεχόμενο 
προσαρμόζεται ανάλογα με 
το κάθε μέσο προβολής και 

διαμοιράζεται σε αυτά σε 
πραγματικό χρόνο!

Smartphones
Tvs

Web Sites



Setup Mobile app Indoor 
outdoor tv’s

E-shop
market place
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Πως αναπτύσσεται 



Συνδέει 
τους τοπικούς 
Επαγγελματίες 

Επιχειρήσεις
με τους πραγματικά 
Δυνητικούς πελάτες 

τους

Δικτυώνει 
το τοπικό 

ανθρώπινο δυναμικό 
– ανέργους με τις 

θέσεις εργασίας και 
τις επιχειρήσεις της 

περιοχής

Δημιουργεί 
επαφή των δήμων 

και των φορέων 
του με τους όλους 
τους δημότες και 
επισκέπτες του

Τι πετυχαίνει;



Κερδίζει η τοπική 
Κοινωνία

Κερδίζουν 
Οι τοπικές 

επιχειρήσεις 
Εξοικονομούν πόρους 

αυξάνουν τις 
πωλήσεις τους

Κερδίζουν 
Οι καταναλωτές 

αγοράζουν εξυπνότερα, 
ευκολότερα και 
οικονομικότερα

Κερδίζουν 
Οι Δήμοι, οι 

Οργανισμοί και οι 
Φορείς ενημερώνουν 

πληρέστερα και 
αποδοτικότερα 

Αναπτύσσεται οικονομικά

Λειτουργεί αποδοτικότερα

Καταπολεμά την ανεργία



smartphone Smartphone 



inDOORinDOOR



  info@pro-othisi.gr
 www.pro-othisi.gr

2742028254


