
Η Ασφαλιστική Αγορά άλλαξε σελίδα.







Digital Marketing
για Διαµεσολαβητές



Τώρα είναι η καλύτερη 
στιγµή στην ιστορία να 
είσαι διαφηµιζόµενος.



Ένας επαγγελµατίας µπορεί 
να προβληθεί σε 1.000 ανθρώπους 
µε µόνο 2€.



Agenda & Στόχος.



Personal Branding



Personal Branding



Αυθόρµητη   vs Αναγνώριση
ανάκληση



Οι στόχοι στο Personal Branding είναι 2:

Αυθόρµητη Μνήµη 

Πλήθος κοινού







Linkedin
Για πρώτη φορά στην πράξη.



Πως να αποκτήσετε
8.500+ connections. 







Instagram
Για πρώτη φορά στην πράξη.













Διακοπή για 
διαφηµίσεις





Ιδέες για follow από:

1. Ανταγωνιστές
2. Ασφαλιστικές εταιρείες
3. High class pages
4. Locations
5. Hashtags













Τι να προσέξετε

1. Έως 70 follows / ώρα
2. Έως 250 follows / ηµέρα
3. Μην το κάνετε µε σταθερό ρυθµό
4. Μην το κάνετε µετά τις 12 το βράδυ
5. Να έχετε 1-2 ηµέρες «ξεκούρασης»
6. Εάν λάβετε warning σταµατήστε για 15 

µέρες 



Facebook
Για πρώτη φορά στην πράξη.





Νίκος ΞυδάςΝίκος Ξυδάς
Διακεκριµένος 

Επενδυτικός Σύµβουλος



Νίκος ΞυδάςΝίκος Ξυδάς
Διακεκριµένος 

Επενδυτικός Σύµβουλος

Με 100€ / µήνα
50.000 άνθρωποι / µήνα. 



Σήµερα είναι 
φθηνότερο από ποτέ 
να διαφηµιστείς..



Ταυτόχρονα όµως
είναι πιο δύσκολο από ποτέ
να κερδίσεις την προσοχή 
των καταναλωτών.



Οι άνθρωποι είµαστε
καλύτεροι από ποτέ 
στο να αποφεύγουµε 
διαφηµιστικά µηνύµατα.



Σκρολάρουµε
90 µέτρα από
newsfeeds 
καθηµερινά.



Χτίσιµο profile & 
δηµοσιεύσεις.



Basics.



Linkedin + 
Χτίσιµο προφιλ.



Να είσαι έτοιµος όταν θα 
σε «σκανάρουν».



Ο στόχος είναι να µην έχουν 
ξαναδεί παρόµοιο προφίλ.







Linkedin + 
Δηµιουργία 
περιεχοµένου.



















Ιδέες περιεχοµένου 
για το Linkedin.



1. Κοινοποίηση εταιρικών νέων

2. Φωτογραφίες από βραβεύσεις
3. Links / photos από αναφορές σας στον τύπο

4. Ενδιαφέροντα άρθρα

5. Επιµορφωτικό υλικό που *ενδιαφέρει*
6. Επιτεύγµατα για λογαριασµό πελατών

7. Videos από testimonials πελατών











Tips για περαιτέρω
προώθηση του 
περιεχοµένου.











Μέλη του Group
1.116 Ελλάδα 
845 USA 
428 UK 
51 Γαλλία





Μέλη του Group
834 Ελλάδα 
116 USA 
276 UK 
179 Γαλλία



Linkedin + 
Συστάσεις πελατών.



Facebook
Χτίσιµο προφίλ + δηµιουργία περιεχοµένου



Προσωπικό   &      Εταιρική
προφίλ                σελίδα



Εταιρική σελίδα
Ιδέες δηµιουργίας περιεχοµένου

















Εταιρική σελίδα
Πως θα αποκτήσετε followers



Εταιρική σελίδα
Πως θα αποκτήσετε followers

Φίλοι & Γνωστοί Ραντεβού Διαφήµιση



Ιδέες περιεχοµένου 
για το Facebook.



1. Ότι ακριβώς δηµοσιεύετε και στο Linkedin

2. Επενδύστε και πάλι στο personal branding
3. Εκµεταλλευτείτε οποιαδήποτε ευκαιρία για να µιλήσετε

4. Νέα

5. Γνωµικά
6. Μαρτυρίες πελατών

7. Περίεργα
8. Bonus*



personal branding



personal branding



Special days



Μαρτυρίες



Μαρτυρίες



Service



Branding



Special days



Special days



γνωµικά



Αποτελέσµατα



Special days



Special days







Προσωπική σελίδα
Ιδέες δηµιουργίας περιεχοµένου



1. Αναδηµοσίευση από την εταιρική σελίδα

2. Persona
3. Αξιοπερίεργα / Επίκαιρα

4. Πετυχηµένα αστεία

5. Bonus*



























Αυθόρµητη   vs Αναγνώριση
ανάκληση











Διαφηµίσεις στο 
Facebook.



Με 5€
προώθηση του 
κάθε post σου



Friends of fans
(για σύσταση)



Διαφηµίσεις     vs Διαφηµίσεις
προβληµατισµού               σύγκρισης  



Σύγκρισης  



Προβληµατισµού



Προβληµατισµού



Προβληµατισµού



Προβληµατισµού





Πως να δείτε τις 
διαφηµίσεις του 
ανταγωνισµού



Ιδέες για 
προβληµατισµό



Ποιες χρηµατο-οικονοµικές 
επιλογές θα σας βοηθήσουν 
να κοιµάστε ήσυχοι µετά 
COVID-19.



Υπολογίστε τη Σύνταξη που 
θα λάβετε.



Έχεις δάνειο για ενυπόθηκη 
κατοικία; Σίγουρα µπορώ να 
σου µειώσω το ασφάλιστρο.



Instagram
Χτίσιµο προφίλ + δηµιουργία 
περιεχοµένου





















Site + Google



Περιθώρια δηµιουργίας νέου 
πελατολογίου από το Google 
(Δωρεάν)



Αναζητήσεις πελατών 
στο google







Δ
ια
φ
ηµ
ίσ
εις



























Ποιοι διαµεσολαβητές 
ωφελούνται σήµερα από 
το Google;















Τι πρέπει να κάνετε;



1. Δηµιουργία site ή blog (πχ στο medium.com)

2. Γράψτε 1 κείµενο για κάθε 1 αναζήτηση που κάνουν οι 
πελάτες στο Google.

3. Ο τίτλος θα πρέπει να είναι ίδιος µε την αναζήτηση

4. Το κείµενο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.000 λέξεις 
ή/και 1.000 περισσότερες από του ανταγωνιστή

5. Το κείµενο θα πρέπει να είναι πραγµατικά καλό και να 
δίνει αξία στον πελάτη, όχι ροµποτικό.









Διαδικασία ανόδου στο Google

1. Εύρεση αναζητήσεων
2. Επιλογή ενοτήτων

3. Συγγραφή κειµένων

4. Δηµιουργία links από 3ους 











Δηµιουργία links από 3ους 



2 «προχωρηµένα» 
κόλπα για να 
κερδίσετε έδαφος.









Δεν έχετε χρόνο να 
γράψετε site;
Αγοράστε άρθρα σε 
δηµοφιλή sites.





Συνοψίζοντας.



“The key to success on 
LinkedIn is investing a little bit 
of time every working day--not 
six hours a day for a week 
straight, then nothing.”



“Between 57 and 92 percent of 
sales begin or are materially 
progressed on the web. Some 
studies show that 80 percent of 
the buying decision of new 
buyers happens before they 
even meet the salesperson.” 



1. Να είσαι έτοιµος όταν 
θα σε αναζητήσουν.



Προετοιµασµένος για «σκανάρισµα»

Website Facebook
Google 
my businessLinkedin

Newsletter Vrisko.gr, 
xo.grInstagram Google 

searches



Άνοιξε τη βεντάλια των social:
φτιάξε ακόµα και pinterest και 
twitter.



2. Φρόντισε να µεγαλώσεις 
τον κύκλο των ανθρώπων 
που σε γνωρίζουν & να 
αποτυπωθείς στη µνήµη 
τους.



3. Εκµεταλλεύσου τις 
ευκαιρίες που υπάρχουν 
στο Internet.



Tip
Μετά το ραντεβού κάνε connect 
στο Linkedin, add στο Facebook, 
ζήτα να κάνει Like και ζήτησέ του 
να επισκευθεί το site σου.





Αποτυχηµένα ραντεβού

Επίσκεψη στο
Website

Friend / Like
Facebook

Google 
my business

review

Connection 
Linkedin

Facebook 
review

E-mail 
εγγραφή







Ευχαριστώ για την 
προσοχή!


