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Σχετικά με εμάς

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους 
επαγγελματίες με πολυετή παρουσία στο 
χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ.

• Developers, Marketers, Copywriters, 
Graphic Designers, Data Analysts, SEO 
Specialists, Content Creators και Commu-
nications Managers δίνουμε τον 
καλύτερό μας εαυτό.

• Οι δεσμοί της ομάδας μας είναι ισχυροί 
και εργαζόμαστε με ιδιαίτερο πάθος και 
#meraki προκείμενου να είστε απολύτως 
ευχαριστημένοι.

Η προσήλωση
στην επίτευξη των στόχων σας,

μας χαρακτηρίζει και μας διακρίνει.
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Από την αρχική δημιουργία 
ενός λογαριασμού, μέχρι τη 
χάραξη πολύπλοκων και 
απαιτητικών στρατηγικών, η 
iCONMEDIA μπορεί να σας 
προσφέρει τις υπηρεσίες της.

“

Μερικές από τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε,
ώστε να έχετε μία άψογη και αποδοτική επαγγελματική παρουσία σε

όλα τα Social Media:

• Οργανικά posts
• Χορηγούμενες καταχωρήσεις (Διαφημίσεις)
• Χάραξη στρατηγικής
• Κατασκευή δημιουργικού
• Δημιουργία ενιαίου Tone of Voice
• Copywriting
• Εφαρμογή & Παρακολούθηση πλάνου
• Παρακολούθηση KPIs
• Reporting

Social Media



Κατασκευή
Hosting

Ιστοσελίδα | eShop
Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την 
κατασκευή ιστότοπων και eShops (eCom-
merce), τη διαχείρισή τους, το Hosting, 
καθώς και όλες τις απαραίτητες εργασίες 
συντήρησης.

Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε με προσοχή 
όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, με 
σκοπό να κατασκευάσουμε από την αρχή ή να 
αναδιαμορφώσουμε το site σας, ώστε να είναι 
ένας σημαντικός σύμμαχος στην επίτευξη των 
στόχων σας.
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Η βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου ώστε να μπορέσει να 
αναρριχηθεί στα αποτελέσματα των σελίδων των 
μηχανών αναζήτησης (Google, Bing, Yahoo κ.λπ.), είναι 
μία πολυσύνθετη και ιδιαίτερη απαιτητική διαδικασία.

Στην iCONMEDIA καταφέρνουμε να αξιοποιήσουμε στο 
έπακρο τις ικανότητες των στελεχών μας και να 
εργαστούμε από κοινού, ώστε να επιτύχουμε 
εντυπωσιακά αποτελέσματα, τόσο για τις μηχανές 
αναζήτησης, όσο και για τους χρήστες.

On-Page SEO |Off-Page SEO
Technical SEO | Content

Keywords | Backlinks



Τα στελέχη της iCONMEDIA διαθέτουν πολυετή εμπειρία 
σε αντίστοιχα τμήματα και έχουν επιτύχει εξαιρετικά 
αποτελέσματα.

Είναι καταρτισμένα μέσα από εκπαιδευτικά 
προγράμματα πανεπιστημίων και εξειδικευμένων 
φορέων.

Ενημερώνονται καθημερινά για όλες τις εξελίξεις και 
είναι σε συνεχή επαφή με στελέχη εταιρειών όπως η 
Google και η Meta (Facebook – Instagram)

Είμαστε
στη θέση σας
Προερχόμαστε από εταιρείες που 
αρχικά δημιούργησαν “In-House” 
τμήματα ψηφιακού μάρκετινγκ για να 
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Αυτό σημαίνει ότι κατανοούμε 
απολύτως τις ανάγκες σας, τους 
στόχους σας, τους προβληματισμούς 
σας και τις... «δεύτερες σκέψεις» σας.

Μιλάμε
τη γλώσσα σας
Η πολυετής εμπειρία μας σε τμήματα Digital 
Marketing εμπορικών επιχειρήσεων, μας 
καθιστούν ιδανικούς συνεργάτες, αφού σας 
καταλαβαίνουμε απόλυτα και φροντίζουμε 
να σας εξηγούμε ακόμα και τις πιο 
πολύπλοκες διαδικασίες, με απλά και 
κατανοητά λόγια.

Μιλάμε τη γλώσσα σας, επειδή δεν έχουμε 
τίποτα να κρύψουμε!

Γιατί εμάς;

#meraki
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