
 

 

 

Η εταιρία μας 

Η Διαχειριστική Καινοτόμων Επενδύσεων (ΔίΚΕ) ειδικεύεται από το 2010 στον τομέα των καινοτόμων 
επιχειρηματικών λύσεων. Οι ταχείς ρυθμοί της εξέλιξης των μορφών του επιχειρείν παγκοσμίως, επιτάσσουν και 
τις Ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα του τρόπου λειτουργίας τους, υλοποίησης των 
πωλήσεων και εφαρμογής του Marketing. 

Η μεγάλη ποικιλία στις απαιτήσεις των πελατών μας και η αντιμετώπιση μεγάλου εύρους προκλήσεων, επέφερε 
μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα των δικτύων και των τάσεων της ηλεκτρονικής αγοράς.   

 

Το περιεχόμενο είναι ο Βασιλιάς!  
Το Web content (περιεχόμενο), είναι ο λόγος για τον οποίο έρχονται οι επισκέπτες στις σελίδες που στο διαδίκτυο. 
Δυστυχώς, πολλοί σχεδιαστές και προγραμματιστές στην δημιουργία ιστοσελίδων, το ξεχνούν αυτό πάνω στη 
βιασύνη τους να σχεδιάσουν μία όμορφη ιστοσελίδα ή μία με την καλύτερη δυνατότητα αλληλεπίδρασης ή με τον 
καλύτερο σχεδιασμό. 
Στην τελική, οι πελάτες δεν ενδιαφέρονται για το ποιος σχεδιασμός είναι πιο περίτεχνος. Το μόνο πράγμα για το 
οποίο ίσως μπορεί να ενδιαφέρονται, είναι η σελίδα να είναι διαδραστική σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που τους 
ενδιαφέρει πραγματικά, όμως, είναι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας και είναι αυτό που θα τους προσελκύσει 
επί της ουσίας. Αν υπάρχει καλός σχεδιασμός αλλά όχι και το κατάλληλο περιεχόμενο θα φύγουν. Το περιεχόμενο 
εξακολουθεί να ζει και να βασιλεύει και είναι κάτι που δε θα πρέπει να ξεχνάμε. 

 

Για την δημιουργία Επαγγελματικού Περιεχομένου συνεργάζονται οι παρακάτω τεχνικές ιδιόκτητες: 

 Marketeer: του οποίου σκοπό του είναι:  

α) χαράζει τη στρατηγική πίσω από κάθε site, E-shop, Social Page,  

β) συλλέγει και «γεμίζει» με τα απαραίτητα στοιχεία τα προϊόντα σε ένα e-shop. 

 Reporter: Ο οποίος εκμαιεύει κατόπιν συνεντεύξεως τα απαραίτητα δεδομένα έτσι ώστε ο  

 Copywriter: να συντάξει κείμενα ή και επιστημονικά κείμενα, για τα προϊόντα, για την εταιρία σας, για 

τις επιτυχίες σας με το βέλτιστο δυνατό απότέλεσμα 

 Φωτογράφος: Φωτογραφίζει επαγγελματικά για να πετύχει το site σας την ομορφότερη απεικόνιση. 

 Βίντεο-λήπτης: Κάνει επαγγελματική ληψη και μονταζ και δημιουργεί τα Video με την καλύτερο 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα. 

 Designer: Ο οποίος σχεδιάζει τα γραφικά, Banners των προϊόντων, των άρθρων και των αναρτήσεων 

της εταιρίας σας. 

 Manager: Ο οποίος αξιολογεί το σύνολο του περιεχομένου με βάση τις προδιαγραφές που έχουν 

θεσπιστεί βάση Στρατηγικής. 
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Πακέτα για εμπλουτισμό 
Site - e-shop - Social Page 

Starter Bronze Silver 

Καταχώριση: Κειμένων, φωτογραφείων, 
λεπτομερειών υπηρεσιών, προϊόντων 

1-5 άρθρα 
13 € 

6-20 άρθρα  
10 € 

20-50 άρθρα 
8 € 

Καταχώριση Προϊόντων: Καταχώριση προϊόντων 
με τις παραμετροποιήσεις το κάθε 
ενός  

(τα δεδομένα των προϊόντων τα λαμβάνουμε μόνο 
σε ψηφιακή μορφή) 

1.000 προϊόντα 

150 € 

3.000 προϊόντα 

400 € 

10.000 προϊόντα 

800 € 

Συγγραφή: σύνταξη <–> δακτυλογράφηση <–> 
μετάφραση κειμένων  

(κόστος ανά άρθρο (1-3 Α4)) 

1-5 άρθρα 
15 € 

6-20 άρθρα  
10 € 

20-50 άρθρα 
7 € 

Ρεπορτάζ: Συνέντευξη για σύνταξη κειμένων   
(κόστος ανά άρθρο (1-3 σελίδες)) 

1-5 άρθρα 
25 € 

6-20 άρθρα  
20 € 

20-50 άρθρα 
15 € 

Συγγραφή: σύνταξη – δακτυλογράφηση – 
μετάφραση κειμένων  

(κόστος ανά άρθρο (1-3 Α4)) 

1-5 άρθρα 
15 € 

6-20 άρθρα  
10 € 

20-50 άρθρα 
7 € 

Designer: Banners  
(κόστος ανά Banner (max 10x20 cm / Banner)) 

1-3 Banners 
26 € 

4-10 Banners 
24 € 

10-15 Banners 
20 € 

Φωτογράφιση:  Φωτογράφιση τμήματος μιας 
επιχείρησης και επαγγελματική 
επεξεργασία αυτών. 

(κόστος / πλήθος παραδοτέων φωτογραφιών/ 
γεωγραφική περιοχή) 

10-30  
Φωτογραφίες  

5 € 

30-100  
Φωτογραφίες  

3 € 

100-200  
Φωτογραφίες 

2 € 

Φωτογράφιση:  Φωτογράφιση προϊόντων μιας 
επιχείρησης και επαγγελματική 
επεξεργασία αυτών. 

(κόστος / πλήθος παραδοτέων φωτογραφιών. Τα 
προϊόντα θα φωτογραφηθούν δικό μας στούντιο) 

50-100  

Φωτογραφίες  

3 € 

100-200  

Φωτογραφίες 

2 € 

200-1000  

Φωτογραφίες 

1 € 

Video Εταιρικά, Προϊόντων, Διαφημιστικά, Video 
Spot: 

Κατόπιν Συνεννόησης 

Marketeer: συλλογή και καταγραφή δεδομένων 
προϊόντων για e-shop  
(κόστος / προϊόν) 

5-20 προϊόντα  
8 € 

20-50 
προϊόντα 

6 € 

50-100 
προϊόντα 

5 € 
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Όλα με διαφάνεια 
- Στην εταιρία μας δεν θα υπάρξουν επιπλέον κόστη μεταγενέστερα. 
- Όλα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά που θα σας στείλουμε και εγγυόμαστε για 

την διαφάνεια των χρεώσεων και των κινήσεών μας.  

Διευκρινήσεις  
- Πληρωμή: Καταβολή 100% με την αποδοχή της προσφοράς. 
- Ο Χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από το 

πλήθος των υπηρεσιών και προσυμφωνείτε. 
- Οι Αξίες των υπηρεσιών είναι χωρίς ΦΠΑ. 
- Ο Παρών Τιμοκάλογος ακυρώνει κάθε 

προηγούμενο. Έχει ημερομηνία έκδοσης 
15/10/2022 
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