Η εμπειρία μας στο ψηφιακό marketing : Η εταιρεία MVM υλοποιεί ψηφιακά πλάνα προώθησης τα
οποία ξεκινούν από τη βασική βελτιστοποίηση ιστοσελίδων (SEO) έως και σύνθετα ετήσια
προωθητικά πλάνα, με δεκάδες πελάτες της να απολαμβάνουν πρώτες θέσεις στις οργανικές
θέσεις κατάταξης των μηχανών αναζήτησης.
Τα πλεονεκτήματά μας






Εμπειρία στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, στην ψηφιακή διαφήμιση και στην παραγωγή εταιρικών
βίντεο
Ισχυρή τεχνογνωσία των διαδικτυακών τεχνολογιών και του τρόπου λειτουργίας των
μηχανών αναζήτησης
Χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και ειδικού λογισμικού για την υλοποίηση των προωθητικών
ενεργειών
Εφαρμογή μόνο εγκεκριμένων μεθόδων προώθησης (White Hat SEO)
Έμπειρα στελέχη που μπορούν να στηρίζουν και να παρακολουθούν τις προωθητικές
ενέργειες που υλοποιούνται

Τα προωθητικά πλάνα, υπηρεσίες μας, περιλαμβάνουν:










Παραγωγή ψηφιακού διαφημιστικού υλικού, βίντεο εταιρικό, ντοκιμαντέρ, παρουσίαση
εταιρείας, διαφημιστικά σποτ, εταιρικά φυλλάδια, αφίσες, banner, κάρτες
Υλοποίηση, βελτιστοποίηση, διαχείριση ιστοσελίδων (Search Engine Optimization – SEO) και
e-shop
Υλοποίηση & διαχείριση λογαριασμών Social Media όπως Facebook, Instagram, Twitter
Δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις
Καμπάνιες Google Adwords
Καμπάνιες στο Facebook
E-mail marketing, newsletters
Υλοποίηση on-line διαγωνισμών και στοχευμένων προωθητικών ενεργειών
Τοποθέτηση διαφημιστικών banner, κάρτες επισκεπτήριες, φυλλάδια, αφίσες
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‘’ Κάνε το ίντερνετ σύμμαχο της επιχείρησης σου.’’

Τρόπος συνεργασίας
1. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης επιχείρησης σε ότι αφορά το εταιρικό βίντεο και
υπηρεσίες ψηφιακού marketing (ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού καταστήματος) από σύμβουλο
μας στον χώρο σας, καθώς και δυνατότητα βελτιστοποίησης τους
2. Στόχευση προωθητικών ενεργειών σε συζήτηση με τους υπεύθυνους της εταιρείας
3. Σχεδιασμός πλάνου (ενεργειών), προϋπολογισμού μηνιαίου κόστους και διάρκειας
Εγγυήσεις Η εταιρία μας προσφέρει εγγύηση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση μη επίτευξης
στόχων των πλάνων που υλοποιεί.
Με εκτίμηση,

MVM DIGITAL MARKETING
‘’Μετέτρεψε την ιστοσελίδα σου στον καλύτερο πωλητή σου σε όλο τον κόσμο ’’

MVM DIGITAL MARKETING www.mvmdigital.gr , info@mvmdigital.gr 2310478992 , 6945490599
6984554090 , 6947836500 ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 55132 ( ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ )

