
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Λίγα λόγια για το Amazing Women 

Τον Απρίλιο του 2017 δημιούργησα μια νέα σελίδα, το «Amazing Women» 

(https://www.facebook.com/amazingwomen/)  η οποία σήμερα έχει πάνω από 6.500 followers.  

Λίγο καιρό αργότερα, ¨ανέβηκε¨ και το site 

www.amazingwomen.gr. Πρόκειται για μια σελίδα που 

απευθύνεται στη σύγχρονη γυναίκα, τη γυναίκα που διαρκώς 

τρέχει να τα προλάβει όλα, να φροντίσει και να ικανοποιήσει τους 

πάντες! Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει ότι χρειάζεται λίγο χρόνο και για 

τον εαυτό της, για να ξεσκάσει και να-ξεφύγει. 

Αυτή η σελίδα φτιάχτηκε λοιπόν για να μοιραστούμε εμπειρίες και 

ιδέες που αφορούν την οικογένεια, τα παιδιά, τις σχέσεις, τη 

διατροφή, την μόδα, την ομορφιά και ότι άλλο μπορεί να απασχολεί ή να ενδιαφέρει τη γυναίκα. 

 

Σε τι διαφέρει από άλλες γυναικείες σελίδες 

Το Amazing Women δεν ασχολείται μόνο με τη μόδα, την ομορφιά ή τη μαγειρική. Έχει ένα εύρος 

θεμάτων και πολλά χρήσιμα tips που σίγουρα διευκολύνουν την γυναίκα στην καθημερινότητα 

της ώστε να περνάει όμορφα και να είναι ευτυχισμένη. Επίσης στηρίζεται στις αρχές του 

Influencer Marketing, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με τις fans του. 

Μέσα από τη σελίδα μου μπορώ να προωθήσω τα προϊόντα και την εταιρία σας ώστε να τα 

γνωρίσει το κοινό. Σας παραθέτω 4 προτάσεις συνεργασίας για να επιλέξετε:  

 

Πρόταση Συνεργασίας BASIC – 20€/post και περιλαμβάνει 

 Παρουσίαση των προϊόντων με φωτογραφίες, επεξήγηση των χαρακτηριστικών και της 

χρησιμότητας τους. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι γίνεται 1 Post στο Facebook & στο 

Instagram, το οποίο περιλαμβάνει link στη σελίδα σας, για τη γενικότερη προβολή των 

προϊόντων και της εταιρίας σας με σκοπό την καλύτερη προώθηση σας.  

 Διοργάνωση διαγωνισμού με απαραίτητο όρο να ακολουθήσουν την εταιρία σας και στη 

δική σας σελίδα Facebook. Το ύψος του δώρου και η διάρκεια του διαγωνισμού 

καθορίζεται από εσάς.  

Digital Marketing Tip! Οι διαγωνισμοί εξυπηρετούν τους παρακάτω στόχους:  Αύξηση των 

likes/fans σας, Δημιουργία κίνησης-traffic στη σελίδας σας, Ενίσχυση της διαδραστικότητας 

και της αναγνωσιμότητας γύρω από το brand σας. 

 

Πρόταση Συνεργασίας ADVANCE – Κόστος 65€ (άνευ φπα) και περιλαμβάνει 

 Παρουσίαση των προϊόντων με φωτογραφίες, επεξήγηση των χαρακτηριστικών και της 

χρησιμότητας τους. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι γίνονται 2-3 posts (για μια αναλυτικότερη 

προβολή), ανάλογα πάντα με τα προϊόντα. 

 Κάθε post περιλαμβάνει link στη σελίδα σας (facebook & site) για τη γενικότερη προβολή 

των προϊόντων και της εταιρίας σας με σκοπό την καλύτερη προώθηση σας.  

 Διοργάνωση διαγωνισμού με απαραίτητο όρο να ακολουθήσουν την εταιρία σας και στη 

δική σας σελίδα Facebook & προαιρετικά και στο Instagram (αν επιθυμείτε). Το ύψος του 

δώρου και η διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από εσάς.  

 Προβολή του διαγωνισμού σε 3 ακόμη sites με τα οποία συνεργάζομαι και στη σελίδα τους 

στο facebook για μεγαλύτερη απήχηση. 

 Ταυτόχρονα ο διαγωνισμός ανεβαίνει και στο site μου www.amazingwomen.gr στην 

κατηγορία «Διαγωνισμοί» αλλά και στη στήλη «Ενεργοί διαγωνισμοί» στην αρχική σελίδα. 

 Επιπλέον ΔΩΡΟ αξίας 30€! Ένα διαφημιστικό banner θα ανέβει στο 

www.amazingwomen.gr με link προς το site σας και θα παραμείνει για 10 

ημέρες…εντελώς δωρεάν! Η σχεδίαση του και το εικαστικό κομμάτι είναι επίσης δώρο! Δεν 

χρειάζεται να κάνετε κάτι εσείς! 

 Έχετε την άδεια να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες και τα κείμενα που ανεβάζω και 

αφορούν τα προϊόντα σας, στο site σας ή στα social media της εταιρία σας. 

 

https://www.facebook.com/amazingwomen/
http://www.amazingwomen.gr/
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Πρόταση Συνεργασίας PREMIUM – Κόστος 95€ (άνευ φπα) και περιλαμβάνει 

 Παρουσίαση των προϊόντων με φωτογραφίες, επεξήγηση των χαρακτηριστικών και της 

χρησιμότητας τους. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι γίνονται 4-5 posts, ανάλογα πάντα με τα 

προϊόντα, οπότε υπάρχει μια πιο εκτενή, συνεχόμενη και πλήρης προβολή.  

 Κάθε post περιλαμβάνει κείμενο, φωτογραφία και link στη σελίδα σας (facebook & site) για 

τη γενικότερη προβολή των προϊόντων και της εταιρίας σας με σκοπό την καλύτερη 

προώθηση σας. 

 Product Review το οποίο παραμένει μόνιμα στις «Σημειώσεις» της σελίδας μου στο 

facebook. Ταυτόχρονα ανεβαίνει και στο site μου, www.amazingwomen.gr, στην 

κατηγορία «Τα δοκίμασα!». Το product review περιλαμβάνει πληροφορίες για την εταιρία, 

φωτογραφίες των προϊόντων, οφέλη, τρόπο χρήσης, εντυπώσεις κτλ. Συνοδεύεται πάντα 

από link στο site και στην facebook page σας. Digital Marketing Tip! Παράλληλα, ας μην 

ξεχνάμε πόσο σημαντικά είναι τα links από άλλα sites προς το δικό σας, αφού αυτό βοηθά 

στην καλύτερη κατάταξη σας στα οργανικά αποτελέσματα της Google. 

 Διοργάνωση διαγωνισμού με απαραίτητο όρο να ακολουθήσουν την εταιρία σας και στη 

δική σας σελίδα Facebook & προαιρετικά και στο Instagram (αν επιθυμείτε). Το ύψος του 

δώρου και η διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από εσάς.  

 Ο διαγωνισμός παραμένει καρφιτσωμένος στο επάνω μέρος της σελίδας μέχρι τη λήξη 

του. Κατά τη διάρκεια του δεν «τρέχει» παράλληλα άλλος διαγωνισμός. Έτσι όλη η 

βαρύτητα και η προβολή δίνεται στον δικό σας διαγωνισμό. 

 Προβολή του διαγωνισμού σε 6 ακόμη sites με τα οποία συνεργάζομαι και στη σελίδα τους 

στο facebook για μεγαλύτερη απήχηση.  

 Ταυτόχρονα ο διαγωνισμός ανεβαίνει και στο site μου www.amazingwomen.gr στην 

κατηγορία «Διαγωνισμοί» αλλά και στη στήλη «Ενεργοί διαγωνισμοί» στην αρχική σελίδα. 

 Υπενθύμιση διαγωνισμού λίγες ημέρες πριν τη λήξη του. 

 Feedback-Αποτελέσματα διαγωνισμού: Πόσοι συμμετείχαν; Πόσο αυξήθηκαν οι fans σας;  

 Bonus 1 post! Ένα προϊόν σας θα συμπεριληφθεί στο post με τα αγαπημένα μου προϊόντα 

του 2019, με link στη σελίδα σας. 

 Επιπλέον ΔΩΡΟ αξίας 35€! Ένα διαφημιστικό banner θα ανέβει στο 

www.amazingwomen.gr με link προς το site σας και θα παραμείνει 20 ημέρες…εντελώς 

δωρεάν! Η σχεδίαση του και το εικαστικό κομμάτι είναι επίσης δώρο! Δεν χρειάζεται να 

κάνετε κάτι εσείς! 

 Έχετε την άδεια να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες και τα κείμενα που ανεβάζω και 

αφορούν τα προϊόντα σας, στο site σας ή στα social media της εταιρία σας. 

 Συμβουλευτική υπηρεσία Digital Marketing: Ανάλυση της μέχρι τώρα παρουσίας σας στο 

Facebook και προτάσεις για την βελτιστοποίηση της εικόνας σας.  

 

Πρόταση Συνεργασίας COMBINATION – Κόστος 30 έως 50€ (άνευ φπα)  

Πρόκειται για έναν συνδυασμό προβολής στο Facebook (post & διαγωνισμός) και στο site μας 

www.amazingwomen.gr (banner) για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και περιλαμβάνει: 

 Ένα διαφημιστικό banner στην αρχική σελίδα του www.amazingwomen.gr ή μέσα σε 

κάποια άρθρα που θα επιλέξουμε από κοινού ώστε να ταιριάζουν στο είδος των 

προϊόντων σας (πχ. καλλυντικά σε άρθρο της κατηγορίας «Μόδα» ή «Μαλλιά», βότανα σε 

άρθρο της κατηγορίας «Υγεία» κ.ά). 

- Κόστος banner στην αρχική σελίδα του site, για έναν μήνα: από 30€ έως 50€ ανάλογα 

την θέση που θα επιλέξετε. 

- Κόστος banner μέσα σε κάποιο άρθρο του site, για έναν μήνα: από 30€ έως 40€ 

ανάλογα την θέση που θα επιλέξετε. 

Όποια θέση και αν επιλέξετε, σας κάνουμε δώρο ακόμα μια θέση στην mobile version του 

www.amazingwomen.gr. Άρα μιλάμε για 2 banners! Η σχεδίαση και το εικαστικό κομμάτι 

του banner γίνεται από εμάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση. 
Επισκεψιμότητα: Το www.amazingwomen.gr συγκεντρώνει τον μήνα κατά μέσο όρο, 3.559 

μοναδικούς αναγνώστες και 22.704 προβολές σελίδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Google Analytics. 

Η πορεία του είναι κάθε μήνα ανοδική, σημειώνοντας μάλιστα τους τελευταίους μήνες μεγάλη αύξηση. 

Οι ηλικιακές ομάδες του κοινού μας, είναι 32% γυναίκες ηλικίας 35-44 ετών, 24% γυναίκες ηλικίας 45-54 

ετών και το υπόλοιπο ποσοστό είναι γυναίκες μικρότερων ή μεγαλύτερων ηλικιών. Από τις ηλικίες 

αυτές καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται για στοχευμένο κοινό, εστιάζοντας κυρίως στις γυναίκες-

μαμάδες που φροντίζουν τον εαυτό τους και την οικογένεια τους με τα κατάλληλα προϊόντα ομορφιάς 

και διατροφής. 
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 Παρουσίαση της εταιρίας και των προϊόντων με φωτογραφίες, επεξήγηση των 

χαρακτηριστικών και της χρησιμότητας τους. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι γίνεται ένα post 

στο Facebook, το οποίο περιλαμβάνει link στη σελίδα σας στο Facebook και στο site σας, 

για τη γενικότερη προβολή σας και την καλύτερη προώθηση σας.  

 Διοργάνωση διαγωνισμού με απαραίτητο όρο να ακολουθήσουν την εταιρία σας και στη 

δική σας σελίδα Facebook. Το ύψος του δώρου και η διάρκεια του διαγωνισμού 

καθορίζεται από εσάς.  

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Σε περίπτωση που θέλετε να φτιάξουμε ένα εξειδικευμένο πακέτο προβολής (πχ. posts, 

διαγωνισμό, Product review ή διαφημιστικά banners μέσα σε άρθρα του 

www.amazingwomen.gr) παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου! 

Όλα τα παραπάνω πακέτα συνεργασίας είναι μελετημένα και σχεδιασμένα με προσοχή. 

Βασίζονται τόσο στο τι ζητάει ο κόσμος να δει, όσο και στην ψυχολογία του αγοραστικού 

κοινού. Σκοπός τους είναι περισσότερα άτομα να γνωρίσουν, να εμπιστευτούν και να 

προτιμήσουν τα προϊόντα της εταιρίας σας. Με λίγα λόγια…να λάβετε ποιοτικά Likes. 

 

Γιατί να επιλέξετε το Amazing Women και όχι ένα άλλο blog  

Είναι ωραίο να έχετε πολλά Likes στη σελίδα σας αλλά σίγουρα είναι καλύτερο αυτά να 

είναι ποιοτικά. Και τι εννοώ;…Να είναι Likes επειδή τα προϊόντα σας αρέσουν πραγματικά. Likes 

που πιθανότατα στο μέλλον να οδηγήσουν σε πωλήσεις. 

Βλέπω καθημερινά δεκάδες blogs να οργανώνουν διαγωνισμούς. Χάρη σε αυτούς 

μαζεύουν Likes και αυξάνουν τους fans τους, τόσο οι bloggers όσο και οι εταιρίες. Ωραία όλα 

αυτά! Αν όμως ρωτήσεις τις περισσότερες από αυτές τις νέες fans τι τους άρεσε σε αυτό το 

προϊόν ή σε αυτό το blog δεν ξέρουν τι να σου απαντήσουν! Δεν ξέρουν καλά-καλά τι μπορεί να 

τους προσφέρει το προϊόν αυτό, που χρησιμεύει, σε τι θα τις ωφελήσει! Απλά έτυχε να το δουν και 

έκαναν ένα ακόμη like –σαν τα δεκάδες που κάνουν μηχανικά κάθε μέρα- μήπως και σταθούν 

τυχερές και κερδίσουν. Όχι, αυτά τα Likes δεν είναι ποιοτικά! Σε αυτό φυσικά δεν φταίει το προϊόν 

αλλά η παρουσίαση του στο εκάστοτε blog. Προφανώς ήταν μια παρουσίαση που δεν τους 

κέντρισε το ενδιαφέρον οπότε δεν αφιέρωσαν χρόνο στο να διαβάσουν λίγα πράγματα και να 

ενημερωθούν για αυτό.  

Εδώ το Amazing Women έρχεται για να κάνει τη διαφορά! Γιατί έχει θεματολογία, έχει 

ενδιαφέρον και χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης με τις fans του, δείχνοντας τους χρήσιμα tips, 

κατασκευές, άρθρα ψυχολογίας, μόδα, ομορφιά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να τις κάνει να 

νιώσουν όμορφα, να διασκεδάσουν ή να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους.  

Στο Amazing Women έχουμε ήδη χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τις fans… πλέον 

γνωρίζουν πως ότι προτείνω είναι δοκιμασμένο…είναι καλό και κάτι θα τους προσφέρει. Για τον 

λόγο αυτό μάλιστα προσέχω πολύ στο ποια προϊόντα θα δείξω-διαφημίσω.  

Εδώ τα Likes είναι αληθινά και ποιοτικά. Δεν θέλετε και εσείς τέτοια; 

 

Τι κάνω συνήθως με άλλες εταιρίες και γιατί; 

Για την προώθηση των προϊόντων τους και την αύξηση των fans τους, οι εταιρίες μου 

στέλνουν ένα set προϊόντων αποκλειστικά για εμένα, τα  οποία φωτογραφίζω, τα δοκιμάζω και 

γράφω ένα κείμενο για αυτά με τις εντυπώσεις μου και λίγα λόγια για τα προϊόντα και την εταιρία. 

Οι φωτογραφίες και το κείμενο είναι αποκλειστικά δικά μου, δεν αντιγράφω ότι δω στη σελίδα 

σας! Το αποτέλεσμα; Ποιοτικό υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια και εσείς 

στη δική σας σελίδα. 

Ποια είναι η θεωρία μου; Σίγουρα το να βάλω φωτογραφίες που θα βρω στο site σας ή να 

αντιγράψω το δικό σας κείμενο με την περιγραφή του προϊόντος είναι η πιο εύκολη λύση. Δεν 

απαιτεί καθόλου χρόνου και κόπο! Αυτό όμως δεν με αντιπροσωπεύει γιατί δεν θα δείξει στον 

κόσμο ότι έχω πραγματικά το προϊόν στα χέρια μου, το έχω δοκιμάσει και το συστήνω 

ανεπιφύλακτα. Μια αντιγραφή από το site σας δείχνει απλώς μια διαφήμιση. Δεν περιέχει τίποτα 

προσωπικό… Είναι άλλωστε γνωστό ότι για να προβεί κάποιος στην αγορά ενός προϊόντος, 

πρέπει να μάθει για αυτό, ενώ είναι ακόμη καλύτερα αν του το προτείνει κάποιος γνωστός 

του…τότε το εμπιστεύεται πιο εύκολα! 

Το μόνο που χρειάζεται λοιπόν να κάνετε είναι να μου στείλετε δωρεάν τα προϊόντα που επιθυμείτε 

να διαφημίσω και τα οποία θα συμφωνήσουμε. Μόλις τα λάβω και ετοιμάσω την παρουσίαση 

(ημερομηνίες posts, κείμενα, φωτογραφίες κτλ.) θα σας τη στείλω προς έγκριση. Σε περίπτωση 

διοργάνωσης διαγωνισμού θα είμαστε πάντα σε συνεννόηση για τους όρους του διαγωνισμού, 

την διάρκεια του κ.ά. Το δώρο το στέλνετε απευθείας εσείς στη νικήτρια. 

http://www.amazingwomen.gr/


 
Σημείωση: Αν θέλετε να δείτε κάποιο δείγμα της δουλειάς μου, μη διστάσετε να το ζητήσετε! Έχω ήδη 

συνεργαστεί με εταιρίες όπως Abbeauty, Algom, Althemis, Arhon, BlueMed, Dekaz S.A, e-kerdos.gr, Elotia 

Olive Mystery, Hairjazz, Herbalicious, India Cosmetics, Kalliston-Olive, kallyntika-online.gr, KMax, Mini 

Cutie,QS Professional, Shopweb, Εκδόσεις Άγκυρα, Εκδόσεις Ψυχογιός, Καλλυντικά Μελίς, ΟΝΟϊάματακ.ά.  
-----------------------------------  ------------------------------------   -------------------------------- --------------------------------

Σας στέλνω παρακάτω ένα mini βιογραφικό μου. Ενδεικτικά αναφέρω σπουδές, σεμινάρια και 

πιστοποιήσεις που βοηθούν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων: 

 
Φροντίζω να εμπλουτίζω διαρκώς τις γνώσεις μου, συμμετέχοντας σε webinars που αφορούν τις πωλήσεις 

μέσω Internet και social media, την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών κ.ά. Η 12ετής εμπειρία 

στον χώρο του marketing και των πωλήσεων και η εξειδίκευση στο e-commerce και στην προώθηση μέσω 

social media, θεωρώ ότι με βοηθάει στην αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων σας. 

-----------------------------------  ------------------------------------   -------------------------------- -------------------------------- 

Επιπλέον υπηρεσίες που μπορώ να σας προσφέρω 

Ζούμε πλέον στην digital εποχή, όπου η παρουσία κάθε εταιρίας στα Social Media είναι πολύ 

σημαντική. Μέσω αυτών μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα με το κοινό της και να αναπτύξει μια 

ουσιαστική σχέση αλληλεπίδρασης. Ταυτόχρονα παρουσιάζει τα προϊόντα της και προσελκύει 

πελάτες…ότι δηλαδή έκαναν παλαιότερα οι κατάλογοι-προσπέκτους, τώρα το κάνουν τα Social 

Media με πολύ πιο άμεσο, ξεκούραστο και οικονομικό τρόπο. 

Με επίκεντρο λοιπόν τον καταναλωτή, τις ανάγκες του και πώς συμπεριφέρεται στον κόσμο των 

Social Media, μπορούμε να σας προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες Digital Marketing: 

 Δημιουργία Content/Περιεχομένου: Διαφημιστικά banners ή ποιοτικά posts/άρθρα για τη 

σελίδα σας ώστε η παρουσία σας να είναι επαγγελματική και αποδοτική 

 Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση της Facebook page της εταιρίας σας, κ.ά 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες Digital Marketing που παρέχουμε, καθώς 

και οικονομική προσφορά!  

 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε. Παραμένω στη διάθεση σας για ότι χρειαστείτε. 

 

Με εκτίμηση, 

Χριστίνα Αθανασίου 

Blogger at Amazing Women / Social Media Coordinator-Digital Marketing Specialist 

 

 amazingwomen     amazingwomenrock    www.amazingwomen.gr 

  693 60 68 883     amazingwomen@outlook.com.gr 
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Σεμινάριο “Email Marketing” 

Online Σεμινάριο του Epixeirein, 

Εισηγητής: κος Βασίλης Παππάς 
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Σεμινάριο “Psychology of Marketing: 
Κατανόηση Της Συμπεριφοράς Του Καταναλωτή” 

2014 

Online Σεμινάριο Adobe Photoshop – Επεξεργασία εικόνας 

2012 

Σεμινάριο “Google Analytics” 

Οργάνωση Διάδιμα 

Εισηγητής: κος Γιάννης Ντεβελέκος  
2011 

Σεμινάριο “Google Adwords” 

Οργάνωση Διάδιμα 

Εισηγητής: κος Γιάννης Ντεβελέκος  

2010 

Σεμινάριο “Web Marketing & SEO” 

Οργάνωση GIM-Greek Internet Marketing 

Εισηγητής: κος Σπύρος Γιαννιώτης  

2002-2006 

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Marketing & Διαφήμιση 

Α.Τ.Ε.Ι Πατρών  

 
Γνώσεις και πτυχία ξένων γλωσσών:  

Αγγλικά (Proficiency), Γαλλικά (Sorbonne II),Ισπανικά 

(Inicial) 

 

2018 

Google Certification: Online Marketing Fundamentals in Tourism  

Σεμινάριο αποτελούμενο από 26 ενότητες που καλύπτουν μεγάλο εύρος θεμάτων μάρκετινγκ όπως 

email marketing, social media, δίκτυο προβολής, SEO, Google Analytics, e-commerce κ.ά. 

Πρόγραμμα πιστοποίησης από το Grow Greek Tourism Online 

(σε συνεργασία με τα: Υπουργείο Τουρισμού, ΣΕΤΕ, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) 
 

http://www.amazingwomen.gr/

	Ζούμε πλέον στην digital εποχή, όπου η παρουσία κάθε εταιρίας στα Social Media είναι πολύ σημαντική. Μέσω αυτών μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα με το κοινό της και να αναπτύξει μια ουσιαστική σχέση αλληλεπίδρασης. Ταυτόχρονα παρουσιάζει τα προϊόντα της ...

