φντομη Παρουςίαςη
ePR.gr
Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που
ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ
εταιρικισ επικοινωνίασ
Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3

Σι είναι το ePR.gr
•

To ePR.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία επικοινωνίασ και
μάρκετινγκ, που ζχει ςαν κφρια αποςτολι τθν υποςτιριξθ τθσ
αμφίδρομθσ επικοινωνίασ εταιριϊν, οργανιςμϊν και κρατικϊν υπθρεςιϊν
τόςο με τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και τουσ δθμοςιογράφουσ όςο και
το ευρφτερο κοινό επαγγελματιϊν και ςτελεχϊν επιχειριςεων.

•

Είναι ζνα εργαλείο διαχείριςθσ επικοινωνίασ (δελτία τφπου,
ανακοινϊςεισ, εκδθλϊςεισ κλπ.) και προβολισ για κάκε επαγγελματία του
χϊρου τθσ επικοινωνίασ, των δθμοςίων ςχζςεων και του μάρκετινγκ.

Που απευθφνεται το ePR.gr
•
•
•

•

Σε επαγγελματίεσ εταιριϊν και οργανιςμϊν που είναι υπεφκυνοι για
κζματα εταιρικισ επικοινωνίασ
Σε επαγγελματίεσ εταιριϊν δθμοςίων ςχζςεων και επικοινωνίασ που
διαχειρίηονται κζματα επικοινωνίασ πελατϊν τουσ
Σε ιδιωτικζσ εταιρίεσ, οργανιςμοφσ, ςωματεία, ςυνδζςμουσ, κρατικοφσ
φορείσ, υπουργεία, τθν τοπικι και νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ κακϊσ και
ςε πολιτικά κόμματα και πρόςωπα.
Από πλευράσ επιςκεψιμότθτασ, θ πλειοψθφία των επιςκεπτϊν είναι
επαγγελματίεσ, δθμοςιογράφοι και ςτελζχθ επιχειριςεων που επικυμοφν
να ενθμερϊνονται για τα νζα τθσ αγοράσ τουσ και να αναηθτοφν ςτοιχεία
από το δωρεάν αρχείο δθμοςιεφςεων του ePR.gr

Σι δεν είναι το ePR.gr
•

To ePR.gr δεν ςτοχεφει, οφτε μπορεί να υποκαταςτιςει τισ επαγγελματικζσ
υπθρεςίεσ επικοινωνίασ και δθμοςίων ςχζςεων που προςφζρουν οι
αντίςτοιχεσ εταιρίεσ.

•

To ePR.gr δεν ςτοχεφει, οφτε μπορεί να υποκαταςτιςει τουσ
επαγγελματίεσ του χϊρου τθσ επικοινωνίασ, των δθμοςίων ςχζςεων και
του μάρκετινγκ

•

Το ePR.gr δεν ςτοχεφει, οφτε μπορεί να υποκαταςτιςει τθν προςωπικι
επικοινωνία μεταξφ επαγγελματιϊν / Εταιριϊν και δθμοςιογράφων /
ΜΜΕ.

Σο ePR.gr είναι ζνα αποτελεςματικό εργαλείο ςτα χζρια των επαγγελματιών

Ποιοσ μπορεί να γίνει μζλοσ του ePR.gr
•

Κάκε φυςικό πρόςωπο μπορεί να εγγραφεί απολφτωσ δωρεάν ςαν μζλοσ
του ePR.gr και να αποκτιςει ζνα λογαριαςμό μζλουσ.

•

Ειδικά, οι δθμοςιογράφοι, μποροφν να εγγραφοφν δωρεάν ςαν «Press
Members» του ePR.gr και να αποκτιςουν ζναν ειδικό λογαριαςμό
μζλουσ, κατόπιν πιςτοποίθςθσ τθσ ιδιότθτασ τουσ

Σι είναι Business Account
•

Business Account είναι ο λογαριαςμόσ που αντιπροςωπεφει μία
εταιρία/οργανιςμό ςτο ePR.gr

•

Κάκε εγγεγραμμζνο μζλοσ του ePR.gr μπορεί να δθμιουργιςει* και να
διαχειρίηεται ζνα ι περιςςότερα Business Accounts

•

Κάκε Business Account μπορεί να ςυνδζεται με ζνα ι περιςςότερα
εγγεγραμμζνα μζλθ του ePR.gr

•

Το ePR.gr προςφζρει πολλά διαφορετικά πακζτα ετιςιασ ςυνδρομισ για
κάκε Business Account (Basic, Silver, Gold, Platinum). Tο πακζτο Basic
προςφζρεται απολφτωσ δωρεάν.

* προχπόκεςθ είναι θ πιςτοποίθςθ του, ότι μπορεί να εκπροςωπεί τθν εταιρία/οργανιςμό ςτο ePR.gr

Διαχείριςη Business Account
Προςωπικόσ
Λογαριαςμόσ
Μζλουσ ePR.gr

Εταιρία Νο1
(Business Account
– πακζτο Basic)

Εταιρία Νο2
(Business Account
– πακζτο Gold)

Εταιρία Νο3
(Business Account
– πακζτο Platinum)

Πλιρθσ Διαχείριςθ
Επικοινωνίασ για
τθν Εταιρία Νο1

Πλιρθσ Διαχείριςθ
Επικοινωνίασ για τθν
Εταιρία Νο2

Πλιρθσ Διαχείριςθ
Επικοινωνίασ για
τθν Εταιρία Νο3

Βαςικά Χαρακτηριςτικά κάθε
Business Account εταιρίασ/οργανιςμοφ (1)
•
•
•
•
•
•
•

Πλιρθσ διαχείριςθ των δελτίων τφπου (προςκικθ, τροποποίθςθ,
διαγραφι) τθσ εταιρίασ/οργανιςμοφ
Πλιρθσ διαχείριςθ τθσ δθμοςίευςθσ και του χρόνου δθμοςίευςθσ κάκε
δελτίου τφπου
Πλιρθσ διαχείριςθ τθσ αποςτολισ, του χρόνου αποςτολισ, των
αποδεκτϊν και τθσ μορφισ κάκε δελτίου τφπου
Δυνατότθτα αποςτολισ κάκε δελτίου τφπου με Email ι/και SMS
Δυνατότθτα επιλογισ αποςτολισ κάκε δελτίου τφπου ςτα πιςτοποιθμζνα
Press Members του ePR.gr ι/και ςτθν Ιδιωτικι Λίςτα Αποδεκτϊν
Επικοινωνίασ τθσ εταιρίασ/οργανιςμοφ
Δυνατότθτα ζωσ τριϊν (3) ςυνθμμζνων φωτογραφιϊν και ενόσ (1)
ενθμερωτικοφ αρχείου μαηί με κάκε δελτίο τφπου
Ειδικζσ ςθμειϊςεισ για τουσ δθμοςιογράφουσ/μζλθ του ePR.gr

Βαςικά Χαρακτηριςτικά κάθε
Business Account εταιρίασ/οργανιςμοφ (2)
•
•
•
•
•
•
•
•

Μόνιμθ δθμοςίευςθ δελτίων τφπου ςτο ePR.gr και ςε όλα τα
ςυνεργαηόμενα websites
Πλιρθσ διαχείριςθ εκδθλϊςεων (προςκικθ, τροποποίθςθ, διαγραφι) τθσ
εταιρίασ/οργανιςμοφ
Πλιρθσ διαχείριςθ τθσ Ιδιωτικισ Λίςτασ Αποδεκτϊν Επικοινωνίασ (αφορά
τισ επαφζσ που ιδθ ζχει μία εταιρία/οργανιςμόσ και αποςτζλει
Πλιρθσ διαχείριςθ ρυκμίςεων αποςτολισ κάκε δελτίου τφπου (π.χ.
κείμενο Email, αποςτολζασ Email, SMS κλπ.)
Παρουςίαςθ ςτελεχϊν τθσ εταιρίασ/οργανιςμοφ
Διαχείριςθ ςτοιχείων υπεφκυνου επικοινωνίασ
Ειςαγωγι και διαχείριςθ προφίλ εταιρίασ/οργανιςμοφ
Μόνιμθ δωρεάν πρόςβαςθ επιςκεπτϊν του ePR.gr ςτα δελτία τφπου,
εκδθλϊςεισ, προφίλ εταιρίασ, παρουςίαςθ ςτελεχϊν κ.α.

Πακζτα υνδρομήσ Business Account
Διαθζςιμα Πακζτα υνδρομήσ για Αυτόνομη Διαχείριςη Business Account*
Κανονική Ετήςια υνδρομή
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζωσ 31/8/2009

Basic

Silver

Gold

Platinum

190€

690 €

1390 €

1990 €

0€

490 €

990 €

1490 €

* Προςφζρει τθ δυνατότθτα πλιρουσ και αυτόνομθσ διαχείριςθσ του Business Account από τα πιςτοποιθμζνα μζλθ του ePR.gr.
Για αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά κάκε πακζτου, παρακαλοφμε επιςκεφκείτε τον ςχετικό ςυγκριτικό πίνακα.

Διαθζςιμα Πακζτα υνδρομήσ για Managed Business Account*
Κανονική Ετήςια υνδρομή
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζωσ 31/8/2009

Gold Managed

Platinum Managed

1190 €

1790 €

790 €

1290 €

* Πρόκειται για πακζτα, τα οποία εξαςφαλίηουν τθν πλιρθ διαχείριςθ του Business Account από τα
ςτελζχθ του ePR.gr και για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ/οργανιςμοφ. Για αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τα
χαρακτθριςτικά κάκε πακζτου, παρακαλοφμε επιςκεφκείτε τον ςχετικό ςυγκριτικό πίνακα.

φντομο Ιςτορικό...
•

Η ζναρξθ πιλοτικισ λειτουργίασ του ePR.gr ζγινε τον Φεβρουάριο του
2006

•

Από τότε θ μζςθ μθνιαία αφξθςθ επιςκεψιμότθτασ ξεπζραςε το 20%,
χωρίσ οποιαδιποτε προωκθτικι ενζργεια ι ανακοίνωςθ

•

Το ePR.gr ξεκίνθςε τθν επίςθμθ εμπορικι του λειτουργία τθν 1θ Ιουνίου
2009

•

Το ePR.gr περιλαμβάνει ιδθ περιςςότερεσ από 32.000 ςελίδεσ
περιεχομζνου, που αποτελείται κυρίωσ από δελτία τφπου εταιριϊν

Μερικά Δεδομζνα* για το ePR.gr
•

Μοναδικοί Επιςκζπτεσ / μινα: 55.000

•

Αρικμόσ pageviews / μινα: 140.000

•

Επιςκζπτεσ από μθχανζσ αναηιτθςθσ: 42%

•

Επιςκζπτεσ από bookmark, direct access: 47%

•

Επιςκζπτεσ από external links προσ το ePR.gr: 11%

•

Αρικμόσ Εγγεγραμμζνων Μελϊν: 1.700 +

* Στοιχεία Μαΐου 2009 ςφμφωνα με το λογιςμικό Awstats που είναι εγκατεςτθμζνο ςτον server

Σασ ευχαριςτοφμε και ελπίηουμε ςε
μία μακροπρόκεςμθ ςυνεργαςία!
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
επιςκεφκείτε το www.ePR.gr
ι επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο 210.67.77.929

