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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγγεγραμμένος

χρόνος
Αποτέλεσμα

Αυτή είναι μία πρακτική 

δραστηριότητα, οποία θα 

βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 

καταλάβουν “τι είναι το ψηφιακό 

μάρκετινγκ” και πώς να το 

αναπτύξουν χρησιμοποιώντας τον 

πίνακα. Αυτή η δραστηριότητα θα 

βοηθήσει, επίσης, τους 

συμμετέχοντες να δουλέψουν όλοι 

μαζί και να βελτιώσουν την κριτική 

τους σκέψη, με σκοπό να 

πετύχουν τον ίδιο στόχο –

επιχειρηματική ανάπτυξη και 

ανάπτυξη του μάρκετινγκ

Χρωματιστά στυλό &▼Digital 

Marketing Canvas εκτυπωμένο 

σε Α3 χαρτί

60 λεπτά

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι 

να δημιουργήσει τον ψηφιακό πίνακα 

μάρκετινγκ μίας κοινωνικής επιχείρησης.

Οδηγίες:

• Κάθε ομάδα θα σκεφτεί μία 

επιχειρηματική ιδέα

• Κάθε ομάδα θα πάρει 

χρωματιστά στυλό και ένα χαρτί του 

πίνακα ψηφιακού μάρκετινγκ.

• Κάθε ομάδα θα συμπληρώσει τον 

πίνακα και θα παρουσιάσει τη δουλειά 

της, και θα προσπαθήσει να πείσει 

τους υπόλοιπους γιατί να ψηφίσουν 

αυτούς.

• Όλες οι ομάδες θα ψηφίσουν τους πιο 

καλά οργανωμένους πίνακες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

https://digitalmarketingcanvas.co/


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: ΛΙΣΤΑ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγγεγραμμένο

ς χρόνος
Αποτέλεσμα

1. Ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα 

έπρεπε να στοχεύει σε έναν επιχειρηματικό 

στόχο.

Κάποιοι επιχειρηματικοί στόχοι θα 

μπορούσαν να είναι:

• Λήψη ανατροφοδότησης από τους 

πελάτες

• Δημιουργίας λίστας με e-mails του 

μάρκετινγκ

• Αύξηση κινητικότητας ιστοσελίδων

• Βελτίωση λογότυπου

• Ώθηση πωλήσεων

Λίστα μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης 

εκτυπωμένη σε χαρτί 

Α4

40 λεπτά

Αυτή η δραστηριότητα θα 

βοηθήσει τους συμμετέχοντες 

να αυξήσουν την κινητικότητά 

τους στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.

Οδηγίες:

1. Ο εκπαιδευτής θα χωρίσει 

τους συμμετέχοντες σε 

ομάδες των 4-5 ατόμων.

2. Κάθε ομάδα θα πάρει μία 

λίστα μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης.

3. Κάθε ομάδα θα πρέπει να 

συμπληρώσει τη λίστα.

4. Όλες οι ομάδες θα 

παρουσιάσουν τα 

αποτελέσματά τους.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ
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Δραστηριότητα Βοηθήματα
Εγγεγραμμένος 

χρόνος
Αποτέλεσμα

1. Είστε ο ιδιοκτήτης μίας κοινωνικής 

επιχείρησης. Καθώς αναζητείτε 

πιθανούς χρηματοδότες ή χορηγούς, 

σχεδιάστε μία λεπτομερής στρατηγική 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης για το 

επόμενο εξάμηνο.

Χαρτί και στυλό για 

κάθε συμμετέχοντα
45 λεπτά

Οι συμμετέχοντες θα 

εξοικειωθούν με την 

ανάπτυξη της στρατηγικής 

τους στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.

2. Μπορείτε να δουλέψετε σε ομάδες. 

Στο τέλος της διαδικασίας, παρουσιάστε 

τις στρατηγικές σας στην άλλη ομάδα 

και συζητείστε μαζί βελτιώσεις ή 

πιθανές προτάσεις.

Κανένα 5 λεπτά για κάθε 

συμμετέχοντα

Εύρεση 

ομοιοτήτων/διαφορών 

ανάμεσα στις ιδέες.


