
 

 

 

 

 
 

Διαχειριστείτε τη φήμη σας 

Γνωρίστε τους social-πελάτες σας   





 Με ποια επιχειρήματα το κάνει; 

 Πως ενισχύονται οι θετικές αναφορές και πώς να 

αναστρέφονται οι αρνητικές; 

 Πως μπορεί κανείς να διαχειρίζεται και να 

αξιολογεί τον τεράστιο όγκο πληροφορίας που 

διακινείται στα κοινωνικά δίκτυα ώστε να είναι 

αξιοποιήσιμα;  

 Πως βελτιώνεται η εμπειρία των πελατών 

απέναντι στο Brand και την επιχείρησή;  

Με το Social CRM η επιχείρηση μπορεί να 

διαχειρίζεται ολοκληρωμένα την επικοινωνία της 

με τους social-πελάτες της.   

Διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο τις συζητήσεις, 

τις απόψεις, το βαθμό επιρροής, τις προτάσεις και 

υποδείξεις τους, τις αξιολογεί και προσφέρει τα 

εργαλεία για την στοχευμένη διαδραστική 

επικοινωνία, τη θετική ενασχόληση των 

σημαντικών social–πελατών με την εταιρεία και το 

brand, σύμφωνα με την εταιρική στρατηγική, ενώ 

παράλληλα παρέχει σημαντικές δυνατότητες 

ταυτοποίησης των social–πελατών, ενσωματώ-

νοντάς τους στο CRM της επιχείρησης 

διευρύνοντάς το, δημιουργώντας μεγαλύτερο 

βάθος και τεκμηριωμένη αντίληψη της σχέσης 

των social–πελατών με την επιχείρηση. 

Τα social media έχουν τη δυναμική της κοινωνίας και της αγοράς μέσα 

από ένα διαφορετικό κανάλι επικοινωνίας. Ένα κανάλι που 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των ανθρώπων που το 

απαρτίζουν αλλά και τις δυνατότητες της τεχνολογίας που επιτρέπει και 

επιβάλλει την ταυτόχρονη και αμφίδρομη επικοινωνία. 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι άλλο ένα sales point για την επιχείρηση στο 

οποίο οφείλει να δηλώνει ουσιαστική παρουσία στους πελατειακούς της 

στόχους με τους όρους επικοινωνίας και προσέγγισης που απαιτεί το 

κάθε μέσο και οι χρήστες του. 

Ο social–πελάτης ανταλλάσει γνώμες, εμπειρίες, ρωτά, επηρεάζει, 

επηρεάζεται, από φίλους, γνωστούς και τα groups που εμπιστεύεται, 

διαμορφώνει απόψεις, προσδοκά και κάνει επιλογές. 

 Πως ελέγχεται η φήμη ενός Brand; 

 Πως διατηρείται ακέραιη η εικόνα του Brand;  

 Πως ενισχύεται το awareness του Brand και της εταιρείας; 

 Ποιος επηρεάζει τους social–πελάτες μου θετικά και ποιος 

αρνητικά απέναντι στο Brand ή την εταιρεία; 

Social Media, Social-πελάτης, Social CRM 



Η διαχείριση των social media με ίδια μέσα εντός της επιχείρησης ή 

μέσω εξειδικευμένης εταιρείας είναι από τις πρώτες αποφάσεις που 

λαμβάνει η επιχείρηση στην επιλογή της να συμμετέχει ενεργά στο 

σύγχρονο social κανάλι.  

Τα social media και η επικοινωνία με τον social-πελάτη είναι κομμάτι 

της δραστηριότητας marketing του οργανισμού και αντανακλά την 

εταιρική στρατηγική ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Παράλληλα, τα 

social media που χειρίζεται η επιχείρηση μπορεί να είναι πολλά και 

πολλαπλά ανά brand, αντίστοιχα οι fans & followers πολυάριθμοι, με 

αποτέλεσμα η διαχείριση και παρακολούθηση να είναι δύσκολη.  Οι 

τεχνικές, η τεχνολογία και η εξειδίκευση που προσφέρει μια εταιρεία 

διαχείρισης social media μπορεί να λύσει τους προβληματισμούς και 

την πολυπλοκότητα διαχείρισης «εύκολα».   

Πόσο σωστές είναι οι απαντήσεις που δίνονται στα θέματα που 

αφορούν στην επιχείρηση και στα προϊόντα της;  Μπορεί κάποιος εκτός 

της επιχείρησης να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με τους fans για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν την επιχείρηση και το κάθε brand, 

καλύτερα από τα στελέχη της ίδιας; Τι γνωρίζει τελικά η επιχείρηση για 

τους fans της, ποιοι είναι αυτοί, πως μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη 

γνώση; 

Social Media Eντός ή Eκτός της Επιχείρησης; 

Η τεχνολογία του Social CRM παρέχει την 

ευκολία και τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά η 

επιχείρηση με τους social-πελάτες της με 

αυθεντικότητα, σύμφωνα με την εταιρική 

κουλτούρα, γνώση και τόνο, παρέχοντας τις 

σωστές απαντήσεις, τεχνικές, εμπορικές, 

πρακτικές, positioning κ.ο.κ. στους social-πελάτες 

δημιουργώντας ένα οικείο και φιλικό κλίμα.   

Η κυριότητα της εξειδίκευσης, της γνώσης, της 

εταιρικής φήμης και η αξία του brand ανήκει στην 

επιχείρηση και η επικοινωνία στα social media 

πρέπει να διέπεται από την εταιρική κουλτούρα 

και την πλήρη αντίληψη της αγοράς που 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση.  

Η ακρίβεια και η γνησιότητα των απαντήσεων 

αναγνωρίζεται από την 1-1 σχέση που ορίζουν τα 

social media με τον social-πελάτη και 

προσδίδουν σημαντική διαφοροποίηση στις 

πωλήσεις, στη φήμη, στην αποδοχή και στην 

καλλιέργεια των αμφίδρομων σχέσεων. 

Αυθεντική & στοχευμένη 

επικοινωνία στα social media 

χωρίς να «μοιράζεστε» τα 

δεδομένα σας 



Το Entersoft Social CRM® είναι πολύ περισσότερο από social media 

monitoring. Είναι αξιολόγηση των συζητήσεων των fans και της 

επιρροής που ασκούν. Είναι η γνώση & ταυτοποίηση του social-

πελάτη μέσα από τα πολλαπλά social media, τα διαφορετικά accounts, 

με τους πελάτες της επιχείρησης και τα κοινωνικά τους προφίλ, 

προσφέροντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να προσεγγίσει το κοινό 

της ολοκληρωμένα, στοχευμένα και πολύπλευρα.    

Είναι business rules και ροές εργασιών για την κατάλληλη 

διοχέτευση της πληροφορίας ώστε να αξιολογηθεί σωστά, να απαντηθεί 

από το κατάλληλο τμήμα της επιχείρησης, στο ύφος και το concept του 

οργανισμού, άμεσα, ορθά και σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας την 

εμπειρία του social-πελάτη κάθε φορά με μοναδικό τρόπο. Αλλά και να 

προωθηθεί μια ιδέα στο κατάλληλο στέλεχος στην επιχείρηση χωρίς να 

χαθεί στην πορεία, να εξαλειφθεί ένα παράπονο άμεσα και σωστά, να 

προωθηθεί ένα σχόλιο στο τμήμα service. 

Είναι ενοποίηση με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της 

επιχείρησης για την πλήρη αξιοποίηση των πολύτιμων social-

πελατειακών δεδομένων, τον συνδυασμό τους με το CRM, την άντληση 

και μετάδοση πληροφορίας από τη Βάση Γνώσης στο κοινό της. Είναι 

αναφορές και αναλύσεις για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης 

και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών. 

Πολύ Περισσότερο από Social Media Monitoring  

«Ακούστε» τα Σχόλια που έχουν 

Αξία, Χωρίς «Θόρυβο» 

 
Η αξιολόγηση της σημαντικότητας και η 

προτεραιοποίηση της δραστηριότητας των 

social-πελατών ορίζεται από το Entersoft Social 

CRM®. Αυτόματα και στοχευμένα ενημερώ-

νονται τα κατάλληλα στελέχη, είτε συνολικά για 

όλα τα social media, είτε εστιασμένα για 

συγκεκριμένο μέσο.  

Αυτοματοποιημένες ροές εργασιών 

ενισχύουν την ικανότητα του οργανισμού να 

«ακούει» τα σχόλια που έχουν αξία για την 

επιχείρηση, απαλείφοντας τον αποπρο-

σανατολιστικό «θόρυβο»  ώστε τα κατάλληλα 

στελέχη να απαντούν στοχευμένα, εγκαίρως και 

να εγείρουν τη συμμετοχή των social-πελατών.   

Το  Entersoft Social CRM® επιτρέπει στους 

χρήστες του να ταξινομούν και να αξιολογούν 

τα σχόλια των social-πελατών, να 

αντιλαμβάνονται την προσέγγιση τους, να τους 

κατατάσσουν σε σημαντικότητα με σύστημα 

βαθμολογίας και να εντοπίζουν τους social-

πελάτες που ασκούν επιρροή στο κοινό της 

επιχείρησης. 

Το Entersoft Social CRM® είναι 

πολύ περισσότερο από social 

media monitoring, είναι η 

προέκταση του CRM. 



Ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης 

για όλα τα social media & άμεση 

πρόσβαση στο online 

περιεχόμενο  

Δημιουργείστε το δικό σας 

«λεξικό» 

 

Το Entersoft Social CRM®, έχει τη δυνατότητα 

να αξιολογεί τις συζητήσεις και τα σχόλια των 

social-πελατών εντός πλαισίου και με 

συγκεκριμένες λέξεις που είναι σημαντικές για 

την επιχείρηση, για παράδειγμα ονόματα 

ανταγωνιστικών brands. 

Η δυναμική ανατροφοδότηση του «λεξικού» και 

η εύκολη αναθεώρησή του, προσδίδει στο 

σύστημα πρόσθετες ποιοτικές διαστάσεις 

στοχευμένου moderation και αποτελεσμα-

τικής αλληλεπίδρασης. 

Το Entersoft Social CRM®, παρέχει ευκολία και ευελιξία στην 

δημιουργία, οργάνωση και διαχείριση διαφορετικών και 

πολλαπλών λογαριασμών στα δημοφιλέστερα social media, 

Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest κ.ά., σε μία ενιαία 

πλατφόρμα διαχείρισης. 

O κάθε social media λογαριασμός (ανά brand, τμήμα, κατάστημα, 

εταιρεία ή χώρα) οργανώνεται σύμφωνα με την στρατηγική της 

επιχείρησης. Σε κάθε λογαριασμό ορίζονται οι ομάδες εργασιών, τα 

επίπεδα πρόσβασης και ασφάλειας, οι διαδικασίες εγκρίσεων που 

απαιτούνται ώστε να δίνονται οι κατάλληλες απαντήσεις στους social-

πελάτες από το κατάλληλο στέλεχος, επιτυγχάνοντας ένα δυναμικό 

customer experience.  Δημιουργούνται Ρόλοι Εργασιών μέσα από 

τους οποίους οι χρήστες έχουν συγκεκριμένο επίπεδο πρόσβασης 

και επικοινωνίας με τους social-πελάτες διασφαλίζοντας την 

επικοινωνία σύμφωνα με την εταιρική επιλογή.   

Ο κάθε Ρόλος μπορεί να διαμορφώνει το δικό του user interface 

διευκολύνοντας την ολοκλήρωση των καθημερινών social-εργασιών 

του, λαμβάνει τα posts που τον αφορούν σε καθορισμένα χρονικά 

διαστήματα αλλά και έκτακτα, φιλτράροντας τα δεδομένα παράγει 

περιεχόμενο με νόημα ώστε να διοχετεύεται εύκολα, στοχευμένη 

πληροφόρηση στα θέματα συζήτησης στο ύφος και στον τόνο που 

απαιτεί το κάθε μέσο. 

Οργανώστε τα Κανάλια Κοινωνικής Δικτύωσης 



Πολλαπλοί social media λογαριασμοί, διαφορετικά target groups και 

ανάγκες, σχόλια με μεγαλύτερη ή μικρότερη αξία, που χρήζουν 

απαντήσεις από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, δυσχεραίνουν τη 

διαχείριση και τη δημιουργία θετικής αλληλεπίδρασης. 

Τα εργαλεία του Entersoft Social CRM® φιλτράρουν τα posts, 

προσδιορίζοντας τα σημαντικά για να εστιάσει ο οργανισμός.  

Επιλέγοντας το μέσο, το λογαριασμό, το page, τα χαρακτηριστικά 

των σχολίων, ακόμα και συγκεκριμένων social-πελατών και 

δρομολογώντας αυτόματα τις social-εργασίες στον κατάλληλο 

Ρόλο μέσα στην επιχείρηση, η διαχείριση των social media αποκτά 

νόημα, γίνεται απλούστερη και ενισχύεται η στοχευμένη επικοινωνία.   

Ο χρήστης αντλεί πληροφορίες και θέματα προς αλληλεπίδραση 

από τη Βάση Γνώσης του συστήματος ανάλογα με τον Ρόλο του. 

Χρονοπρογραμματίζει posts, επιλέγει που, πότε και σε ποιους θα τα 

στείλει, ολοκληρώνονται αυτόματα οι εγκρίσεις και οι έλεγχοι 

που έχουν οριστεί,  ενώ μπορεί να ολοκληρώσει την εργασία του και 

από το smartphone ή το Tablet οποιαδήποτε στιγμή.   

Το λογισμικό επιτρέπει στην επιχείρηση να εμπλακεί με το social-

κοινό της στο ύφος του κάθε μέσου, με ενιαία εικόνα, να αντλήσει και 

να αξιοποιήσει πολύτιμες πληροφορίες για τα προϊόντα, τις τάσεις της 

αγοράς και των καταναλωτών της.  

Αλληλεπιδράστε Αποτελεσματικά   

Ο χρόνος που αφιερώνεται στα 

social media είναι ανεξάρτητος 

από την αποτελεσματική 

αλληλεπίδραση 

Δημιουργία & Διαχείριση 

Περιεχομένου 

 

Η άντληση περιεχομένου και η δημιουργία 

νέου διευκολύνεται από την αξιοποίηση της Βάσης 

Γνώσης του οργανισμού, κατατάσσεται και 

χαρακτηρίζεται ανάλογα με τη θεματολογία ώστε 

να είναι αξιόπιστη και άμεσα αξιοποιήσιμη.   

Η προγραμματισμένη ή μη δημοσίευση 

ενημερώσεων, η δημιουργία εκδηλώσεων, η 

δημοσίευση φωτογραφιών, συνδέσμων, video, 

άλμπουμ κ.ο.κ. γίνεται σε πολλές γλώσσες και με 

δυνατότητες ορθογραφικού ελέγχου μέσα από ένα 

απλό και ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης.   

 

 



Οι επιχειρήσεις στα social media «ακούν» και «συζητούν» με το κοινό 

τους σε πραγματικό χρόνο. Βρίσκονται εκεί που «συχνάζουν» οι 

πελάτες τους, αφουγκράζονται επιθυμίες, παρατηρήσεις, ιδέες και 

παράπονα. Διαφορετικοί social-πελάτες ασκούν διαφορετική 

επιρροή. Ποιοι επηρεάζουν θετικά και ποιοι αρνητικά;  Πως μπορεί η 

επιχείρηση να τους αξιολογήσει; 

Το Entersoft Social CRM® διαθέτει σύστημα εσωτερικής 

βαθμολόγησης των social-πελατών, ώστε να παρακολουθεί στενά 

αυτούς που την ενδιαφέρουν, να επιβραβεύει τους loyal πελάτες, να 

ενισχύει θετικές επιρροές και να διαχειρίζεται ευέλικτα τις αρνητικές.  

Οι διαθέσιμες πληροφορίες του προφίλ των social-πελατών 

συλλέγονται αυτόματα και ενσωματώνονται στο σύστημα. Το 

Entersoft Social CRM® ενοποιείται με το κεντρικό πληροφοριακό 

σύστημα της επιχείρησης, παρέχοντας ολοκληρωμένη αξιοποίηση 

της πληροφορίας.  

Ισχυρά εργαλεία συνδυαστικής ταυτοποίησης social-πελατών, 

ενισχύουν πολλαπλασιαστικά τη βέλτιστη προσέγγισή τους, 

παράλληλα με τις δυνατότητες που προσφέρει το υπάρχον CRM. Η 

αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων μαζί με ενέργειες marketing, 

καμπάνιες, newsletters, loyalty κάρτες, applications, εκδηλώσεις, 

mobile coupons, διευκολύνουν περαιτέρω την ταυτοποίηση. 

Ενσωματώστε το Social κοινό σας στο CRM 

Προωθήστε το e-shop σας μέσα 

από τα social media και το 

Entersoft Social CRM® 
 

Αναρτήστε δημοσιεύσεις, φωτογραφίες, videos, 

χαρακτηριστικά για τα είδη, τις υπηρεσίες, τις 

προσφορές και τις καμπάνιες σας απευθείας από το 

σύστημα, χωρίς διπλοκαταχωρίσεις, οδηγείστε τους 

social-πελάτες σας απευθείας στο e-shop, εγείρετε 

πωλήσεις, οριοθετείστε τα Conversions, αναλύστε 

και αξιολογήστε τα αποτελέσματα. 

 

 

Διαχειριστείτε τις social media 

καμπάνιες με Entersoft Social 

CRM® συνδέστε τους social-

πελάτες με το site, το e-shop, τα 

προϊόντα  & τις υπηρεσίες σας 



To Entersoft Social CRM® μετατρέπει τη μαζικότητα που χαρακτηρίζει 

τα social media σε ένα σημαντικό εργαλείο Marketing.   

Η ενσωμάτωση των social-πελατών στο CRM της επιχείρησης 

επιτρέπει τη λεπτομερή τμηματοποίηση της αγοράς με 

περισσότερα κριτήρια, όπως τον βαθμό συμμετοχής και 

αλληλεπίδρασης στα social media, τη θετική ή αρνητική συνεισφορά 

τους στο Brand ή την επιχείρηση και πολλά ακόμα.  

Ενισχύει την ικανότητα της επιχείρησης να κατανοήσει σε βάθος 

τους πελάτες της, να προβλέψει τις ανάγκες και τις τάσεις, να 

φροντίσει τους δυνητικούς της πελάτες, να δρομολογήσει τις 

ευκαιρίες πώλησης, να εντοπίσει τους πιστούς πελάτες και να τους 

επιβραβεύσει.   

Ο συνδυασμός του Entersoft Social CRM® με τις δυνατότητες 

Marketing Automation ενός CRM συστήματος, δημιουργούν έναν 

ισχυρό εργαλείο για την άντληση γνώσης των τάσεων και 

προσδοκιών, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 

στοχευμένων προωθητικών και marketing ενεργειών. 

Ισχυρό εργαλείο Marketing 

Διεύρυνση της Εξυπηρέτησης 

Πελατών 
 

Τα social media είναι άλλο ένα κανάλι επικοινωνίας 

για τα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών και 

service.  

To Entersoft Social CRM® ταξινομεί αυτόματα τα 

σχόλια που αφορούν θέματα εξυπηρέτησης 

πελατών, τα προτεραιοποιεί και τα διοχετεύει στον 

κατάλληλο Ρόλο στην επιχείρηση για να 

απαντηθούν εγκαίρως και με ακρίβεια, είτε άμεσα 

με ένα post ή link που οδηγεί στο e-shop ή το site 

της επιχείρησης ή μέσω τηλεφώνου, email κ.ο.κ. 

για τις πιο πολύπλοκες περιπτώσεις.   

Η ταυτοποίηση του social-πελάτη και η 

ολοκλήρωση του Entersoft Social CRM® με το 

CRM ή και το Service Management λογισμικό της 

επιχείρησης, παρέχει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία 

στον οργανισμό να ανταποκρίνεται γρήγορα και 

αποτελεσματικά και στις περιπτώσεις που 

διέπονται από συμβόλαια υποστήριξης (SLA’s). 

Εντυπωσιάστε τους πελάτες σας με την ταχύτητα 

και την ακρίβεια που σας προσφέρει η τεχνολογία. 

Entersoft Social CRM®  πολύτιμο 

εργαλείο για τα τμήματα 

Marketing, Πωλήσεων και 

Customer Service 



Το Content Management System (CMS) που διαθέτει το  Entersoft 

Social CRM®  επιτρέπει στην επιχείρηση  να επιτύχει εύκολα, άμεση 

και στοχευμένη αλληλεπίδραση με τους πελατειακούς της στόχους, 

σύμφωνα με την εταιρική στρατηγική σε πολλαπλά κανάλια 

επικοινωνίας. 

Το CMS υποστηρίζει μια ανεξάρτητη και πλήρως ενοποιήσιμη βάση 

δεδομένων που αφορά στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που 

διαθέτει η επιχείρηση, περιλαμβάνει όλες οι σχετικές τους 

πληροφορίες, όπως φωτογραφίες, videos, σύνδεσμοι YouTube, 

τεχνικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες, εγχειρίδια, φυλλάδια κ.ά.  

Η διάδοση αυτών των πληροφοριών γίνεται πολύ απλά, άμεσα, με 

ακρίβεια και ολοκληρωμένα σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας του 

οργανισμού τόσο ενδοεταιρικά προς τα στελέχη του όσο και προς το 

εξωτερικό του περιβάλλον, εταιρικό κοινό, πελάτες, καταναλωτές, 

social-πελάτες, κ.ο.κ. 

Η αξιοποίηση του Content Management System (CMS) ενισχύει 

σημαντικά τις ενέργειες προώθησης προϊόντων και brand awareness, 

διοχετεύοντας ακέραιες πληροφορίες στην mobile συσκευή του 

πωλητή ή του merchandizer, στο e-shop και στο m-commerce, έως το 

Facebook ή το twitter. 

Εγείρετε το ενδιαφέρον σε πολλαπλά κανάλια 

Επίτευξη Επιχειρηματικών Στόχων  

Τα social media προσφέρουν σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση, την 

πιστότητα και τη γνώμη των social-πελατών 

απέναντι στα προϊόντα, τις υπηρεσίες αλλά και 

την ίδια την επιχείρηση.   

To Entersoft Social CRM® διαθέτει πλούσια 

πληροφόρηση για τη συνολική δραστηριότητα 

της επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα, ανά 

μέσο, ανά συζήτηση ακόμα και ανά social-

πελάτη για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.   

Αναλύσεις δεδομένων, dashboards και 

γραφήματα, δείκτες αποτελεσματικότητας, 

conversion rates, virality και πολλά ακόμα, 

παρέχουν σημαντικά στοιχεία για τη βελτίωση 

της εξυπηρέτησης πελατών, την αποτελεσματι-

κότητα περιεχομένου, την ενίσχυση των 

πωλήσεων, της πιστότητας, της αναγνωρι-

σιμότητας, της επισκεψιμότητας στο e-shop, 

ενώ προσφέρουν σημαντική πληροφόρηση για 

τις τάσεις που διαγράφονται στις επιλογές των 

social-πελατών, συμβάλλοντας στη βελτιστο-

ποίηση των ενεργειών marketing για την 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.    

Μετρήστε & Αξιολογήστε την 

αποτελεσματικότητα των social 

media ενεργειών σας   
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