Η Φιλοσοφία Μας
Η “PLURIS” δηµιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2014. Ουσιαστικά όµως
δηµιουργήθηκε πολύ καιρό πριν, όταν άρχισα να γνωρίζω και να
συνεργάζοµαι µε εξαιρετικούς νέους επαγγελµατίες, ταλαντούχους,
δηµιουργικούς και επιτυχηµένους!
Διαπίστωσα ότι είχαµε την ίδια φιλοσοφία.
Πάθος για το τέλειο, πρωτοτυπία και σοβαρότητα.
Και τότε η “PLURIS” προέκυψε αυθόρµητα, αβίαστα.
Σκοπός µας είναι να σας αποδείξουµε ότι η διαφήµιση και το marketing
δεν είναι ούτε ξύλινοι όροι ούτε “αέρας”!
Ήρθαµε για να µείνουµε!
Θέλουµε να σας πείσουµε για την αξιοπιστία µας, να δουλέψουµε µαζί
σας, να σας αναδείξουµε στον χώρο σας και ΜΑΖΙ να κάνουµε το
επόµενο βήµα.
Επειδή ο χώρος του internet και της τεχνολογίας για πολλούς φαντάζει
απρόσιτος, δύσκολος και αχανής, θα εργαστούµε σκληρά µαζί σας για
να τον κερδίσουµε.
Η περισσότερο από 20 χρόνια εµπειρία µου στο χώρο της επικοινωνίας,
δηµιουργεί για την “PLURIS” ένα πρόσθετο σηµαντικό πλεονέκτηµα.
Τι µπορούµε να σας υποσχεθούµε;
Σκληρή Δουλειά, Πρωτότυπες Ιδέες, Συνέπεια, Δηµιουργικότητα και
Αποτελεσµατικότητα.
Μαρία Χωριανοπούλου
Owner - Founder at Pluris
Communication Strategy Specialist
Political Campaign Manager
_____
Οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται παρακάτω αποτελούν ορισµένες από τις
δυνατότητες της Pluris. Η πλέον της 20ετίας εµπειρία µου στην Επικοινωνία και το
Marketing µε έχει βοηθήσει ώστε να κατανοώ απόλυτα τις ανάγκες των πελατών µου
και να προτείνω τις βέλτιστες λύσεις αξιοποιώντας τους ανθρώπινους πόρους που
έχουµε στην διάθεσή µας.
Οι υπηρεσίες που επιγραµµατικά αναφέρονται παρακάτω θα σας βοηθήσουν να
κατανοήσετε τους άξονες πάνω στους οποίους µπορούµε να συνεργαστούµε.
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Digital Newsroom
Η υπηρεσία Digital Newsroom περιλαµβάνει όλες τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες επικοινωνίας που χρειάζεται ένα γραφείο τύπου.
Για παράδειγµα, διαχείριση - ενηµέρωση website & social media,
SMS & Email Marketing.
Μαζί θα αναδείξουµε δηµιουργικά το έργο της εταιρείας σας, θα
κάνουµε τους πελάτες και τους φίλους της εταιρείας σας
Συµµέτοχους και θα προωθήσουµε τις υπηρεσίες σας σε ένα
ευρύτερο κοινό.

Social Media
Εφόσον τα social media έχουν µπει στην ζωή όλων µας, στόχος µας
είναι να σας βοηθήσουµε ώστε να διευρύνετε τους διαύλους
επικοινωνίας σας µε το κοινό σας και κυρίως να προωθήσετε τις
υπηρεσίες σας ή τις θέσεις σας.
Με την σωστή, επαγγελµατική και οργανωµένη χρήση των social
media θα καταφέρετε να προσεγγίσετε κοινωνικές οµάδες και φορείς
που µέχρι τώρα δεν ήταν παραλήπτες των µηνυµάτων σας.
Θα δηµιουργήσουµε το προφίλ σας στα σηµαντικότερα social media
(Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest, Google+, Tumblr)

Δηµιουργία βάσης δεδοµένων
Η “PLURIS” µπορεί να δηµιουργήσει για εσάς µία σύγχρονη βάση
δεδοµένων η οποία θα καταστεί ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας.
Στην βάση αυτή θα µπορείτε να καταχωρείτε στοιχεία όπως contact
details πελατών , σκαναρισµένα έγγραφα κλπ.
Με βάση τα στοιχεία αυτά µπορείτε να αναπτύξετε την επικοινωνία
σας µε το κοινό σας.
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πχ. Μπορείτε να τους στέλνετε ενηµερωτικά – εορταστικά newsletter,
προσωπικά µηνύµατα στο κινητό τους, να τους ενηµερώνετε για τις
δράσεις σας.
Την βάση µπορείτε να την βλέπετε οπουδήποτε βρίσκεστε µέσα από
το tablet ή το κινητό σας!

Σχεδιασµός και Δηµιουργία Website
Η εταιρεία µας θα αναλάβει να δηµιουργήσει το website σας και
µέσω αυτού θα αναδείξουµε το προσωπικό - εταιρικό επαγγελµατικό προφίλ σας ώστε το website σας να ταιριάζει στο
προφίλ και στην δραστηριότητά σας.
Το website θα περιέχει λεπτοµέρειες και ειδικότερες πληροφορίες οι
οποίες θα απαντούν σε ερωτήµατα που έχουν οι επισκέπτες του
διαδικτυακού σας χώρου. Ταυτόχρονα θα λειτουργεί και ως το
ηλεκτρονικό σας αρχείο!
Η δηµιουργία του website σας δεν αποτελεί για εµάς υπόθεση
ρουτίνας και αναπαραγωγή έτοιµων templates ενώ φροντίζουµε το
website σας να είναι απόλυτα συµβατό (responsive) µε την νέα
τεχνολογία (tablets, smart phones, browsers κλπ.)
Η “PLURIS”,
• θα σχεδιάσει το website
• θα επιµεληθεί τα κείµενα
• θα αναλάβει το τεχνικό µέρος δηµιουργίας του site.
Εκείνο που είναι σηµαντικό είναι το website σας να έχει ζωντανά
χρώµατα, το µήνυµα να περνάει γρήγορα, η πληροφορία να είναι
εύληπτη, ο επισκέπτης να βρίσκει εύκολα αυτό που ψάχνει, να είναι
εύκολα πλοηγήσιµο.

Δηµιουργία προωθητικού video & φωτογραφικού
υλικού
Αναµφίβολα η εικόνα και το video έχουν επικρατήσει στον χώρο της
επικοινωνίας.
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Μπορούµε να δηµιουργήσουµε µαζί ένα δικό σας προωθητικό video,
υψηλής ποιότητας,
το οποίο θα αναρτηθεί σε όλα τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης που θα έχουµε αναπτύξει για εσάς.
Παράλληλα µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα πλούσιο
φωτογραφικό άλµπουµ µε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας και
ανάλυσης.

Διαφήµιση σε Facebook - Linkedin - Google
Μπορούµε να αναλάβουµε την διαφήµισή σας στο Facebook, το
Linkedin και την Google.

Social Media Seminars
Εχοντας µία σηµαντική εµπειρία στον χώρο των social media
µπορούµε να εκπαιδεύσουµε το προσωπικό σας στην σωστή χρήση
των social media αλλά και στην παρουσίαση του επαγγελµατικού
τους προφίλ. Γνωρίζουµε ότι στην εποχή µας το word of mouth και το
κατάλληλο engagement είναι
αυτό που θα µας οδηγήσει
στα επόµενα πετυχηµένα
βήµατα.

App Development
Η δηµιουργία ενός application
για χρήση σε tablets και
mobiles µπορεί να βοηθήσει
τα µέγιστα στην προώθηση
των υπηρεσιών σας και στην
καλύτερη παρουσίασή τους
αλλά και στην προσέλκυση
νέων φίλων και πελατών.
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα
είναι ότι δηµιουργούµε ένα πολύ λειτουργικό και user friendly
interface ώστε ο χρήστης να λαµβάνει την ενηµέρωση που θέλουµε
άµεσα (notifications) και όταν το θέλουµε εµείς.

