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Writers ή 
Authors?



Writers Authors

• Γράφετε για εσάς
• Δεν σας ενδιαφέρει εάν 

κάποιος θα διαβάσει αυτά 
που γράφετε

• Κατά συνέπεια δεν σας 
ενδιαφέρει να προωθήσετε 
το «βιβλίο» σας

• Γράφετε για εσάς, αλλά και για άλλους
• Αυτό που γράφετε/γράψατε θέλετε να το 

διαβάσουν όσο περισσότεροι αναγνώστες
• Κατά συνέπεια σας ενδιαφέρει να 

προωθήσετε το «βιβλίο» σας
• Οπότε θέλετε να έχετε πωλήσεις, και καλές 

κριτικές έτσι ώστε …
• Να είναι πιο «εύκολο» να προωθήσετε το νέο 

σας βιβλίο/έκδοση



Digital marketing 
ecosystem



Τι γίνεται στον ψηφιακό κόσμο σε 1’

Εσείς πως θα 
ξεχωρίσετε ?



To «ταξίδι» του πελάτη (customer journey)

Ενημέρωση & Ευκολία εύρεσης Ανάλυση/εξέταση Αγορά Διατήρηση & Υποστήριξη

Αναγνωρισιμότητα Ποιοι είμαστε, επανάληψη αγοράς

Τι προσφέρουμε



Ευκολία εύρεσης



Στρατηγική
MARKETING



1. Μάθετε την αγορά σας / Προσδιορίστε τους στόχους σας /

Γνωρίστε/ανακαλύψτε τον ιδανικό αναγνώστη σας

Ποια είναι τα «μεγέθη» της αγοράς σας; Ποιοι οι κύριοι «παίχτες/ανταγωνιστές»; Τι κάνουν σωστά, τι κάνουν λάθος; Που προβάλλονται; Τι 

τιμολογιακή πολιτική ακολουθούν; Αναζητήστε επίσημες έρευνες αγοράς για πιο αναλυτικά στοιχεία

Ιδανικός αναγνώστης: Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του μάρκετινγκ σας. Όταν προσπαθούμε να μιλήσουμε σε όλους, στην πραγματικότητα 

δεν πρόκειται να μιλήσουμε σε κανέναν.

2. Μην ξεχνάτε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι … κοινωνικά

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι για να κάνουν φίλους και να «συνδεθείτε» με άλλους, όχι για άμεσες πωλήσεις. Οι πωλήσεις έρχονται 

αργότερα. Μην περιμένετε άμεσα αποτελέσματα. Είναι ένας μαραθώνιος, όχι ένα σπριντ. Επιπλέον, είστε συγγραφείς, όχι έμποροι, οπότε 

γράψτε!

• Μην ανοίγετε σελίδες σε ό,τι social μέσο υπάρχει. 

• Έχετε το χρόνο (και το budget) για να τις λειτουργήσετε όλες σωστά?

• 1-2 για αρχή είναι υπερ-αρκετές!

• Δεν είναι όλες οι πλατφόρμες κατάλληλες για όλα!

• Μην ψάχνετε followers – δημιουργήστε σχέσεις

• Δικτυωθείτε.

file:///C:/Users/imouz/OneDrive/Desktop/2019-05-03-presentation-books.pptx


3. Αναπτύξτε λίστα emails από ενδιαφερόμενους, αναγνώστες, 

συναδέλφους, κριτικούς, reviewers, beta readers κλπ

Ξεκινήστε να συλλέγετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ακόμη και αν δεν είστε σίγουροι τι θα τις κάνετε. Όταν αποφασίσετε ότι θέλετε να 

κάνετε ένα ενημερωτικό δελτίο, θα είστε ευγνώμονες που το κάνατε.

Οδηγήστε τις συνδέσεις που κάνετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνουν εγγραφή στη λίστα του ενημερωτικού σας δελτίου (newsletter)

4. Συνδεθείτε τοπικά

Προσφέρετε τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας  σε τοπικά βιβλιοπωλεία, στις τοπικές ομάδες συγγραφέων και στις τοπικές λέσχες βιβλίου (εάν 

υπάρχουν).

Η σύνδεση με την τοπική κοινωνία είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε το μάρκετινγκ και να κάνετε περισσότερες συνδέσεις. 

Παράλληλα, θα μπορέσετε να αποκτήσετε γνώσεις, συμβουλές ή κόλπα που ίσως δεν γνωρίζετε, και πολλά άλλα.

Είναι επίσης και ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη διαφήμιση από στόμα σε στόμα. 



5. Να γνωρίζετε πάντα το στάδιο που βρίσκεστε στη διαδικασία μάρκετινγκ

6. Να έχετε ενσυναίσθηση

Προσεγγίστε το marketing με μια στάση γνησιότητας, μοναδικότητας και γενναιοδωρίας.

Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση των αναγνωστών. Ποια μηνύματα θα εκτιμούσατε από τους συγγραφείς; Ποια μηνύματα θα σας ενοχλούσαν; Τι 

θα θέλατε να μάθετε περισσότερο για αυτούς και τις εκδόσεις τους.

Μην πιέζετε για κριτικές. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να σας κάνει.



Λάθη που πρέπει 
να αποφύγετε



1. One man/woman show
Συγγραφέας, διορθωτής κειμένου, επιμελητής κειμένου, κριτικός προ-έκδοσης, κριτικός, εκδότης, designer, υπεύθυνος marketing, υπεύθυνος 

πωλήσεων, διανομή, κλπ

-> Δημιουργήστε το δίκτυο των δικών σας ανθρώπων / επαγγελματιών που εμπιστεύεστε και σας εμπιστεύονται

2. Δεν υπάρχει στρατηγική / marketing για προσωπικό branding 

Οι αναγνώστες δεν επιλέγουν μόνο βιβλίο επιλέγουν και συγγραφέα. 

• Ποιοι είστε; Τι κάνετε; Τι άλλο έχετε εκδώσει;

• Τι διαφορετικό έχετε από τους άλλους συγγραφείς; 

• Ποιο είναι το ύφος της γραφής σας; 

• Ποιο το στυλ των εξώφυλλων των εκδόσεών σας;

• Τι κριτικές έχετε;



3. Δεν υπάρχει κεντρικό website!

Η προσωπική σας σελίδα είναι η κύρια διαδικτυακή σας παρουσία, το εμπορικό σας σήμα, το "σπίτι" σας και η συγγραφική σας πλατφόρμα.

Εκεί θα έρθουν οι ενδιαφερόμενοι (αναγνώστες, κριτικοί κλπ) για να μάθουν περισσότερα για εσάς και τα βιβλία σας, γεγονός που σας δίνει μια 

εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσετε τον εαυτό σας και τα βιβλία σας με τον καλύτερο τρόπο και να γίνετε αναγνωρίσιμος.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Βιογραφικό του συγγραφέα: Παρέχετε ένα σύντομο και ένα μακροσκελές βιογραφικό σας. Συμπεριλάβετε φωτογραφίες σας και αναφέρετε 

τις επερχόμενες εκδηλώσεις σας στη σελίδα του βιογραφικού σας ή σε ξεχωριστή σελίδα. 

2. Τα Βιβλία σας: Κάθε βιβλίο θα πρέπει να έχει τη δική του σελίδα σας με μια μακροσκελή περιγραφή του βιβλίου, μαζί με σχετικές λέξεις-

κλειδιά και μεταδεδομένα του βιβλίου.

3. Εγγραφή σε λίστα αλληλογραφίας

4. Blog: Γράψτε σε θέματα που σχετίζονται με τα βιβλία σας ή σε θέματα στα οποία είστε αρκετά ενημερωμένοι. Ανακοινώστε τις αναρτήσεις 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να οδηγήσετε την επισκεψιμότητα πίσω στον ιστότοπό σας. 

5. Σελίδα επικοινωνίας: Θα πρέπει να ενθαρρύνετε τους αναγνώστες να επικοινωνήσουν μαζί σας. 

6. Σελίδα Media: Στη σελίδα των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλάβετε φωτογραφίες του συγγραφέα και εξώφυλλα βιβλίων, φωτογραφίες ή 

video από εκδηλώσεις/ συνεντεύξεις κλπ

7. Συνδέσμους προς τα social media σας



• Links

• Landing pages

• CTAs

• Landing pages

• Sign up forms

• Links

• Follow us

• share

• Links

• CTAs

• Sign up forms • Links

Το δικό σας Digital ecosystem



4. Δεν αρχίζει η προώθηση όσο νωρίς χρειάζεται

Για να οργανώσετε : κριτικoύς, περιοδείες, συμμετοχή σε εκθέσεις, συνεντεύξεις, πλάνο επικοινωνίας/προώθησης κλπ χρειάζεται χρόνος!

Είναι σημαντικό να έχετε ένα προσεκτικά μελετημένο σχέδιο μάρκετινγκ, αλλά το πραγματικό «μυστικό» είναι να το βάλετε σε εφαρμογή πολύ πριν 

το βιβλίο σας είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει.



5. Δεν «πειραματίζονται» αρκετά την περίοδο πριν την έκδοση

A/B testing, δημιουργία προσμονής, συλλογή emails, branding, awareness  



6. Βιάζονται 



www.uco.gr




