
Ενισχύστε την παρουσία 
σας στο διαδίκτυο!



Ενισχύστε την online παρουσία σας εμπλουτίζοντας το προφίλ της εταιρείας και των προϊόντων σας στο findbiz

Εξασφαλίστε ότι η εταιρεία σας είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα findbiz.gr με ενημερωμένα στοιχεία.

Βελτιώστε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων σας που απευθύνονται αποκλειστικά στο Β2Β κοινό του 
findbiz, μέσω στόχευσης σε κλάδους και δραστηριότητες της επιλογής σας.

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της καμπάνιας σας μέσω μετρήσιμων στοιχείων.

Προβληθείτε αποτελεσματικά μέσω του findbiz,
το εργαλείο Μάρκετινγκ & Πωλήσεων της ICAP CRIF



Επιλέξτε το διαφημιστικό σχήμα που 
ταιριάζει στις ανάγκες σας και 
προβάλλετε την εταιρεία σας απευθείας 
στους δυνητικούς σας πελάτες
• Enriched Company Profile | Εμπλουτισμός 

Εταιρικού Προφίλ
• Banner Ads | Προβολή διαφημίσεων
• Top – 3 | Προτεραιότητα εμφάνισης στα 

αποτελέσματα αναζήτησης

Ενισχύστε την online παρουσία σας



• Το πακέτο Company Enriched Profile
περιλαμβάνει:
o Εταιρικό Logo/Mini logo (2 διαστάσεις)
o Περιγραφή Δραστηριότητας
o Εταιρικό Υλικό (video, html, pdf, image)
o Λίστα προϊόντων (μέχρι 10)
o Προτεραιότητα εμφάνισης στα 

αποτελέσματα αναζήτησης

Προβάλλετε τις δραστηριότητες της εταιρείας σας



• Με το Top-3, η εταιρεία σας θα ξεχωρίζει 
στην κορυφή των αποτελεσμάτων σε κάθε 
αναζήτηση που γίνεται στους επιλεγμένους 
από εσάς κλάδους

• Με το προϊόν Logo/Mini Logo, η εταιρεία 
σας πάντα θα εμφανίζεται μαζί με το 
λογότυπο σας (η εταιρεία μπορεί να 
εμφανιστεί στα αποτελέσματα αναζήτησης, 
στις στατικές και δυναμικές λίστες του 
χρήστη, στο dashboard του χρήστη κ.α.)

Ο μεγαλύτερη online έκθεση B2B κοινού



Προβάλλετε την επιχείρηση σας 
στην αρχική σελίδα του findbiz.gr
• Ενισχύστε την αναγνωρισιμότητα σας 

μέσω Homepage banner.
• Εμφανιστείτε στη λίστα με τις 

“Promoted” εταιρείες

Διαφημιστικά Banner στην αρχική σελίδα



Προσθέστε διαφημιστικά banners  
με δυνατότητα στόχευσης του Β2Β 
κοινού που σας ενδιαφέρει, βάσει 
των αναγκών σας, και εμφανιστείτε 
συχνότερα στους δυνητικούς σας 
πελάτες
• Ενισχύστε την αναγνωρισιμότητα σας 

μέσω banner τυχαίας εμφάνισης.
• Περιορίστε το κοινό σας με πιο ακριβή 

στόχευση σε 2-ψήφιο NACE 2 ή Κλάδο 
ICAP CRIF.

• Εμφανιστείτε σε ακόμα πιο 
εξειδικευμένο κοινό, με μικρότερο 
αριθμό εμφάνισης αλλά πιο 
αποτελεσματική στόχευση σε 3-ψήφια 
ή 4-ψήφια NACE 2 δραστηριότητα

Διαφημιστικά Banner με στοχευμένο κοινό



Multi-platform εμφάνιση με μετρήσιμα αποτελέσματα

Πληροφορίες για την απόδοση του 
εταιρικού σας προφίλ και των 
διαφημιστικών σας banner

Το findbiz.gr έχει σχεδιαστεί για  
προβολή σε όλες τις πλατφόρμες
(desktop, κινητό, tablet) 
• Το προφίλ σας είναι διαθέσιμο στους 

δυνητικούς σας πελάτες όπου και αν 
είναι, 24/7.
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To findbiz υποστηρίζει την ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω βελτιστοποίησης των λειτουργιών πώλησης και 
marketing. 

Στοχεύοντας πιο έξυπνα, οι ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται. Με λειτουργίες που βοηθούν στην εύρεση και 
διαχείριση των δυνητικών πελατών και με δυναμικά ενημερωμένη πληροφορία οι πωλήσεις και οι ενέργειες 
marketing γίνονται αποτελεσματικότερες.

Είτε αναζητάτε νέες ευκαιρίες, είτε διαχειρίζεστε υφιστάμενους λογαριασμούς, είτε αξιολογείτε νέες αγορές, το 
findbiz σας παρέχει εταιρική και κλαδική πληροφόρηση για την κάλυψη των αναγκών σας

Με την αξιοποίηση των εργαλείων αναζήτησης και της ανάλυσης της επιχειρηματικής πληροφόρησης που 
παρέχει το findbiz, εντοπίζετε στόχους που αποτελούν πραγματικές ευκαιρίες πώλησης

Η επιτάχυνση των πωλήσεων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους   
χαρακτηρίζονται ως τις πλέον σημαντικότερες προκλήσεις σήμερα



Προβληθείτε στο findbiz. 
Βγείτε μπροστά από 
τον ανταγωνισμό σας!


