
Παρουσιάζουμε την εκστρατεία Μάθετε 
να Καταδύεστε για Dive Center SDI

Περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για να προσελκύσετε 
νέους δύτες στην επιχείρησή σας.

 

Έχουμε αναπτύξει μια εύχρηστη καμπάνια Μάθετε να Καταδύεστε με όλα όσα χρειάζεστε 
για να προωθήσετε το πρόγραμμα SDI Open Water Scuba Diver μέσο email και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό περιλαμβάνει μια προσαρμοσμένη πλαστή σελίδα προορισμού 
που μπορείτε αναδημιουργήστε στον ιστότοπό σας, ένα επαγγελματικό βίντεο, μια σειρά 

email για κοινή χρήση δυνητικοί δύτες, διάφορες δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για να δημιουργήσουν ενθουσιασμό για καταδύσεις, και τα γραφικά που 

χρειάζεστε για να τα κάνετε όλα ποπ.

Μάθετε να Καταδύεστε
Μια πλήρη καμπάνια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 

πουλήσετε τα μαθήματα Open Water Scuba Diver
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Η καμπάνια συμπεριλαμβάνει

Πίνακας περιεχομένων

Λήψη όλων των στοιχείων

Τα στοιχεία αποθηκεύονται σε ένα αρχείο zip. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για το 
άνοιγμα ενός αρχείου zip, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες. Windows | Mac
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Μάθετε να Καταδύεστε

Μάθετε να Καταδύεστε

Ξεκινήστε να καταδύετε τον πλανήτη σε 3 
απλά βήματα

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/el-gr/windows/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/el-gr/guide/mac-help/mchlp2528/mac


Επαγγελματικό βίντεο
Ένα από τα πιο συναρπαστικά συστατικά της καμπάνιας 

Μάθετε να Καταδύεστε είναι ένα ποιοτικό βίντεο το 
οποίο μπορείτε να μοιραστείτε σε κοινωνικά μέσα, να 

προσθέσετε σε σελίδες καμπάνιας ή να χρησιμοποιήσετε 
οπουδήποτε αλλού που θα επωφεληθεί από την 

προσθήκη ενός συναρπαστικού βίντεο που επισημαίνει 
την εμπειρία κατάδυσης για μη-δύτες.

Παρακολουθήσετε τώρα
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εκ νέου στόχευση ατόμων που 
παρακολουθούν τα βίντεό σας 

στα κοινωνικά μέσα

https://www.youtube.com/watch?v=LmH4Hp2fFjI&feature=youtu.be


Πρότυπο προσαρμοσμένης σελίδας προορισμού
Αναδημιουργήστε στον ιστότοπό σας
Δημιουργήσαμε μια πλαστή σελίδα προορισμού την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο για να 
δημιουργήσετε μια σελίδα εκμάθησης υψηλής ποιότητας στον ιστότοπό σας. Φροντίστε να προσαρμόσετε 
αυτήν τη σελίδα έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει σωστά την εταιρεία και τους πελάτες σας. Το κύριο μπλε 
χρώμα που χρησιμοποιείται για κείμενο και φόντο είναι # 2992cc / rgb (41, 146, 204).

Θυμηθείτε να αλλάξετε όλους τους συνδέσμους και το κείμενο / εικόνες placeholder και να τα 
αντικαταστήσετε με τα δικά σας. Παρακάτω, θα επισημάνουμε τα βασικά στοιχεία αυτής της σελίδας και γιατί 
επιλέξαμε να τα συμπεριλάβουμε.

Η σελίδα ξεκινά με ένα 
μεγάλο, ελκυστικό banner 
Μάθετε να Καταδύεστε 
που ενθαρρύνει τους 
πελάτες να αρχίσουν να 
μαθαίνουν.

Θέλουμε οι πελάτες 
να γνωρίζουν τα τρία 

βήματα που πρέπει 
να ολοκληρώσουν για 

να αποκτήσουν την 
πιστοποίησή τους.

Ένα βίντεο αξίζει ένα 
εκατομμύριο λέξεις. Δείξτε 
στους πελάτες γιατί πρέπει 
να μάθουν να κάνουν 
καταδύσεις.

Αυτή είναι η ΔΙΚΉ σας 
ενότητα της σελίδας. 

Δείξτε το καταδυτικό σας 
κέντρο και αφήστε την 
προσωπικότητά σας να 

λάμψει
Ήρθε η ώρα να ζητήσετε 
από τους πελάτες σας να 
ξεκινήσουν. Έχουμε ένα κουμπί 
που τα στέλνει απευθείας 
στο Open Water Scuba Diver 
eLearning, αλλά μπορείτε 
να το αντικαταστήσετε με 
οποιοδήποτε άλλο επόμενο 
καλύτερο βήμα είναι για τους 
πελάτες σας.

Για όσους δεν είναι αρκετά 
έτοιμοι να ξεκινήσουν, 

δώστε τους την ευκαιρία 
να επικοινωνήσουν με το 

καταδυτικό σας κέντρο 
και να λάβουν πρόσθετες 

πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι 
όποιος συμπληρώνει αυτήν 

τη φόρμα λαμβάνει όλα τα 
μηνύματα της καμπάνιας 

Μάθετε να καταδύεστε (δείτε 
παρακάτω), καθώς και μια 

τηλεφωνική κλήση από κάποιον 
στο κατάστημά σας.
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Προβολή σελίδας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

 Αυτή η σελίδα είναι ιδανική 
τόσο για τη λήψη δυνητικών 

πελατών όσο και για τον 
επαναπροσδιορισμό!

Μάθετε να Καταδύεστε

Ξεκινήστε να καταδύετε τον πλανήτη σε 3 απλά βήματα

Καταπληκτικό Κέντρο Καταδύσεων 

Είστε έτοιμοι να κάνετε την κατάδυση; 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Γιατί πρέπει να μάθετε καταδύσης;

https://www.tdisdi.com/μάθετε-καταδύσεις-σελίδα-προσγείωση/?lang=el-po


Σειρά Email 
Πολλοί από αυτούς που φτάνουν στη σελίδα προορισμού Μάθετε να καταδύεστε 
δεν θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν αμέσως. Μπορεί να έχουν περισσότερες 
ερωτήσεις ή απλά να μην έχουν το χρόνο αυτή τη στιγμή. Για αυτόν τον λόγο, 
δημιουργήσαμε μια σειρά email που έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει όσους 
ενδιαφέρονται, αλλά όχι αρκετά έτοιμοι, ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να 
μάθουν να βουτούν. Αυτή η σειρά email θα ήταν επίσης υπέροχη για αποστολή 
σε όσους έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Snorkeling ή Scuba Discovery για να 
τους ενθαρρύνουν να αποκτήσουν επιτέλους τις πιστοποιήσεις τους.
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Λήψη όλων των email

Αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για φόρμα εκμάθηση κατάδυσης: Εκμάθηση κατάδυσης
Email 1: Κορυφαίοι 5 λόγοι για τους οποίους πρέπει να γίνετε Scuba Diver
Email 2: Τρία βήματα για να ξεκινήσετε την εξερεύνηση του κόσμου
Email 3: Είστε έτοιμοι να μάθετε καταδύσης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Τα περισσότερα λογισμικά 
email θα σας επιτρέψουν 

να προγραμματίσετε 
αυτοματοποιημένα email 

μόλις προστεθεί μια επαφή 
σε μια λίστα ενημερωτικών 

δελτίων

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


Οι θέσεις 
κοινωνικών 
μέσων 
ενημέρωσης .
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα 

ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ που μπορεί 

να σας βοηθήσει να προσελκύσετε 

νέους πελάτες. Έχουμε δημιουργήσει 

αρκετές θέσεις για το Facebook και το 

Instagram που θα τραβήξει την 

προσοχή όσων δεν έχουν επί 

του παρόντος την πιστοποίηση 

Open Water Scuba Diver.

Στην ιδανική περίπτωση, 

αυτά θα πρέπει να 

δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα εκτός από την άλλη 

δραστηριότητα κοινωνικών μέσων.
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Λήψη όλων των κοινωνικών δημοσιεύσεων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

Η αύξηση των δημοσιεύσεων 
ή η δημιουργία διαφημίσεων θα 

επεκτείνει σημαντικά την εμβέλεια 
εκτός της τρέχουσας πελατειακής 

σας βάσης

Μάθετε να Καταδύεστε

Μάθετε να Καταδύεστε

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


Πρόσθετα γραφικά
Διαθέτουμε πολλά επιπλέον γραφικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για 

τις καμπάνιες σας στο Κέντρο πόρων μάρκετινγκ (* Σημείωση: Πρέπει να είστε 
συνδεδεμένοι για να δείτε αυτήν τη σελίδα) . Αυτά τα υψηλής ποιότητας γραφικά είναι 

δωρεάν για χρήση .
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Θέλετε να μάθετε πώς να δημιουργήσετε τη δική σας υπέροχη καμπάνια μάρκετινγκ; 
Δείτε το ετήσιο εργαστήριο και συνέδριο ψηφιακού μάρκετινγκ για εμπόρους Scuba . 

Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στο Κέντρο πόρων μάρκετινγκ .

http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=el-po


Ξεκινώντας
Ξεκινήστε να δημιουργείτε και 
να στέλνετε την καμπάνια 
Μάθετε να Καταδύεστε

Βήμα 1
i. Κατεβάστε όλα τα στοιχεία για την 

καμπάνια Μάθετε να Καταδύεστε 
ii. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε
iii. Τα στοιχεία αποθηκεύονται σε ένα 

αρχείο zip. Εάν χρειάζεστε βοήθεια 
για το άνοιγμα ενός αρχείου zip, 
ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες. 
Windows | Mac

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργία 
πρόσθετου περιεχομένου ή να προσαρμόσετε 
περαιτέρω την καμπάνια, μη διστάσετε να 
χρησιμοποιήσετε τα γραφικά και τα λογότυπα που 
διαθέτουμε στο Κέντρο πόρων μάρκετινγκ (* Σημείωση: 
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δείτε αυτήν τη σελίδα).

Βήμα 2
i. Δημιουργήστε τη σελίδα προορισμού Μάθετε να Καταδύεστε στον ιστότοπό σας
ii. Δημιουργήσαμε μια πλαστή σελίδα προορισμού την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

ως πρότυπο για να δημιουργήσετε μια σελίδα εκμάθησης υψηλής ποιότητας στον ιστότοπό 
σας. Φροντίστε να προσαρμόσετε αυτήν τη σελίδα έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει σωστά την 
εταιρεία και τους πελάτες σας. Το κύριο μπλε χρώμα που χρησιμοποιείται για κείμενο και 
φόντο είναι # 2992cc / rgb (41, 146, 204).

Βήμα 3
i. Προσθέστε τα τέσσερα email στο λογισμικό ενημερωτικών δελτίων σας. Θυμηθείτε να 

αλλάξετε όλους τους συνδέσμους προς τη σελίδα προορισμού Lear to Dive και όλο το 
κείμενο για να αντιπροσωπεύσετε σωστά την εταιρεία και τους πελάτες σας.

ii. Πόντοι μπόνους αν προσθέσετε κάποια στοιχεία σχεδίασης, όπως το λογότυπό σας, σε αυτά 
τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου!

iii. Για όσους εγγραφούν για να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα προορισμού 
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https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/el-gr/windows/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/el-gr/guide/mac-help/mchlp2528/mac
http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=el-po
https://www.tdisdi.com/μάθετε-καταδύσεις-σελίδα-προσγείωση/?lang=el-po
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Μάθετε να Καταδύεστε
1. Στείλτε τους αμέσως το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να υποβάλετε 

υποβολές φόρμας (Οι περισσότερες φόρμες επικοινωνίας με τον ιστότοπο θα σας 
επιτρέψουν να το κάνετε αυτό αυτόματα κατά την υποβολή της φόρμας).

2. Καλέστε την επαφή και κάντε ερωτήσεις σχετικά με το γιατί δεν είναι έτοιμοι να μάθουν 
να βουτούν. Προσπαθήστε να αντιμετωπίσετε όλες τις ανησυχίες καθώς απαντάτε στις 
ερωτήσεις τους.

3. Στείλτε τους τα υπόλοιπα τρία email, ένα ανά εβδομάδα.
4. Βεβαιωθείτε ότι η επαφή έχει προστεθεί στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων σας.

iv. Για εκείνες τις επαφές στη βάση δεδομένων σας που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα 
Snorkeler ή / και Scuba Discovery αλλά δεν έχουν αποκτήσει την πιστοποίηση Open Water 
Scuba Diver:
1. Στείλτε τους αμέσως το Email 1 και ακολουθήστε τα υπόλοιπα δύο email. Στείλτε ένα την 

εβδομάδα.
2. Βεβαιωθείτε ότι η επαφή έχει προστεθεί στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων σας.

Βήμα 4
i. Δημιουργήστε και προγραμματίστε δημοσιεύσεις κοινωνικών μέσων στο Facebook και το 

Instagram
ii. Θα πρέπει να τα δημοσιεύετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, συμπληρώνοντας το 

τυπικό σας πρόγραμμα δημοσίευσης. Δηλαδή Μοιραστείτε μία ανάρτηση την 
εβδομάδα ή μία ανάρτηση καθημερινά, ανάλογα με το τυπικό σας πρόγραμμα 
δημοσιεύσεων

iii. Βαθμοί μπόνους αν τα στείλετε ως Διαφημίσεις Facebook ή Διαφημίσεις 
Instagram εκτός από αναρτήσεις στη σελίδα σας στο Facebook και τη ροή 
Instagram (Αυτά θα προσεγγίσουν πολύ περισσότερα άτομα εκτός της 
τρέχουσας πελατειακής σας βάσης)

Βήμα 5
i. Συνέχισε το!
ii. Έχετε πρόσβαση σε πολλά υπέροχα μέσα και 

γραφικά μέσω του Κέντρου Πόρων Μάρκετινγκ. 
Δημιουργήστε όσο το δυνατόν περισσότερα 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
δημοσιεύσεις κοινωνικών μέσων για να 
διατηρήσετε την καμπάνια φρέσκια και 
ενδιαφέρουσα.

https://www.facebook.com/business/ads
https://business.instagram.com/advertising/
https://business.instagram.com/advertising/
http://tdisdi.com/marketing-resource-center/?lang=el-po


Ερωτήσεις;
Η ομάδα μάρκετινγκ International Training είναι εδώ για εσάς. 

Επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email 
στο marketing@tdisdi.com και θα φροντίσουμε να σας 

καθοδηγήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση για αυτό και για 
όλες τις άλλες καμπάνιες μάρκετινγκ!
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