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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2022 
 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WEBSITE 
 
Κατασκευή + Φιλοξενία για 1 έτος μονοσέλιδου responsive website    270 € 
Κατασκευή + Φιλοξενία για 1 έτος πολυσέλιδου responsive website (μέχρι 7 σελίδες)  310 € 
Κατασκευή + Φιλοξενία για 3 έτη πολυσέλιδου responsive website (μέχρι 7 σελίδες)  490 € 
Κατασκευή + Φιλοξενία Lifetime πολυσέλιδου responsive website (μέχρι 7 σελίδες)  950 € 
 
Επιπλέον σελίδες μετά την 7η          7 €/σελίδα 
Επιπλέον γλώσσα πλην της βασικής (δεν συμπεριλαμβάνεται κόστος μετάφρασης)  200 € 
Φιλοξενία μετά την εκπνοή της σύμβασης        120 €/έτος 
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν την αγορά domain name  
 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP 
 
Κατασκευή Eshop + Φιλοξενία Lifetime (μέχρι 30 προϊόντα)      1060 € 
Επιπλέον προϊόντα μετά το 30o             0,80-1,50 €/προϊόν 
Επιπλέον γλώσσα πλην της βασικής (δεν συμπεριλαμβάνεται κόστος μετάφρασης)    200 € 
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν την αγορά domain name 
 
 
* Με την κατασκευή website ή eshop στην Web Money Hellas αποκτάτε εντελώς δωρεάν 
 

• Προώθηση της σελίδας σας σε στοχευμένο κοινό δεκάδων χιλιάδων καταναλωτών στην Ελλάδα & την 
Κύπρο (μέσω του mobile app OGI Discounts και των ομάδων - σελίδων σε Facebook & Instagram που 
ακολουθούν τα μέλη μας), υπό την προϋπόθεση ότι θα ορίσετε ένα ποσοστό έκπτωσης για τη λέσχη 

• Καταχώρηση των σελίδων σας στο Google Console 
• Δημιουργία λογαριασμού Google Analytics 
• Google Map καταχώρηση σημείου και φωτογραφιών 
• QR Code κωδικός για εύκολη αναζήτηση της σελίδας σας 
• Δωρεάν πρόσβαση σε 5ωρο online σεμινάριο Internet Marketing για επιχειρηματίες αξίας 300 ευρώ 

 
 
 

mailto:webmoneyhellas@myglobalidea.com
https://www.webmoneyhellas.com/


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ SOCIAL MEDIA 
 
Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας στο Facebook        30 € 
Διαχείριση επαγγελματικής σελίδας σε Facebook – Instagram (2 post/εβδομάδα  
γραφιστικά & κειμενογραφία)          90 €/μήνα 
Καθημερινή ανάρτηση 2 stories χωρίς γραφιστικά        120 €/μήνα 
Δημιουργία διαφημιστικής εκστρατείας σε Facebook & Instagram (6 διαφημίσεις)   120 €  
Διαχείριση – έλεγχος – βελτιστοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας     100 €/μήνα  
 
 
EMAIL MARKETING 
 
Επαγγελματικό πρόγραμμα αποστολής email (OMS)        27 €/μήνα 
Επαγγελματικό email της μορφής etaireia@myglobalidea.com      10 € 
Επαγγελματικό email της μορφής info@etaireia.gr (hosting papaki)     35 € 
Δημιουργία αγωγού πωλήσεων (σύνδεση Facebook - OMS & συγγραφή τριών email)  120 € 
Συγγραφή επιπλέον email αγωγών πωλήσεων        10 €/email 
Διαχείριση – έλεγχος – βελτιστοποίηση καμπάνιας email       100 €/μήνα 
 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
 
Προσωπική συμβουλευτική για χάραξη στρατηγικής internet marketing    100 €/ώρα 
Προσωπική συμβουλευτική σε θέματα Social Media        80 €/ώρα 
Δημιουργία τηλεφωνικού σεναρίου          100 € 
Αλλαγές σε website – eshop (minimum χρέωση 30 ευρώ)      30 €/ώρα 
Ελληνόφωνη εκπαίδευση στους αγωγούς πωλήσεων       100 € 
Online σεμινάριο Internet Marketing (3 ώρες)       112 € 
Online σεμινάριο Internet Marketing για επιχειρηματίες (5 ώρες)     300 € 
Απλό λογότυπο γραμμικό (σχεδιασμός, μελέτη, έρευνα κι ανάπτυξη ιδεών, παρουσίαση 2  
προτάσεων, προετοιμασία και παράδοση αρχείων)         80 € 
Επαγγελματική Κάρτα 1 όψης / 2 όψεων (σχεδιασμός, μελέτη, έρευνα κι ανάπτυξη ιδεών  60/80 €  
Εταιρική ταυτότητα (λογότυπο, επαγγελματική κάρτα, επιστολόχαρτο, φάκελοι κλπ)  500 € 
Κατασκευή mobile application         κατόπιν συμφωνίας 
Κατασκευή σελίδας online ραντεβού         250 € 
Κατασκευή αυτοματοποιημένου webinar (βίντεο & διάλογοι με δική σας μέριμνα)   950 € 
Εκπαίδευση προσωπικού εταιρείας         κατόπιν συμφωνίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

1. Πακέτο OMS           145 € 

Προϋποθέτει ύπαρξη ιστοσελίδας ή eshop και περιλαμβάνει 
Πρόγραμμα OGI Marketing System (OMS)        145 €  
Ελληνόφωνη εκπαίδευση στους αγωγούς πωλήσεων       100 € 
Σεμινάριο Internet Marketing για επαγγελματίες & επιχειρηματίες      300 € 
 

2. I.M. Beginner Pack για διαφημιστική προβολή 1 μήνα     440 € 

Προϋποθέτει ύπαρξη ιστοσελίδας ή eshop και περιλαμβάνει 
Δημιουργία διαφημιστικής εκστρατείας σε Facebook & Instagram (6 διαφημίσεις)   120 €  
Διαχείριση – έλεγχος – βελτιστοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας     100 €/μήνα  
Επαγγελματικό email της μορφής etaireia@myglobalidea.com      10 € 
Δημιουργία αγωγού πωλήσεων (σύνδεση Facebook - OMS & συγγραφή τριών email)  120 € 
Διαχείριση – έλεγχος – βελτιστοποίηση καμπάνιας email       100 €/μήνα 
Ελληνόφωνη εκπαίδευση στους αγωγούς πωλήσεων       100 € 
Σεμινάριο Internet Marketing για επαγγελματίες & επιχειρηματίες      300 € 
 

3. I.M. Beginner Pack για κατασκευή website & διαφημιστική προβολή 1 μήνα  560 € 

Περιλαμβάνει 
Κατασκευή + Φιλοξενία για 3 έτη πολυσέλιδου responsive website (μέχρι 7 σελίδες)  490 € 
Δημιουργία διαφημιστικής εκστρατείας σε Facebook & Instagram (6 διαφημίσεις)   120 €  
Διαχείριση – έλεγχος – βελτιστοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας     100 €/μήνα  
Επαγγελματικό email της μορφής etaireia@myglobalidea.com      10 € 
Δημιουργία αγωγού πωλήσεων (σύνδεση Facebook - OMS & συγγραφή τριών email)  120 € 
Διαχείριση – έλεγχος – βελτιστοποίηση καμπάνιας email       100 €/μήνα 
Ελληνόφωνη εκπαίδευση στους αγωγούς πωλήσεων       100 € 
Σεμινάριο Internet Marketing για επαγγελματίες & επιχειρηματίες      300 € 
 

4. I.M. Professional Pack για διαφημιστική προβολή 3 μήνες    970 € 

Προϋποθέτει ύπαρξη ιστοσελίδας ή eshop και περιλαμβάνει 
Δημιουργία διαφημιστικής εκστρατείας σε Facebook & Instagram (6 διαφημίσεις)   120 €  
Διαχείριση – έλεγχος – βελτιστοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας     100 €/μήνα  
Επαγγελματικό email της μορφής etaireia@myglobalidea.com      10 € 
Δημιουργία αγωγού πωλήσεων (σύνδεση Facebook - OMS & συγγραφή τριών email)  120 € 
Διαχείριση – έλεγχος – βελτιστοποίηση καμπάνιας email       100 €/μήνα 
Ελληνόφωνη εκπαίδευση στους αγωγούς πωλήσεων       100 € 
Σεμινάριο Internet Marketing για επαγγελματίες & επιχειρηματίες      300 € 
 

5. I.M. Professional Pack για κατασκευή website & διαφημιστική προβολή 3 μήνες  1090 € 

Περιλαμβάνει 
Κατασκευή + Φιλοξενία Lifetime πολυσέλιδου responsive website (μέχρι 7 σελίδες)  950 € 
Δημιουργία διαφημιστικής εκστρατείας σε Facebook & Instagram (6 διαφημίσεις)   120 €  
Διαχείριση – έλεγχος – βελτιστοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας     100 €/μήνα  
Επαγγελματικό email της μορφής etaireia@myglobalidea.com      10 € 
Δημιουργία αγωγού πωλήσεων (σύνδεση Facebook - OMS & συγγραφή τριών email)  120 € 
Διαχείριση – έλεγχος – βελτιστοποίηση καμπάνιας email       100 €/μήνα 
Ελληνόφωνη εκπαίδευση στους αγωγούς πωλήσεων       100 € 
Σεμινάριο Internet Marketing για επαγγελματίες & επιχειρηματίες      300 € 



6. I.M. Professional Pack για κατασκευή eshop & διαφημιστική προβολή 3 μήνες  1150 € 

Περιλαμβάνει 
Κατασκευή Eshop + Φιλοξενία Lifetime (μέχρι 30 προϊόντα)      1050 € 
Δημιουργία διαφημιστικής εκστρατείας σε Facebook & Instagram (6 διαφημίσεις)   120 €  
Διαχείριση – έλεγχος – βελτιστοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας     100 €/μήνα  
Επαγγελματικό email της μορφής etaireia@myglobalidea.com      10 € 
Δημιουργία αγωγού πωλήσεων (σύνδεση Facebook - OMS & συγγραφή τριών email)  120 € 
Διαχείριση – έλεγχος – βελτιστοποίηση καμπάνιας email       100 €/μήνα 
Ελληνόφωνη εκπαίδευση στους αγωγούς πωλήσεων       100 € 
Σεμινάριο Internet Marketing για επαγγελματίες & επιχειρηματίες      300 € 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Οι ανωτέρω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν για το οικονομικό έτος 2022 
 
Όλα τα πακέτα που περιλαμβάνουν χρήση του OMS είναι συνδρομητικά με μηνιαία συνδρομή 27 €  
 
Παρακολουθώντας ένα σεμινάριο internet marketing έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τα πακέτα 
προσφορών που δίνουμε μετά την παρακολούθηση και να πετύχετε σημαντικά χαμηλότερες τιμές 
 
Οι προσφορές των σεμιναρίων ισχύουν για 7 ημερολογιακές ημέρες μετά την παρακολούθησή τους 
 
 
 
 

 

https://www.webmoneyhellas.com/online-seminario.html

