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Αυτοπροβολή & Εύρεση Πελατών 

 

 

 

 

Η αυτοπροβολή και η εύρεση πελατών είναι αυτονόητες έννοιες. Έχουν να 

κάνουν με την καλή ψηφιακή παρουσία και την προώθηση του εαυτού σας για 

να αποκτήσετε και να διατηρήσετε μια καλή ομάδα πελατών. Θα πρέπει να 

συνεχίζετε να αναζητάτε νέους πελάτες, επειδή δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί 

στους τακτικούς πελάτες σας. Θα χρειαστεί να βρείτε τη δική σας εξειδίκευση 

για να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό, ειδικά αν κάνετε διοικητικές εργασίες. 

Αυτό δε σημαίνει ότι οι εξαιρετικά εξειδικευμένες δεξιότητες, για παράδειγμα, ο 

προγραμματισμός ραντεβού για οδοντιάτρους ή η έρευνα περιεχομένου στο 

διαδίκτυο για συγγραφείς μπορεί να είναι εξειδίκευση. Θα χρειαστείτε έναν 

ιστότοπο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προφίλ ανεξάρτητου επαγγελματία 

στο διαδίκτυο. Θα χρειαστεί επίσης να απευθυνθείτε πρώτα σε φίλους και 

προηγούμενους εργοδότες, για να δημιουργήσετε μια βάση πελατών και καλές 

κριτικές. 

 

 

 

 

Περιγραφή 
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Στοιχεία αγοράς 

Εργαλειοθήκη 

αυτοπροβολήςt 
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• Φιλοξενία ιστοτόπου (€) (από 6 € /μήνα) 

• Φωτογραφίες ελευθέρων δικαιωμάτων, άδειες (€) (περίπου 30 €/χρόνο) 

• Προσωπικός χρόνος (€) 

Διαφημιστικές καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα (€) περίπου 60 - 200 € 

 

 

 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα προέρχονται από: 

• Αποθήκευση δεδομένων στο cloud (🍂 🍂 🍂) 

• Κατανάλωση ενέργειας του υπολογιστή σας. Παράδειγμα: 8 ώρες 

εργασίας σε έναν iMac παράγουν 160 g CO2 (🍂 🍂 🍂) 

Τρόποι μείωσης ή περιορισμού: 

• Προσπαθήστε να βελτιστοποιήσετε τα αποθηκευμένα αρχεία. Διαγράψτε 

αυτά που δεν είναι πλέον απαραίτητα. 

• Μετάβαση σε πιο οικολογικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Χρησιμοποιήστε παρόχους που προσφέρουν «πράσινο» χώρο 

αποθήκευσης. 

• Απενεργοποιήστε τις συσκευές όταν δεν λειτουργούν για να αποτρέψετε 

κρυφές καταναλώσεις ηλεκτρισμού. 

Περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος 

 

Κόστος επένδυσης ή εισόδου 
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• Δημιουργήστε μια περσόνα ενός δυνητικού πελάτη και σκεφτείτε ποια 

προβλήματα μπορεί να έχει και ενημερώστε το προφίλ χρησιμοποιώντας 

τα πραγματικά σχόλια των πελατών σας. Απαντήστε σε ερωτήσεις και 

δώστε λύσεις σε φόρουμ και ομάδες LinkedIn για να δείξετε ότι μπορείτε 

να τους βοηθήσετε. 

 

• Προσωπική στρατηγική επικοινωνίας: δε χρειάζεται να βρίσκεστε σε όλα 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόνο σε αυτά που ο στόχος σας 

χρησιμοποιεί περισσότερο. Ωστόσο, καλό είναι να δημιουργήσετε 

λογαριασμούς και στα υπολοιπα, για να κρατήσετε τη θέση σας για 

αργότερα. Για τον ιστότοπο και τα προφίλ σας, χρησιμοποιήστε το 

πραγματικό σας όνομα. Η ύπαρξη ενεργών λογαριασμών στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης είναι επίσης μια βιτρίνα των δεξιοτήτων 

διαχείρισης και συγγραφής κειμένων. 

 

• Ζητήστε συστατικές και μαρτυρίες από προηγούμενους πελάτες σας. 

 

• Ελέγξτε την καμπάνια #IamRemarkable. 

 

 

 

• Αυτοπροβολή χωρίς αυτοπεποίθηση 

Καλές πρακτικές 

Προκλήσεις 
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• Αυτοπροβολή με υπερβολική αυτοπεποίθηση 

• Εύρεση των πρώτων πελατών 

• Να γνωρίζετε ότι οι γυναίκες τείνουν να αυτοπροβάλλονται λιγότερο από 

τους άντρες  

 

 

 

 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων: 

• Σχεδιάστε μια ακριβή εικόνα του κοινού-στόχου ή των πελατών σας και 

εστιάστε σε αυτή. 

 

• Εξασκηθείτε στην ακρόαση, την αφήγηση, την ενσυναίσθηση. 

 

• Αυξήστε την προβολή σας στο διαδίκτυο: προβάλετε γραπτές ή 

βιντεοσκοπημένες συστάσεις στον ιστότοπό σας και αναδείξτε τις 

δεξιότητές σας γράφοντας για το πώς λύσατε τα προβλήματα των 

πελατών σας, για παράδειγμα σε ένα ιστολόγιο.  

 

 

• Ζητήστε από τους ανθρώπους να γράψουν συστάσεις στο LinkedIn για 

εσάς. Απαντήστε σε ερωτήσεις στις ομάδες του LinkedIn και οι άνθρωποι 

θα εκτιμήσουν και θα ελέγξουν το προφίλ σας. 

 

Γενικές συμβουλές/λύσεις 
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• Η παρουσία στο Twitter θα σας επιτρέψει να εμφανιστείτε στις σελίδες 

των ιδιοκτητών επιχειρήσεων. 

 

• Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν διαφημιστικές καμπάνιες 

επί πληρωμή, που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες. Θα χρειαστεί να το 

διερευνήσετε και να αφιερώσετε λίγο χρόνο στον καθορισμό των εξόδων 

και των ομάδων-στόχων σας. 

 

 

 

 

 

• Είναι για όλους! Κάθε εικονικός βοηθός χρειάζεται πελάτες. Εάν 

αισθάνεστε άβολα με την αυτοπροβολή, ξεκινήστε με μικρούς 

ημερήσιους ή εβδομαδιαίους στόχους και αξιολογήστε τα αποτελέσματά 

σας κάθε μήνα. 

 

• Επιπλέον, η ψηφιακή παρουσία είναι μια εξαιρετική επαγγελματική 

κάρτα για όλους. Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας σχεδιαστής 

ιστοσελίδων, αρκεί να έχετε μια απλή ιστοσελίδα και να είστε ενεργοί στα 

κοινωνικά δίκτυα. 

 

 

 

 

• Ο ιστότοπος και τα διαδικτυακά σας προφίλ στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είναι τα βασικά σας εργαλεία. 

Συμπεράσματα 

t 

Σε ποιον απευθύνεται αυτό το 

εργαλείο/δραστηριότητα; 
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• Η δραστηριοποίηση σε εξειδικευμένες διαδικτυακές πλατφόρμες ή η 

συμμετοχή σε εκδηλώσεις δικτύωσης είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 

να συναντήσετε πιθανούς πελάτες και να ανταλλάξετε με συναδέλφους 

 

• Δημιουργήστε ένα προφίλ που ξεχωρίζει και προσπαθήστε να 

στοχεύσετε ένα συγκεκριμένο κοινό. 

 

• Η επένδυση είναι χαμηλή: φιλοξενία ιστοτόπου και καμπάνιες 

πληρωμένων διαφημίσεων. 

 

• Οι περισσότερες εκπομπές CO2 θα προέρχονται από την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας και την αποθήκευση δεδομένων. 

 

• Προωθήστε τις ικανότητές σας, αλλά μείνετε ταπεινοί: βεβαιωθείτε ότι 

μπορείτε να κάνετε αυτό που προσφέρετε. 

 

• Να γνωρίζετε την τάση των γυναικών να προωθούν λιγότερο τον εαυτό 

τους. 

 

• Το να βρείτε τους πρώτους πελάτες σας θα είναι το πιο δύσκολο. 

 

• Μόλις έχετε τις πρώτες σας μαρτυρίες και συστατικές, τα πράγματα θα 

επιταχυνθούν. 
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• Η δημιουργία ενός ιστολογίου ή η δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο είναι 

μια εξαιρετική άσκηση στη δημιουργία περιεχομένου και τις υπηρεσίες 

που μπορείτε αργότερα να προτείνετε σε πιθανούς πελάτες. 
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