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Κειμενογραφία 

 

 

Ένας κειμενογράφος είναι ένα άτομο που γράφει αντίγραφο ως ανάδοχος ή σε 

μια βάση έργου για μια επιχείρηση ή οργανισμό. Ένα αντίγραφο είναι 

οποιοδήποτε κείμενο που χρησιμοποιείται για την εμπορία και την πώληση 

ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας επωνυμίας (αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει σελίδες πωλήσεων, ψηφιακά μέσα, αναρτήσεις ιστολογίου, 

σελίδες προορισμού, αναρτήσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικά 

βιβλία, μελέτες περιπτώσεων και λευκές βίβλους). Στόχος του αντιγράφου είναι 

να πείσει, να ενημερώσει, να καταταχθεί καλά στις μηχανές αναζήτησης (κυρίως 

στο Google) και να παρακινήσει τον αναγνώστη να αναλάβει άμεση δράση. 

 

 

Περιγραφή 

t 
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Για να ξεκινήσετε να συνεισφέρετε υπηρεσίες ως κειμενογράφος, απαιτείται η 

ακόλουθη επένδυση: 

• Μολύβι και χαρτί (€) 

• Επιτραπέζιος υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής, οθόνη + σχετικά 

περιφερειακά (€€) 

• Λογισμικό όπως προγράμματα του Office και επεξεργασία κειμένου (€€) 

• Λογαριασμός τηλεφώνου (€) 

• Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση, π.χ., μαθήματα, βιβλία, βίντεο 

YouTube, η μάθηση είναι ζωτικής σημασίας για να γίνετε ένας 

επιτυχημένος ανεξάρτητος κειμενογράφος (€€) 

• Δημιουργήστε μάρκετινγκ περιεχομένου για να προωθήσετε την 

εργασία σας (€) 

• Δημιουργήστε ένα δίκτυο πιθανών πελατών ή/και συνεργατών (€) 

• Δημιουργήστε έναν ιστότοπο και/ή ξεκινήστε τη δημιουργία ενός 

χαρτοφυλακίου για να δείξετε την εργασία σας (€) 

 

 

 

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: 

• Απομακρυσμένη εργασία. Η συνεχιζόμενη κατανάλωση ενέργειας 

(θέρμανση σπιτιών, χρήση νερού και ηλεκτρική ενέργεια) παραμένει 

ανησυχητική. (🍂🍂🍂) 

• Απόβλητα δημιουργίας, χρήσης και εκτύπωσης χαρτιού (🍂) 

Περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος 

 

Επένδυση ή κόστος εισόδου 
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• Κατανάλωση ενέργειας του υπολογιστή σας (🍂 🍂 🍂) 

• Αποθήκευση δεδομένων στο cloud (🍂 🍂 🍂) 

•  

Τρόποι μείωσης: 

• Η απομακρυσμένη εργασία μειώνει τα αποτυπώματα άνθρακα με:  

o Η λιγότερη καθημερινή κίνηση των μετακινήσεων μειώνει τις 

εισαγωγές CO2 και βελτιώνει την ποιότητα του αέρα σε 

κατοικημένες περιοχές. 

o Λιγότερη χρήση πλαστικών μιας χρήσης καθώς οι εργαζόμενοι 

τρώνε και πίνουν συνήθως στο σπίτι. 

o Λιγότερη σπατάλη ενέργειας από υπολογιστές, φώτα, εκτυπωτές 

κ.λπ. που αφήνονται άσκοπα αναμμένα για παρατεταμένες 

περιόδους της ημέρας. 

o Λιγότερες εκτυπώσεις και σπατάλη χαρτιού καθώς 

χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά αρχεία και αρχεία PDF. 

• Το χαρτί ανακυκλώνεται. 

• Απενεργοποιήστε τις συσκευές όταν δεν λειτουργούν για να αποτρέψετε 

τον «ηλεκτρισμό φάντασμα». 

• Προσπαθήστε να βελτιστοποιήσετε τα αποθηκευμένα αρχεία. Διαγράψτε 

όλα τα περιττά αρχεία, εφαρμογές, φωτογραφίες και βίντεο.  

• Δημιουργήστε διατάξεις για ψηφιακές λύσεις (δηλαδή καταγραφή 

σημειώσεων σε φορητούς υπολογιστές ή/και εφαρμογές καταγραφής 

σημειώσεων σε smartphone, περιεχόμενο προσβάσιμο ψηφιακά στο 

cloud). 
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• Να είστε περίεργοι: Πάρτε έμπνευση από οπουδήποτε και παντού. 

 

• Σεβαστείτε τον πελάτη: Να το έχετε πάντα υπόψη σας και να κάνετε 

καλές ερωτήσεις για να λάβετε βασικές πληροφορίες.  

 

• Γνωρίστε το κοινό σας: Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε ποιο είναι 

το κοινό σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί του. Μόλις κάνετε αυτή τη 

δουλειά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σωστή γλώσσα για να την 

συντονίσετε.  

 

• Να είστε μεθοδικοί: Επιλέξτε το κατάλληλο περίγραμμα 

κειμενογραφίας: σχεδιάστε κάθε ενότητα του αντιγράφου, λάβετε σχόλια 

από τους ενδιαφερόμενους και περάστε από αρκετούς γύρους 

επεξεργασίας. 

 

• Να είστε σαφείς και συνοπτικοί: Ξεκινήστε με σαφείς και 

συναρπαστικούς τίτλους, χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα και φτάστε στο 

σημείο, δώστε έμφαση στην πρόταση αξίας σας.  

 

• Κειμενογραφία και βιωσιμότητα: Η συναισθηματική σύνδεση με 

πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, μεταδίδοντας μια κριτική, 

ηθική και φιλική προς το περιβάλλον θέση καθίσταται απαραίτητη για 

την ενίσχυση ενός πιο βιώσιμου βιοπορισμού. 

 

Καλές πρακτικές 
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• Γράψιμο χωρίς χαρτοφυλάκιο 

• Μη κατανόηση του μάρκετινγκ: Η προώθηση του εαυτού σας και των 

υπηρεσιών σας είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία ως ανεξάρτητος 

κειμενογράφος. Έτσι, ένα σχέδιο μάρκετινγκ μπορεί να σας βοηθήσει να 

βελτιώσετε την επιχείρησή σας. 

• Απώλεια πεδίου (δυσκολίες διαχείρισης του αντικειμένου του έργου) 

• Διαχείριση χρόνου (εξασφάλιση εργασίας, μάρκετινγκ, δημιουργία του 

χαρτοφυλακίου σας, χειρισμός διοικητικών εργασιών, δικτύωση, μεταξύ άλλων) 

Προκλήσεις 

Επιλέγοντας τη σωστή δομή 

Commenté [gg1]: https://www.canva.com/design/DAFHmG
uEpg8/zFM748Owpw-mSPEzLVPWLA/edit 
 

https://www.canva.com/design/DAFHmGuEpg8/zFM748Owpw-mSPEzLVPWLA/edit
https://www.canva.com/design/DAFHmGuEpg8/zFM748Owpw-mSPEzLVPWLA/edit
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• Διαπραγμάτευση αμοιβής και πληρωμή 

• Διατήρηση πελατών 

 

 

 

 

• Δημιουργήστε το χαρτοφυλάκιό σας, αναζητήστε δουλειά, 

δημιουργήστε αξιοπιστία. 

• Εκπαιδευτείτε στις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και στη 

διαχείριση επιχειρήσεων 

• Αποφύγετε την απώλεια πεδίου: Κάντε εκ των προτέρων τις 

απαραίτητες και λεπτομερείς ερωτήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν 

να κατανοήσετε τον όγκο της εργασίας που απαιτείται, το πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων, τις ακριβείς ευθύνες σας και τις προσδοκίες του πελάτη 

σας). 

• Διαχειριστείτε το χρόνο σας: μπορείτε να το κάνετε ορίζοντας ωράριο 

εργασίας, δημιουργώντας ένα εβδομαδιαίο και ημερήσιο πρόγραμμα που 

θα ακολουθήσετε. 

• Κάντε έρευνα: είναι πιο εύκολο να διαπραγματευτείτε εάν έχετε καλές 

πληροφορίες. Ερευνήστε σχετικά με την τυπική αγοραία αξία πριν λάβετε 

οποιαδήποτε απόφαση.  

• Εδραιώστε τις σχέσεις με τους πελάτες σας: Μπορεί να σας 

εξασφαλίσει συνεπείς αναθέσεις, παραπομπές και περισσότερα χρήματα. 

 

 

Γενικές συμβουλές/λύσεις 
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• Όποιος μπορεί να γράψει και να καλύψει την ανάγκη της εργασίας ή του 

πελάτη του. 

• Οι κειμενογράφοι είναι ένας συνδυασμός διαφημιστικών δημιουργικών, 

ψυχολόγων συμπεριφοράς και πωλητών. 

• Ένας καλός κειμενογράφος είναι εγγράμματος, περίεργος, δημιουργικός, 

στοχαστικός και έχει πειθαρχία. 

• Άτομα με ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες: Θα πρέπει να μπορούν να 

γράφουν καλά και να δημιουργούν πειστικό περιεχόμενο, γνωρίζοντας 

πώς να τραβούν την προσοχή του αναγνώστη. Πρέπει να επικοινωνούν 

τις ιδέες τους συνοπτικά και αποτελεσματικά, καθιστώντας διαφορετικά 

θέματα εύκολα κατανοητά. 

• Άτομα με ισχυρές οργανωτικές ικανότητες. 

 

 

• Η κειμενογραφία είναι γραφή με συγκεκριμένο σκοπό. Ο 

κειμενογράφος στοχεύει να συμβουλεύσει τον αναγνώστη καθώς και να 

τον ενθαρρύνει να αναλάβει δράση. 

• Η κειμενογραφία αφορά ιδέες, προτάσεις αξίας και δεξιότητες 

επικοινωνίας: έχει να κάνει με την ικανότητα δημιουργίας μιας ιδέας σε 

μια δημιουργική, αποτελεσματική και πειστική γλώσσα που εμπνέει τον 

αναγνώστη. 

• Δε χρειάζεται υψηλές επενδύσεις ή κόστος εισόδου, αλλά χρειάζεται 

χρόνος για να εδραιωθεί μια σταθερή βάση εμπιστοσύνης, δικτύου 

πελατών και αξιοπιστίας. 

Συμπεράσματα 

t 

Σε ποιον απευθύνεται αυτό το 

εργαλείο/δραστηριότητα; 
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• Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι μάλλον χαμηλός και σχετίζεται 

κυρίως με τη χρήση της ενέργειας που απαιτείται για την εκτέλεση 

εργασιών υπολογιστή και διαδικτυακών εργασιών. Υπάρχουν τρόποι να 

μειωθεί ή αντισταθμιστεί.   

• Ένας κειμενογράφος πρέπει να έχει ενσυναίσθηση και να ξέρει πώς 

να απευθύνεται στους πελάτες. Πρέπει επίσης να γνωρίζει το κοινό 

και να ταιριάζει με τη γλώσσα του στους πιθανούς αναγνώστες του. 

Πρέπει να είναι σπουδαίος δημιουργός ιστορίας και τεχνικός 

συγγραφέας.  
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