


Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που 
ζητάνε οι πελάτες; 



Και στη συνέχεια 



Γιατί δεν πρέπει να με  
ενδιαφέρουν τα likes τόσο πια; 





Tι προσπαθεί να κερδίσει το 
Facebook? 





Πόσες Facebook Pages έχει σήμερα το 
Facebook; Μαντέψτε 

52 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ! 



FACEBOOK PAGE CONTENT 

FB PAGE FANS 





Δεν υπαρχει συναγωνισμός.  
Η γάτα μου, η Μπύρα τους κερδίζει 

όλους 



Τι καθορίζει τι θα φανεί  
στο news feed του κάθε χρήστη; 



X TECHNOLOGY 
X NEGATIVE FEEDBACK 
X ADS 

X STORY BUMPING 
X LAST ACTOR 
 



KAI 3 ΝΕΑ!!! 

X LIKE-BAITING 

X FREQUENTLY CIRCULATING CONTENT 

X SPAMMY LINKS 

 



ΠΟΣΟ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ  
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ REACH; 







Το αποτέλεσμα;  
Να διαμαρτύρονται τα brands! 



Brian Boland leads the Ads Product 
Marketing team at Facebook. 

Στις 5 Ιουνίου απολογήθηκε  
το FB 

https://www.facebook.com/business/news/Or
ganic-Reach-on-Facebook 

https://www.facebook.com/business/news/Organic-Reach-on-Facebook
https://www.facebook.com/business/news/Organic-Reach-on-Facebook
https://www.facebook.com/business/news/Organic-Reach-on-Facebook
https://www.facebook.com/business/news/Organic-Reach-on-Facebook
https://www.facebook.com/business/news/Organic-Reach-on-Facebook
https://www.facebook.com/business/news/Organic-Reach-on-Facebook
https://www.facebook.com/business/news/Organic-Reach-on-Facebook
https://www.facebook.com/business/news/Organic-Reach-on-Facebook


Τι ειπώθηκε; 
-Why is organic reach declining? 
-Why not just show everything — every piece of 
content from every friend and Page — and let 
people decide what they want to see? 
-Is organic reach dropping because Facebook is 
trying to make more money? (ΛΟΛ) 
-Is Facebook the only marketing platform that’s 
seen declines in organic reach? 
-Ok, there’s more content now. But what’s the 
value of having more people like my Page? I paid 
good money for my fans on Facebook, and now I 
can’t reach as many of them. 
-So, how should I use Facebook for my business? 
-Can businesses succeed on Facebook with 
decreased organic reach? 
-How do I know things won’t keep changing? 



Τα πιο 
σημαντικά 

Γιατί έχει πέσει το organic reach; 
 
1. Κάθε ημέρα όλο και περισσότερο 
περιεχόμενο δημιουργείται και μοιράζεται 
ανάμεσα στους χρήστες.  
«Κατά μέσο όρο 1.500 ιστορίες θα 
μπορούσαν να εμφανίζονται στο News Feed 
κάθε χρήστη κάθε φορά που μπαίνουν στο 
Facebook. Σε χρήστες με πολλούς φίλους ο 
αριθμός αυτών των ιστοριών  θα μπορούσε 
να φτάσει τις 15.000.» 



Τα πιο 
σημαντικά 

Γιατί έχει πέσει το organic reach; 
 
2. Εξαιτίας του αλγόριθμου *HELOOOO*  
«Από τις 1,500+ ιστορίες που μπορεί να δει 
ένας χρήστης όταν μπει στο Facebook, το 
News Feed του εμφανίζει περίπου 300.»   
Για να επιλέξει, χρησιμοποιεί τον 
αλγόριθμο που ορίζει τις πιο σημαντικές 
λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες.  



Μια σημαντική αλλαγή ήταν:  
Showing More High Quality Content 

Μάλλον δεν εννοούσαν αυτό: 

 



Τα πιο 
σημαντικά 

So, how should I use Facebook for my 
business? 
“Like TV, search, newspapers, radio 
and virtually every other marketing 
platform, Facebook is far more 
effective when businesses use paid 
media to help meet their goals. ” 



Και τώρα; 



Ιs Content the King anymore? 



Δυστυχώς όχι 



Tι μπορούμε να κάνουμε; 

CONTENT STRATEGY 

ACTIVATIONS FACEBOOK 

ADS 



CONTENT STRATEGY Circle of Content Life 



CONTENT STRATEGY 

Brand 
Content 

Circle 

Create 

Promote 

Engage 

Listen 

Collect 
Insights 

Learn 



CONTENT STRATEGY 

LISTEN 

LEARN 

CREATE 



CONTENT STRATEGY 

Relevant 

Engaging 

Likeable 



ACTIVATIONS 



FACEBOOK  

ADS WHY? 



FACEBOOK  

ADS 

“Facebook is far more effective 
when businesses use paid media to 
help meet their goals. ” 



Thank You! 


