
Forecasting 
the Social Media Buzz 



2008: Ιδρύεται η Palo Ltd 
 
2009: Λανσάρισμα του Palo.gr 

 η πρώτη μηχανή αναζήτησης ειδήσεων στην Ελλάδα 

 
2012: Παρουσίαση του Palo Professional την Ελληνική αγορά 

 μια καινοτόμα  πλατφόρμα μέτρησης και παρακολούθησης εταιρικής φήμης 
(Online Reputation Management) 

 
2012: Shortlist στα  Ermis  Awards 

 ως ένα από τα 3 καλύτερα media sites για το 2011 



2013: Βράβευση στα e-volution Αwards [Palo.gr] 
 στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης 

 
2014: Βράβευση στα e-volution Αwards [PaloProfessional] 

 στην κατηγορία «Dynamic New Comers» 

 
2014: Λανσάρισμα του Palo.rs 

 η πρώτη μηχανή αναζήτησης ειδήσεων στην Σερβία 

 
2014: Λανσάρισμα του Palo.cy [Κύπρος] 
2015: Επέκταση των υπηρεσιών μας στη ΝΑ Ευρώπη 



Στρατηγικές Συμμαχίες: με Ερευνητικά Ιδρύματα (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) 
και με Πανεπιστήμια (ΟΠΑ, Χαροκόπειο, 
Πανεπιστήμιο Πατρών) 

 
 
Συμμετοχές: στο ΕΣΠΑ και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (καινoτόμος 

επιχειρηματικότητα, μεταποίηση στις νέες συνθήκες, 
ICT4Growth, Horizon 2020, κλπ.) 





Η  νέα προσέγγιση στην Aναζήτηση αλλά 
και στην Εξαγωγή συναισθημάτων  

Αναγνώριση οντοτήτων 

 Εταιρίες, Προϊόντα, Πρόσωπα, Τοποθεσίες 
 Διαχωρισμός αναφορών - οι αναφορές που δεν αναφέρονται στην 

οντότητα καθαρίζονται 
 Ομαδοποίηση πολλαπλών μορφών ονομάτων στην ίδια οντότητα 



Εξαγωγή συναισθημάτων με LT 

 Λεξικό, με λέξεις ή συνδιασμό λέξεων που φέρουν πολικότητα 
 
 Συντακτική ανάλυση & κανόνες, ώστε να εντοπίσουμε για την 

οντότητα μας αν η αναφορά είναι θετική ή αρνητική  
 
 Δυναμική προσέγγιση και στα 2 παραπάνω 



Υψηλή ακρίβεια στα αποτελέσματα 



Εξαγωγή Συναισθήματος με ακρίβεια 

  87% σε επίπεδο εγγράφου 
  75% σε επίπεδο οντότητας 



Workspaces με οντότητες 
αλλά και λέξεις κλειδιά 



Ανάλυση αναφορών με συναίσθημα 



Εργαλεία ανάλυσης 



Εργαλεία ανάλυσης 



Κύρια Οφέλη 

Κατανόηση των αγορών και 
καταναλωτών 

 

Αποδοτική /Προληπτική 
διαχείριση της εταιρικής φήμης 

 

Καλύτερη διαχείριση της γνώσης 
απο τα social media 

 

Aνταγωνισμός και τάσεις της 
αγοράς 



Νέες Υπηρεσίες 

Intelligence Reports 
 εξειδικευμένες αναλύσεις που οδηγούν στην εξαγωγή 

insights 
 μεγιστοποίηση αποτελεσματικότητας επικοινωνιακών 

δράσεων 
 
 

Forecast Reports 
 χαρτογράφηση και αποκάλυψη τάσεων (trends) 
 αξιοποίηση ευκαιριών και μείωση ρίσκου  



Intelligence Reports 

Performance Audit - KPIs / Competitor Knowledge 
 

Content Analyses / Asset Management Insights 
 

Key Influencers & Referrers 
 

Insights & Indicated Actions 



Intelligence Reports 



Forecast Reports 

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς: 

Μετράμε 
κυκλικές τάσεις 

ή ακόμα πιο 
περίπλοκες 

Προσδιορίζουμε ή 
επαληθεύουμε 

επικείμενες τάσεις 

Προβλέπουμε την 
«απόσβεσή» τους 



Forecast Reports 

Forecast of up to five KPIs 
 

Forecast window relative to available actual data 
 

Investigate forecasted vs. actual data for validation 
 

Get insights and indicative actions 



Forecast Reports 



Forecast Reports 



Το σκοτάδι είναι και επικίνδυνο 
και πιο ........ακριβό 



pt@paloservices.com 


