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A.I.D.A model

Attention:

Τράβηξε τη προσοχή

Interest:

Προσέλκυσε το ενδιαφέρον

Desire:

Δημιούργησε την επιθυμία

Action:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
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A.I.D.A model

Landing Page Experience:

Hero image & copy που να τραβάει τη προσοχή και να είναι 
σχετικό.

Benefits:

Ποια είναι τα specs που κάνουν ξεχωριστό το service/offer.

Desire:

Promo video που να μπορεί να ταυτιστεί ο user με 
συναίσθημα.

Action:

CTA button για να προχωρήσει ο user σε μία ενέργεια.
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Lead & CRM connection

Συλλέξτε αυτόματα όλες τις νέες επαφές σε ένα 
σημείο

Η φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων είναι συνδεδεμένη με ένα 
online spreadsheet (excel), όπου αποθηκεύονται αυτόματα και 
οργανωμένα όλα τα στοιχεία των δυνητικών πελατών σας.

Η καταγραφή των δεδομένων δίνει τη δυνατότητα 
επεξεργασίας οποιασδήποτε επαφής ή αξιοποίησης του 
συγκεντρωμένου κοινού σε μελλοντικές διαφημιστικές 
ενέργειες.
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Case Study Dietplanner

Ζητούμενο:

Άμεση αύξηση των leads για online πλάνα διατροφής.

Στρατηγική:

Δημιουργία ενός αποτελεσματικού sales funnel μέσω website 
και Lead Generation καμπάνιας, με σκοπό την απόκτηση 
ποιοτικού traffic με το μέγιστο engagement rate.

Αποτέλεσμα:

Η υλοποίηση του πλάνου απέφερε, στην πράξη, 
αποτελέσματα πέρα από τα προσδοκώμενα (ROAS 1170%).
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Στρατηγική
Brand Digitalization

● Δημιουργία ενός ονόματος με σαφή περιγραφικά 
χαρακτηριστικά

● Δημιουργία λογοτύπου με ψηφιακά 
προσανατολισμένη εταιρική παλέτα χρωμάτων και 
συνδηλωτικό του ονόματος χαρακτήρα

● Δημιουργία ιστοσελίδας και lead magnet pages με 
βάση την εταιρική ταυτότητα
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Στρατηγική
Sales Funnel

● UI/UX  ιστοσελίδας που παραπέμπει σε landing page 
Lead Generation καμπάνιας

● Φόρμα επικοινωνίας στο αρχικό page

● Βασικό Call to Action promo (αίτηση για Δωρεάν 
Online Αξιολόγηση)

● Επιλογή για αγορά απευθείας ενός διατροφικού 
πακέτου (Up-Selling Strategy)

Lead Generation
Conference



Στρατηγική
Innovation

Βασικός στόχος της Lead Generation καμπάνιας:
Ποιοτικό traffic με το μέγιστο engagement rate. 

Αντί να χρησιμοποιήσουμε ως βασικό objective της prospect 
καμπάνιας το standard lead event, δημιουργήσαμε ένα 
Custom Conversion Event το οποίο έκανε trigger κάθε φορά 
που ο χρήστης έφτανε στο 90% scroll της σελίδας.

Με αυτόν το τρόπο, είχαμε τη δυνατότητα να 
συγκεντρώσουμε μόνο engaged traffic στο remarketing list, 
υποθέτοντας ότι το κοινό αυτό θα ήταν πιο έτοιμο να 
αγοράσει.
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Υλοποίηση & Αποτελέσματα
Funnel 1 - Δωρεάν Αξιολόγηση 

Χορηγούμενη διαφήμιση FB/Insta Επίσκεψη landing page www.dietplanner.gr &
Αίτηση Πακέτου Δωρεάν Αξιολόγησης

Αποστολή αυτόματου email με CTA link το 
ερωτηματολόγιο Δωρεάν Αξιολόγησης σε Google Form

http://www.dietplanner.gr


Υλοποίηση & Αποτελέσματα
Funnel 1 - Δωρεάν Αξιολόγηση 

Καταχώρηση απαντήσεων 
ερωτηματολογίου Η ειδικός προτείνει διατροφικά πακέτα μέσω email όπου περιλαμβάνονται 

τιμές & τρόποι πληρωμής (τραπεζική κατάθεση, viva wallet link)



Υλοποίηση & Αποτελέσματα
Funnel 2 - Επί Πληρωμή 

Χορηγούμενη διαφήμιση FB/Insta Επίσκεψη landing page www.dietplanner.gr &
Αίτηση Πακέτου επί πληρωμή

Αποστολή αυτόματου email όπου αναγράφονται
κόστος κάθε πακέτου & τρόποι πληρωμής

Επικοινωνία μέσω Google Meet, Zoom
ή τηλεφώνου

http://www.dietplanner.gr


Υλοποίηση & Αποτελέσματα
Creatives

1 SoMe Promo Video με την ειδικό 
στον φυσικό της χώρο για χτίσιμο 
awareness & trust
→ Προβολή Εξειδίκευσης
(Ανάπτυξη εμπιστοσύνης ως προς την 
υπηρεσία)

2 εικόνες με κατηγορίες Φοιτητές & Εργαζόμενοι 
που χρησιμοποιήθηκαν για στόχευση διαφορετικών 
target groups με βασικό κριτήριο τμηματοποίησης 
το time-to-spent on diet
→ Πίεση & έλλειψη χρόνου για προσωπική 
βελτίωση (Εστίαση στο βασικό πρόβλημα χρηστών)

1 generic εικόνα βασισμένη στην 
εταιρική ταυτότητα με στόχο το 
awareness της ενέργειας
→ Δωρεάν Αξιολόγηση Online 
(Στοχευμένη προώθηση Promo)

1 γραφιστικό Carousel με FAQs που 
απασχολούν ένα άτομο που σκέφτεται να 
ξεκινήσει πλάνο διατροφής
→ Διατροφικά ερωτήματα (Ένδειξη 
κατανόησης του χρήστη)



Υλοποίηση & Αποτελέσματα
Campaigns

Campaign 1
Prospecting

Campaign 2
Prospecting

Campaign 3
Remarketing



The Results
Χρονική διάρκεια: 12 μήνες (10/2021-10/2022)

➔ Amount Spent: 16.800€
→ Custom Conversion Scroll Tracking 90%: 8.257 events
→ Landing Page Views: 35.910 επισκέπτες
 (+459% περισσότεροι συγκριτικά με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος)

→ Campaign 2: 4.734 Leads για δωρεάν αξιολόγηση
→ Campaign 2: 672 Leads για αγορά πακέτου
→ Campaign 2 (13.500 total spent): Cost Per Lead (CPL) 2,5€
→ Campaign 3 (3.300 total spent): 3600 Leads για αγορά πακέτου με CPL 9,17€

→ Αναλογία Lead / Επισκέπτες: 15% Conversion Rate
→ Αναλογία Scroll Tracking 90% / Επισκέπτες: 23%
→ Total CPL: 2,91€

➔ Έσοδα που προήλθαν από την πώληση πακέτων μέσω leads: 196.674€

➔ ROAS: 1170%
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Σας ευχαριστώ πολύ

Implementing Lead Generation
with Facebook Custom Conversions

More Tips for Growth Hacking Lead Strategy

angelos@inyourcity.gr


