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Viral Growth Driven Design Web-design 

Instructor 

Spyros Kollas 

Phone 

N/A 

Email 

spyros@viralgrowth.eu 

Office Location 

SE, BG, GR 

Office Hours 

Mon-Fri 10:00-18:00 

Course Overview 

Το παραδοσιακό μοντέλο σχεδιασμού ιστοσελίδων είναι εντελώς δυσλειτουργικό 

και ξεπερασμένο. 

Είτε είσαι οργανισμός, είτε ελεύθερος επαγγελματίας, μικρή ή μεσαία επιχείρηση, το 

παραδοσιακό αυτό μοντέλο σε κάνει εξαιρετικά ευάλωτο, σε εκθέτει σε αρκετούς 

κινδύνους και δεν σου φέρνει τα βέλτιστα και επιθυμητά αποτελέσματα. 

Το Viral Growth Driven Design Website (σχεδιασμός με γνώμονα την ανάπτυξη) 

είναι το νέο χρυσό πρότυπο παραγωγής αποτελεσμάτων, φέρνοντας μετρήσιμη 

επιχειρηματική αξία μέσω του web design.  

Πρόκειται για μια πιο έξυπνη, ευέλικτη και καθοδηγούμενη από τα δεδομένα 

προσέγγιση που ελαχιστοποιεί τις παγίδες και τα προβλήματα του παραδοσιακού 

σχεδιασμού ιστοσελίδων 

Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή ιστοσελίδων υψηλής απόδοσης. 

Publications & Authors 

Viral Growth, Spyros Kollas 

Course Materials 

 Growth Driven Design eBook 

 GDD Templates 

 

Resources 

• HubSpot 

• Luke Summerfield 

• Google 
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Course Schedule 

Day 1 1. Κίνδυνοι παραδοσιακού σχεδιασμού ιστοσελίδων 

2. Ένας πιο έξυπνος τρόπος να σκεφτείς για το Web Design 

3. Ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με τον παραδοσιακό 

σχεδιασμό ιστοσελίδων. 

4. Συνεχόμενη μάθηση και βελτιστοποιήσεις 

5. Mαθαίνουμε, ενημερώνουμε το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις  

6. Στρατηγική ανάπτυξης ιστοσελίδας 

7. Στόχοι 

8. Personas 

9. Ποσοτική Έρευνα - Website & έλεγχος Analytics 

10. Ποιοτική έρευνα - Έρευνα χρηστών 

11. Βασικές υποθέσεις 

Day 2 1. Στρατηγική εξωστρέφειας & Ιστοσελίδας 

2. Launch Pad Website 

3. Κανόνας 80/20 και λίστα επιθυμιών 

4. Διαδικασίες επεξεργασίας ιστοσελίδας 

5. Οργάνωση συλλογής δεδομένων 

6. Συνεχόμενες βελτιώσεις 

7. Απόδοση VS στόχοι 

8. Πρόσθετα δεδομένα και έρευνα 

Day 3 1. Μάθετε από το τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων 

2. Brainstorming και καθορισμός προτεραιοτήτων της λίστας επιθυμιών 

3. Boost Conversion 

4. Improve User Experience 

5. Personalize the User 

6. Build Marketing Assets 

7. Γενικές ενημερώσεις της ιστοσελίδας 

8. Σχέδιο κύκλου σπριντ 

Day 4 1. Αγορά Domain Name 

2. Wordpress Setup 

3. Standard Plugins 

4. Other Plugin 

5. Που να βρείτε φωτογραφίες και Videos  

6. Design Tools  

7. Εισαγωγή στο Woocommerce 

8. Πως να δέχεστε πληρωμές online (όχι PayPal) 
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Homework Policy 

Συστήνεται η άμεση εφαρμογή όσων διδάσκεστε σε πραγματικό χρόνο στην δική σας ιστοσελίδα, ώστε τόσο 

κατά την διάρκεια, όσο και μετά το πέρας της εκπαίδευσης να λαμβάνετε υποστήριξη προς την κατασκευή και 

την ανάπτυξή της. 

Additional Information 

Τα μαθήματα διεξάγονται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στην Αθήνα, αλλά και μέσω διαδικτύου για όσους 

διαμένουν και δραστηριοποιούνται εκτός Αθηνών. 

Κάθε κύκλος σπουδών διαρκεί 3 ημέρες και τα μαθήματα πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα κάθε 

Δευτέρα και η διάρκειά τους είναι 2,5 ώρες. 

Την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι, ανεξάτητα με το αν βρίσκονται στην Αθήνα 

ή εκτός. 

Το πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται η φυσική σας παρουσία και έτσι αποφεύγεται ο κόπος και το κόστος των 

μετακινήσεων. Mπορείτε να το παρακολουθήσετε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Χρειάζεται απλώς ένας 

υπολογιστής και μια σύνδεση στο internet. Παρακολουθείτε από την άνεση του γραφείου ή ακόμα και του 

σπιτιού σας, από laptop ή σταθερό υπολογιστή. 

Μετά τα μαθήματα και στα πλαίσια της Δία Βίου Μάθησης & Εκπαίδευσης, και θέλοντας να βρισκόμαστε 

συνέχεια δίπλα σας, δημιουργήσαμε ένα Ειδικό Τμήμα Υποστήριξης των αποφοίτων μας στο οποίο μπορεί να 

συμμετάσχει όποιος επιθυμεί να είναι μέλος της κοινότητας της Viral Growth με πολλά πρόσθετα οφέλη. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                


