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Κατασκευή
Ιστοσελίδων
Ένας νέος τρόπος κατασκευής και
ανακατασκευής ιστοσελίδων
εστιάζει στην δημοσίευση του
website μέσα στις πρώτες 45 ημέρες,
ισορροπώντας ανάμεσα σε
ταχύτητα και ποιότητα. 02
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Θα έπαιζες σε πρωτάθλημα darts με
δεμένα τα μάτια; Γιατί να το κάνεις με
την ιστοσελίδα σου, χτίζοντας την
χωρίς στρατηγική;

Αυτός ο νέος τρόπος κατασκευής και
ανακατασκευής ιστοσελίδων εστιάζει
στην δημοσίευση του website μέσα σε
45 ημέρες, ισορροπώντας ανάμεσα σε
ταχύτητα και ποιότητα.
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Αυτό βοηθάει να συλλέξουμε
γρήγορα και πραγματικά
δεδομένα. Το αποτέλεσμα είναι
κάθε επόμενο βήμα να βασίζεται
σε αυτά τα data, τα οποία
καταδεικνύουν τις προτιμήσεις
των επισκεπτών – υποψήφιων
πελατών σου! 
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Σπαταλάς χρόνο και
πόρους για την ιστοσελίδα
σου και δεν το γνωρίζεις.

Αυτό που μέχρι σήμερα έχουμε
αποδεχθεί ως τον κανονικό τρόπο
προσέγγισης, οικοδόμησης και
συντήρησης μιας ιστοσελίδας έχει
αυξημένο κίνδυνο και κοστίζει σε
χρόνο, χρήματα, στην εικόνα και την
επιτυχία της επιχείρησής σου.
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Στην Viral Growth κατασκευάζουμε,
ανακατασκευάζουμε ή και σου
μαθαίνουμε τον τρόπο, εφόσον το
επιθυμείς, να φτιάχνεις
επαγγελματικές ιστοσελίδες που να
είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό
ηλεκτρονικό φυλλάδιο 06
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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.
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Το GDD Growth Driven Design
(σχεδιασμός με γνώμονα την
ανάπτυξη) είναι το νέο χρυσό
πρότυπο παραγωγής
αποτελεσμάτων, φέρνοντας
μετρήσιμη επιχειρηματική αξία
μέσω του web design.
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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
λειτουργικότητας!

09



10 Ας  Συνεργαστούμε
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Viral Growth EU

marketing@viralgrowth.eu

+302102162229
+306949592864

www.viralgrowuth.eu


