
Learn how to GROW
The contemporary reality in your BUSINESS…



❖Κύριος στόχος της Enerdata Enterprise Solutions είναι η παροχή 

υπηρεσιών ποιότητας και η υψηλή ικανοποίηση των πελατών 

της. Η Enerdata Enterprise Solutions υλοποιεί επιχειρησιακές 

λύσεις με το κλειδί στο χέρι μέσα στον προγραμματισμένο χρόνο.

We Create Quality 

Η εταιρείας μας

Παρουσίαση

Η εταιρεία δημιουργήθηκε από επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής 

με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία, με όρεξη για δημιουργία και προσφορά.

Oι άνθρωποι της Enerdata Enterprise Solutions έχουν μεγάλη εμπειρία στην 

Διοίκηση και Διαχείριση Έργου (Project management), Συμβουλευτική 

Επιχειρήσεων (Business Consulting), Ανάπτυξη Λογισμικού (Programming), 

Παραμετροποίηση Εφαρμογών (Customization), Εκπαίδευση Χρηστών 

(Users’ Training), εγκατάσταση και διαχείριση δικτύων και hardware και 

χρησιμοποιεί τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες αιχμής.



Η αποστολή της Enerdata Enterprise Solutions

• Να συμβάλουμε δραστικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας

• Να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας

• Να προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα που ξεχωρίζουν για την 

καινοτομία τους, μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

στον χώρο της πληροφορικής

• Να προσεγγίζουμε σε κάθε έργο το όραμα και τους στόχους του 

πελάτη

• Να καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες που έχουν οι πελάτες μας 

ΣΗΜΕΡΑ και ταυτόχρονα να αναπτύσσουμε πρωτοποριακά 

προϊόντα και υπηρεσίες που θα καλύψουν τις ανάγκες του ΑΥΡΙΟ.

• Να αναδείξουμε τον άνθρωπο στον αποφασιστικότερο παράγοντα 

επιτυχίας.

Αποστολή της εταιρίας είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής που καλύπτουν απόλυτα στις 

ανάγκες του πελάτη και ταιριάζουν στο όραμά του για 

ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη, μέσα από εξειδίκευση και βαθιά 

γνώση σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών και διαρκή εξέλιξη.



Choices

Σωστές Επιλογές

Οι κατάλληλες

επιλογές θα φέρουν

την σταθερή και

σίγουρη ανάπτυξη.

Development

Ανάπτυξη

Μπορείτε να 

εντυπωσιάσετε το 

κοινό σας με τις νέες 

τεχνολογίες. 

Programming

Προγραμματισμός

Σωστές κινήσεις την

κατάλληλη χρονική

στιγμή κάθε εποχής. 

Designer

Σχεδιασμός

Οπτικοποίηση των

στόχων και των

υπηρεσιών σας.



Επιχειρηματικά  πλάνα

Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και δημιουργία 
στόχων κοινού.

Στρατηγική
01

Δημιουργούμε μαζί τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης της

επιχείρησής σας σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

Creative concepts
02

Με νέα designs και πλήρως λειτουργικά για τη μέγιστη

προσέλκυση του στόχου μας.

Δημιουργία ιστοσελίδας & eshop

03

Προγράμματα για το κινητό τηλέφωνο και όλες τις συσκευές για 

εύκολη πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες σας.

mobile apps
04



Στρατηγική

Αργά και σταθερά βήματα 

που θα επιφέρουν την μόνιμη 

ανάπτυξη.

Ανάπτυξη

Υπολογίζουμε μαζί το κόστος 

και βρίσκουμε λύσεις για να 

το περιορίσουμε.

Υπολογισμοί

Μελετάμε τα αποτελέσματα

και προσαρμόζουμε τα 

επόμενα επιχειρηματικά 

πλάνα.

Μελέτη

Επιλέγουμε το σωστό χρόνο

για κάθε επιχειρηματικό πλάνο 

της επιχείρησής σας.

Ο σωστός χρόνος

Σταθεροποιούμε τα έξοδα και

λαμβάνουμε τη μέγιστη

απόδοση από αυτά.

Σταθεροί υπολογισμοί

Οι σωστές επιλογές θα 

επιφέρουν την τελική εικόνα της 

επιχείρησης. 

Σωστές επιλογές



Παρουσίαση Υπηρεσιών



Κατάλογος Υπηρεσιών

Branding και ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας

Εύχρηστες, εξελιγμένες & διαδραστικές. Με ευχάριστη

πλοήγηση και προσαρμογή στις ανάγκες των χρηστών. 

Content

Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από καταξιωμένους

σύμβουλους με πολυετή εμπειρία στον κλάδο.

Content Here

Δημιουργία web sites & applications

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων και Web 

applications, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας.

Content Here

Δημιουργία e - shops
Σχεδιασμός και ανάπτυξη e-shops, σε Magento, Opencart, 

Woocommerce, Drupal

Text



Digital marketing

Εκτείνεται από το display advertising, μέχρι τα Social Media και 

τις μηχανές αναζήτησης. Η εταιρεία μας επιβλέπει την 

υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα, σε πραγματικό χρόνο.

Content

Aνάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για smart phones

και tablets (Android, iOS, Windows)

Content Here

CRM και newsletter marketing

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων και Web 

applications, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας.

Content Here

Social Media Marketing 
Facebook, YouTube, Τwitter, LinkedIn, Instagram, Social Cards

etc.) και community management σε επίπεδο περιεχομένου και 

αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, παρακολουθώντας σε 

πραγματικό χρόνο τις τάσεις και το συνολικό sentiment.

Text



✓ Design Facebook ads

✓ Design Google ads

✓ Make your profile

✓ Work presentation

✓ Reactive posts

✓ Business Presentation

✓ Teamwork

✓ Desig your profile

✓ Δημιουργία περιεχομένου

✓ Facebook & instagramm
promotion

✓ Twitter & Linkedln promotion

✓ Youtube promotion

✓ Social cards (taboola)

S O C I A L Media Marketing



✓ Google adwords

✓ Search engine optimisation

✓ Taboola re-marketing

✓ Google re-marketing

S e a r c h Engine Marketing



S o f t o n e Όλα όσα χρειάζεται η επιχείρησή σας.

Η Soft One Technologies ασχολείται αποκλειστικά με business

software, τις υπηρεσίες και τεχνολογίες που σχετίζονται με αυτό.

Προσφέρει καινοτομικές, ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης 

που ενσωματώνουν την παροχή υπηρεσιών. Οι λύσεις της Soft One

δίνουν μία πληρότητα στο σύστημα κάθε επιχείρησης, στο οποίο ο 

επιχειρηματίας μπορεί να έχει τη πληροφόρηση που χρειάζεται για να 

ενεργήσει γρήγορα, με εύκολους χειρισμούς χωρίς την ανάγκη 

παρουσίας εξειδικευμένου τεχνικού. 

Το SoftΟne είναι ένα ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα που ενοποιεί 

λειτουργίες E.R.P., Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Προσωπικού, C.R.M., 

Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Διασφάλισης Ποιότητας.

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την 

εγκατάσταση και παραμετροποίηση των εφαρμογών της Softone στις 

ανάγκες της κάθε επιχείρησης με επαγγελματισμό και ανταγωνιστικές 

τιμές. 



S o f t o n e Soft1 Cloud ERP

Λειτουργήστε από παντού με οποιαδήποτε συσκευή

Δώστε στα στελέχη σας, τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

δεδομένα, τη στιγμή που ακριβώς τα χρειάζονται, από όπου 

κι αν βρίσκονται και μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Χωρίς 

ειδικές εγκαταστάσεις ή πρόσθετο εξοπλισμό.

Εύκολα, αξιόπιστα και με απόλυτη ασφάλεια!



Power BI: Επιχειρηματική Ευφυΐα για Όλους



Η δουλειά μας είναι:

1. Να γνωρίσουμε τις ανάγκες σας 
για αναφορές

2. Δημιουργία μιας πύλη BI

3. Συμβουλευτική με τις καλύτερες 
πρακτικές

4. Δημιουργία συγκεκριμμένων KPIs

5. Υλοποίηση της λύσης

6. Να σας εκπαιδεύσουμε στη χρήση 
του BI

7. Να σας ανεβάσουμε στο επόμενο 
επίπεδο…!



Yπηρεσία Video advertising 

Youtube in-article video σε portals

Δημιουργία youtube channel & προώθητικών

ενεργειών.

Δημιουργία βίντεο

Άρθρα δημοσιογραφικού περιεχομένου

δημοσιευμένα σε ιστοσελίδες που παραπέμπουν 

σε διαφήμιση. 

Προώθηση βίντεο σε άρθρα



Προβλεπόμενο budget

Σωστή

στρατηγική

Κέρδος

επιχείρησης





Συνεργασίες

Social media



Συνεργασίες

Πελάτες Social Media



Πελάτες Social Media



Πελάτες Social Media



Πελάτες Social Media



Πελάτες Social Media



ΤeamWork

Η ομάδα μας είναι εδώ για να στηρίξει κάθε σας επιχειρηματικό βήμα!



📍 Πέτρου Ράλλη 234, Νίκαια

📞 Τηλέφωνο: (211) 4019833

📧Email: info@enerdata.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε κάνοντας κλικ εδώ.

mailto:info@enerdata.gr
https://enerdata.gr/contact-us/
https://enerdata.gr/microsoftbi/

