Τα πάντα για το SPA και τα παρελκόµενα του…

Be the…
VIEWER’S CHOICE
Το spa-about.gr συνεχίζει να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του και να πρωτοπορεί! Για πρώτη φορά στον κλάδο
μας, παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης & επιβράβευσης των επιχειρήσεων. Ο σκοπός αυτής της ενέργειας
είναι να δώσουμε στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να ξεχωρίσουν, να προβληθούν πιο ισχυρά και δωρεάν.
Η διάκριση αυτή προσδίδει κύρος στην επιχείρηση σας, ασφάλεια στους πελάτες σας ως προς την επιλογή
τους και σιγουριά στους πιθανούς νέους πελάτες.

Τι είναι το VIEWER'S CHOICE
Eίναι μία διάκριση για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες BRONZE, SILVER &
GOLD Partner και βασίζεται στην επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας από χρήστες του spa-about.gr,
αντικατοπτρίζοντας έμμεσα την γνώμη τους για την εξυπηρέτηση, το κόστος ή την ποιότητα των
υπηρεσιών / προϊόντων σας.

Πως λειτουργεί;
Για την επιλογή των νικητών του VIEWER’S CHOICE, χρησιμοποιείται ένας αποκλειστικός αλγόριθμος, ο
οποίος καταγράφει την επισκεψιμότητα των χρηστών του spa-about.gr, στην ιστοσελίδα κάθε επιχείρησης
ανά κατηγορία (προορισμό, υπηρεσίες, προϊόντα).
Κάθε διάκριση αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών, όπου η μέτρηση (επισκεψιμότητας)
ποσοστοποιείται, για παράδειγμα:
Gold Partner: επισκεψιμότητα που ξεπερνά το 70%, Silver Partner: επισκεψιμότητα που κινείται από 50% έως
70% και Bronze Partner: από 15% έως 40%
Η καταγραφή των δεδομένων αφορά περίοδο έξι μηνών. Κάθε 6 μήνες θα υπάρχει ενημέρωση για τα στοιχεία
επισκεψιμότητας του κάθε συνεργάτη.

Κέρδισες διάκριση; Κέρδισες (&) δώρα!

GOLDEN PARTNER
• Η επιχείρηση σας περιλαμβάνεται σε ενημερωτικό δελτίο - newsletter - προς όλους τους
εγγεγραμμένους χρήστες του spa-about.gr
• Προβολή στο κεντρικό banner, στο section YΓΕΙΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ σε δύο κατηγορίες. Δείτε εδώ
• Προβολή στο section ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για δύο συνεχόμενους μήνες
• Προβολή στις Δημοφιλείς Επιχειρήσεις ανά κατηγορία
• Ένα side banner 300X250 σε 2 κατηγορίες στo section ΥΓΕΙΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ για τρεις
συνεχόμενους μήνες
• Αναφορά σε ειδική σελίδα στο site των GOLDEN PARTNER, με παρουσίαση του
• ιδιοκτήτη / manager της επιχείρησης ή της επιχείρησης
• Kοινοποίηση της διάκρισης στα social media του spa-about.gr

SILVER PARTNER
• Προβολή στο section ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ανά κατηγορία)
• Ένα side μπάνερ 300X125 σε τρεις κατηγορίες, στο section ΥΓΕΙΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ για 3 μήνες
• Kοινοποίηση της διάκρισης στα social media του spa-about.gr
• Παρουσίαση των SILVER PARTNERS σε ειδική σελίδα στο site

BRONZE PARTNER
• Προβολή στο section ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ανά κατηγορία)
• Kοινοποίηση της διάκρισης στα social media του spa-about.gr
• Παρουσίαση των BRONZE PARTNERS σε ειδική σελίδα στο site

Διαδώστε το!
Αν η επιχείρηση σας αποκτήσει μία από τις τρεις διακρίσεις μας, συγχαρητήρια!
Σας αξίζει να νιώθετε υπερήφανοι και μπορείτε να το μοιραστείτε με τους πελάτες σας.
Παραλαμβάνετε, χωρίς κανένα κόστος, το αυτοκόλλητο VIEWER'S CHOICE και το τοποθετείτε σε εμφανές
για τους πελάτες σας σημείο. Παράλληλα σας αποστέλλουμε ένα web banner, το οποίο θα πρέπει να
αναρτήσετε στην επαγγελματική σας ιστοσελίδα. Το link θα παραπέμπει στο δικό σας site in site του
spa-about.gr
Τέλος, κοινοποιείτε την επιβράβευση VIEWΕR'S CHOICE στα δικά σας social media
Προτρέψτε τους πελάτες σας να μπούν στο site in site ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα και να γίνετε ή να
παραμείνετε Gold Partner!
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