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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Ονοματεπώνυμο:   Χατζηαφράτης Κωνσταντίνος 

Διεύθυνση:    Γ.Μαριδάκη 14, Άγιος Ελευθέριος, Αθήνα 
Τηλέφωνο:    6944246382 
E-mail:             kostas.chatziafratis@gmail.com 

Ημερομηνία γέννησης:   19/04/1985 
Τόπος γέννησης:    Μυτιλήνη Λέσβου 

Οικογενειακή κατάσταση:  Έγγαμος 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις:          Εκπληρωμένες 
 

ΣΠΟΥΔΕΣ 
 

➢ 2009: Πτυχιούχος τμήματος Πληροφορικής, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) - Λίαν Καλώς (6,82). 
➢ 2003: Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου Γέρας (Μυτιλήνη Λέσβου) - Άριστα (18,8). 
➢ 2001: Δίπλωμα First Certificate in English - Βαθμός “B” - Άριστη γνώση Αγγλικών. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

05/2014 
– 

σήμερα 
 

Sgavriil.gr (Σωτήρης Γαβριήλ - Χειρουργός Παχυσαρκίας), Digital Marketing Manager 
- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας sgavriil.gr. 

- Υπεύθυνος αγοράς διαφημιστικού χώρου σε sites, για την προώθηση της ιστοσελίδας. 
- Υπεύθυνος SEO και Google AdWords. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 

- Δημιουργία και administration των social media pages (Facebook, Google+, YouTube). 

- Διαχείριση διαφημιστικού budget για στοχευμένα Facebook Ads. 

- Δημιουργία άρθρων στα πλαίσια Content Marketing της εταιρείας, για τη στήλη «Νέα». 

- Δημουργία συνεντεύξεων (YouTube) επιστημονικού ενδιαφέροντος και live streaming videos από το χειρουργείο. 

- Δημιουργία online slideshows, με πλατφόρμα SlideShare. 
- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας και επεξεργασία των λειτουργιών/ενοτήτων του site (Drupal). 

05/2014 
– 

σήμερα 
 

Ουζερί «Η Λέσβος», Online Community Manager 
- Δημιουργία και administration της επίσημης facebook page. 

- Διαχείριση διαφημιστικού budget για στοχευμένα Facebook Ads. 

- Διαχείριση της επίσημης καταχώρησης της επιχείρησης στο Trip Advisor και δημιουργία TripAdvisor Ads. 

- Διαχείριση εταιρικής σελίδας στο TripAdvisor. 
- Δημιουργία φωτογραφικού υλικού και βίντεο από το κατάστημα (φωτογράφηση χώρου & πιάτων, 

βιντεογράφηση, λήψη Live streaming videos σε events, κλπ) 

02/2015 
- 

σήμερα 

D.P.M.: Digital Professional Marketing, Διευθυντής Ψηφιακού Μάρκετινγκ 
- Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Digital Marketing για πελάτες της εταιρείας.  

- Δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού των courses: 1. Affiliate Marketing, Adsense & Έσοδα από Online Πηγές, 
2. PPC – Adwords, 3. Email Marketing – Καμπάνιες, 4. Google Analytics, Google Webmaster Tools & Tracking 
Tools, 5. Internet Inbound Marketing. 

- Εκπαιδευτής ομάδων 5-15 ατόμων, στα επαγγελματικά σεμινάρια Digital Professional Marketing 
(www.dpm.edu.gr), πάνω στους προαναφερόμενους τομείς. 

- Δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας της επιχείρησης DPM Agency, με χρήση πλατφόρμας WordPress.  

- Δημιουργία ιστοσελίδων για τους πελάτες της εταιρείας, με χρήση πλατφόρμας WordPress. Ιστοσελίδες 
πελατών: www.prostho.gr, www.kallipateira.gr, www.tokapileio.gr, www.tazza.gr, www.vstrom.gr, 
www.chezmimi.gr, www.agnostoi.gr, www.xtenomania-art.gr, www.charisisluxprint.gr, www.sea-
ilakati.gr, www.kyklosmathisis.gr, www.mr-mobile.gr, www.eyklidis-edu.gr, www.melia-athens.gr, 
www.nostalgia-greece.com, www.fagakifood.gr  

- Administrator των Facebook Pages των πελατών της εταιρείας, και δημιουργία στοχευμένων Facebook Ads. 
Σελίδες πελατών: Tazza Wine Bar & Bistro, Καλλιπάτειρα Μεζεδοπωλείο, Chez mi-mi Bistro, KEK Logica, KEK 
Ευκλείδης, Karnayo.gr, Ikastikos-kiklos.com, S.Oliver Greece, You & Eye Tzanetakis Optics, TopCycles.gr, 
Autoplanet.gr, Ξένιος Δίας Εστιατόριο, Melia Athens, Nostos Expo, Πάνος & Χρυσηίδα Βοήθεια στα Παιδιά 

- Υπεύθυνος δημιουργίας και διαχείρισης Google AdWords campaigns για πελάτες της εταιρείας: Kapola.gr, 
Karnayo.gr, Ikastikos-kiklos.com, Autoplanet.gr, TopCycles.gr, You & Eye Tzanetakis Optics 
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03/2015  
–  

σήμερα 

CasadiVoz.gr, Search Engine Optimizer 
- Υπεύθυνος on-page & off-page SEO της ιστοσελίδας casadivoz.gr. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και δημιουργία μηνιαίων reports. 

03/2015 
– 

σήμερα 
 

Sgabriel.gr (Στρατής Γαβριήλ - Πλαστικός Χειρουργός), Digital Marketing Manager 
- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων sgabriel.gr και pantheonbeauty.com. 

- Υπεύθυνος SEO και Google AdWords. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 

- Δημιουργία και administration των social media pages (Facebook, YouTube). 
- Δημουργία συνεντεύξεων (YouTube videos) επιστημονικού ενδιαφέροντος και λήψη live streaming videos από το 

χειρουργείο. 

- Δημιουργία online slideshows, με πλατφόρμα SlideShare. 

- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας και επεξεργασία των λειτουργιών/ενοτήτων των site  
(To Sgabriel.gr είναι Custom CMS Generation-Y / To Pantheonbeauty.com είναι Ruby on Rails). 

03/2016 
- 

σήμερα 

Arthro-specialist.gr (Γιώργος Πετσίνης - Χειρουργός Ορθοπεδικός), Digital Marketing Manager 
& Website Creator/Admin 

- Δημιουργία ιστοσελίδας www.arthro-specialist.gr με χρήση πλατφόρμας WordPress. 
- Δημιουργία ιστοσελίδας www.orthopedic.al με χρήση πλατφόρμας WordPress. 

- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας arthro-specialist.gr. 

- Υπεύθυνος SEO και Google AdWords. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 

- Δημιουργία και administration των social media pages (Facebook, YouTube). 

- Δημουργία συνεντεύξεων (YouTube videos) επιστημονικού ενδιαφέροντος και λήψη live streaming videos από το 
χειρουργειο. 

- Δημιουργία online slideshows, με πλατφόρμα SlideShare. 

- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας και επεξεργασία των λειτουργιών/ενοτήτων του site (Wordpress). 

03/2016 
- 

σήμερα 

Caneplex, Digital Marketing Manager 
- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας caneplex.gr. 

- Υπεύθυνος SEO και Google AdWords. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 
- Administrator των social media pages (Facebook). 

03/2017 
- 

σήμερα 

Κηποπαιδεία Βιωματικός Παιδότοπος, Website Creator/Admin & & Online Community Manager 
- Δημιουργία ιστοσελίδας με χρήση πλατφόρμας WordPress www.kipopedia.gr. 

- Δημιουργία και administration των social media pages (Facebook). 
 

02/2017 
- 

σήμερα 

Relkon Hellas, Digital Marketing Manager 
- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων relkon.gr, crispo.gr. 

- Υπεύθυνος Google AdWords campaigns των ιστοσελίδων relkon.gr, crispo.gr. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 

- Administrator των social media pages (Facebook). 

- Δημιουργία μηνιαίων newsletter μέσω πλατφόρμας MailChimp. 

03/2017 
- 

σήμερα 

Ηπειρώτικο Πέλεχας, Website Creator/Admin & & Online Community Manager 
- Δημιουργία ιστοσελίδας με χρήση πλατφόρμας WordPress www.ipirotikopelexas.gr  

- Δημιουργία και administration της νέας σελίδας του Υποκαταστήματος About Bread (Facebook). 

02/2018 
- 

σήμερα 

Fitpharmacy, Digital Marketing Manager 
- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας & παραγγελιών του ηλεκτρονικού φαρμακείου www.fitpharmacy.com 

- Υπεύθυνος Google AdWords campaigns (Search, Display, Remarketing). 

- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 

- Administrator των social media pages (Facebook). 

- Δημιουργία εβδομαδιαίων newsletter μέσω πλατφόρμας MooSend. 

02/2018 
- 

σήμερα 

Top Quality Catering, Website Creator/Admin 
- Δημιουργία ιστοσελίδας με χρήση πλατφόρμας WordPress www.topqualitycatering.gr (under construction). 
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05/2012 
– 

05/2018 

ΧΑΝΔΑΞ Α.Ε (Όμιλος Μ.Σ.Στασσινόπουλος), Business Manager 
Για λογαριασμό των ιστοσελίδων balleto.gr και medpage.gr:   

- Στήσιμο εμπορικής πολιτικής, διαπραγματεύσεις με διαφημιστικές, media shops και τελικούς πελάτες/εταιρείες 
για πώληση διαφημιστικού χώρου. 

- Παρακολούθηση συντακτικών ομάδων. Παρακολούθηση σχεδιασμού & creative. 

- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας, καινοτομίας και έρευνας αγοράς. 

- Υπεύθυνος δημιουργίας προωθητικών ενεργειών (Banners, Facebook contests, κλπ). 

- Δημιουργία συνεργασιών με άλλα sites. 

- Υπεύθυνος SEO και Google AdWords . 
- Administrator των social media pages (Facebook, Twitter, Pinterest). 

- Δημιουργία του ανανεωμένου website balleto.gr με χρήση πλατφόρμας WordPress. 

- Διαχείριση διαφημιστικού budget για στοχευμένα Facebook Ads. 

- Διαχείριση διαφημίσεων μέσω Google DFP (Doubleclick for Publishers) και Google AdSense. 

- Copywriter συγκεκριμένων ενοτήτων (Football Chef, Video Gamer). 

- Υπεύθυνος affiliate marketing (Forestview, Linkwise). 

- Δημιουργία της WordPress ιστοσελίδας medpage.gr και δημιουργία business plan. 

05/2012 
– 

05/2018 

Hill+Knowlton, Online Community Manager & Search Engine Optimizer 
- Διαχείριση των επίσημων Facebook pages των πελατών της εταιρείας: Gillette , EKO, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, 

Famous Grouse. 

- Off-page & on-page SEO για τις ιστοσελίδες των πελατών της εταιρείας: moneypedia.gr, athenianbrewery.gr, 
myworld.gr, manamia.gr, hkstrategies.gr, sec-aftoektimisi.gr. 

05/2015  
-  

05/2018 

Beretta Hellas (Όμιλος Μ.Σ.Στασσινόπουλος),  Website Creator 
- Δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας berettahellas.com, με πλατφόρμα WordPress. 
- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας και επεξεργασία των λειτουργιών/ενοτήτων του site (WordPress). 

10/2017 
- 

04/2018 

Εστιατόριο The Great (Σύνταγμα), Online Community Manager 
- Administration της επίσημης σελίδας στο Facebook. 
- Διαχείριση διαφημιστικού budget για στοχευμένα Facebook Ads. 

- Διαχείριση της επίσημης καταχώρησης της επιχείρησης στο Trip Advisor και δημιουργία TripAdvisor Ads. 

- Δημιουργία φωτογραφικού υλικού και βίντεο από το κατάστημα (φωτογράφηση χώρου & πιάτων, 
βιντεογράφηση δημιουργίας cocktails, λήψη Live streaming videos σε events, κλπ) 

05/2014 
– 

02/2018 
 

Doctors’ Hospital, Digital Marketing Manager & Website Creator/Admin 
- Δημιουργία αναβαθμισμένης ιστοσελίδας www.doctorshospital.gr  με χρήση πλατφόρμας WordPress  

- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας doctorshospital.gr. 

- Δημιουργία της ιστοσελίδας www.medassistnetwork.gr, με χρήση πλατφόρμας WordPress. 

- Δημιουργία της ιστοσελίδας www.healthnetwork.gr, με χρήση πλατφόρμας WordPress. 

- Υπεύθυνος SEO. 
- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 

- Δημιουργία και administration της επίσημης Facebook page. 

- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας και επεξεργασία των λειτουργιών/ενοτήτων του site (WordPress). 

10/2015  
-  

01/2018 

Αθλητικός Σύλλογος Ρυθμός, Online Community Manager & Website Creator/Admin 
- Δημιουργία και διαχείριση της επίσημης Facebook page της εταιρείας. 

- Δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας as-rythmos.gr, με πλατφόρμα WordPress.  

- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας και επεξεργασία των λειτουργιών/ενοτήτων του site (WordPress). 

10/2017 
- 

01/2018 

Αντζουλάτος ΑΕ, Website Creator/Admin  
- Δημιουργία ιστοσελίδας με χρήση πλατφόρμας WordPress www.antzoulatos.gr  

10/2017 
- 

01/2018 

Tessera Prints, Website Creator/Admin  
- Δημιουργία ιστοσελίδας με χρήση πλατφόρμας WordPress http://www.tesseraprints.gr/ 

09/2014 
– 

09/2017 
 

Social Active, Online Community Manager, Search Engine Optimizer, Website Creator & 

Copywriter 
- Διαχείριση των επίσημων social media pages της εταιρείας (Facebook, Google+). 

- Off-page & on-page SEO για τις ιστοσελίδες των πελατών της εταιρείας: dunyaivf.co.uk & mygyn.gr. 

- Δημιουργία άρθρων στα πλαίσια Content Marketing της εταιρείας, για το official blog. 
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10/2016 
- 

03/2017 

Efisecrets.gr, Digital Marketing Manager 
- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας efisecrets.gr. 

- Υπεύθυνος SEO και Google AdWords. 
- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 

- Administrator των social media pages (Facebook, Pinterest, Instagram). 

05/2014 
– 

12/2016 

Mandou.gr (Αναπτυξιακό Κέντρο), Digital Marketing Manager & Website Creator/Admin 
- Δημιουργία αναβαθμισμένης ιστοσελίδας www.mandou.gr με χρήση πλατφόρμας WordPress. 

- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας mandou.gr. 

- Υπεύθυνος SEO. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 
- Δημιουργία και administration της επίσημης Facebook page και διαχείριση της 2ης Facebook page. 

- Διαχείριση διαφημιστικού budget για στοχευμένα Facebook Ads. 

- Δημιουργία Flash banners, με πλατφόρμα Html5Maker. 

- Δημιουργία online slideshows, με πλατφόρμα SlideShare. 

- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας και επεξεργασία των λειτουργιών/ενοτήτων του site (WordPress). 

12/2014 
– 

12/2016 

Α’ ΤΕΣΤ, Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας, Website Creator/Admin 
- Δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας atestplus.gr, με πλατφόρμα WordPress. 
- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας και επεξεργασία των λειτουργιών/ενοτήτων του site (WordPress). 

05/2015 
- 

12/2016 

Compupress A.E & Εκδόσεις Anubis, Online Community Manager, Google AdWords Specialist, 
Website Creator/Admin & Seminar Creator/Trainer 

- Διαχείριση των επίσημων Facebook pages της εταιρείας και των εκδόσεων/περιορικών αυτής (Compupress, 
Anubis.gr, Anubis Kids, U! Girl, Περιοδικό Brava, Venus, F Magazine, Techzoom). 

- Διαχείριση διαφημιστικού budget για στοχευμένα Facebook Ads. 

- Δημιουργία της ιστοσελίδας tourmarket.gr, με πλατφόρμα WordPress. 

- Υπεύθυνος Google AdWords για τις ιστοσελίδες Techzoom.gr και Tourmarket.gr. 

- Δημιουργία YouTube Ads για το Περιοδικό U! Girl. 

- Διαχείριση διαφημίσεων μέσω Google DFP (Doubleclick for Publishers) και Google AdSense. 
- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας και επεξεργασία των λειτουργιών/ενοτήτων των site Tourmarket.gr και 

Techzoom.gr (Wordpress).  

- Δημιουργία και παρουσίαση του 10ωρου Σεμιναρίου Πώλησης Online Διαφημιστικού Χώρου, στους πωλητές & 
στους managers της εταιρείας Compupress (28-30 Ιουλ. 2015) –more info at last page (*1) 

- Δημουργία και παρουσίαση του 3ωρου Σεμιναρίου Hands-On Google Analytics, στους υπεύθυνους marketing & 
στους managers της εταιρείας Compupress (15 Οκτ. 2015) –more info at last page (*2) 

- Δημουργία και παρουσίαση του 10ωρου Σεμιναρίου Digital Marketing, στους υπεύθυνους marketing της 
εταιρείας Compupress (1-4 Φεβ. 2016) –more info at last page (*3) 

03/2016 
- 

12/2016 

Fun Promotion, Digital Marketing Manager 
- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας fun-promotion.gr. 
- Υπεύθυνος SEO και Google AdWords. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 

- Administrator των social media pages (Facebook). 

12/2016 
- 

12/2016 

Stalos.gr, Website Creator 
- Δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας stalos.gr, με πλατφόρμα WordPress. 

12/2016 
– 

12/2016 

Πυξίδα Γνώσης Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο , Website Creator 
   -     Δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας www.pyxidagnwsis.gr με πλατφόρμα WordPress. 

04/2016 
- 

09/2016 

Premium Brands, Digital Marketing Manager & Website Creator/Admin 
- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας pbrands.gr. 

- Υπεύθυνος SEO και Google AdWords. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 

- Δημιουργία ιστοσελίδας με χρήση πλατφόρμας WordPress  
- Administrator των social media pages (Facebook, Pinterest). 
- Δημιουργία στοχευμένων Newsletters με χρήστη πλατφόρμας Mailchimp. 

09/2014 
– 

09/2016 
 

Piscina Azul, Digital Marketing Manager 
- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας piscina-azul.gr. 

- Υπεύθυνος SEO και Google AdWords. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 

- Δημιουργία και administration των social media pages (Facebook, YouTube).  
- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας και επεξεργασία των λειτουργιών/ενοτήτων του site (Custom CMS .NET). 

http://www.efisecrets.gr/
https://www.facebook.com/efisecrets/
http://www.pinterest.com/efissecrets/
https://www.instagram.com/efissecrets/
http://www.mandou.gr/
http://www.mandou.gr/
https://www.facebook.com/mandou.gr
https://www.facebook.com/mantoudes/
http://www.atestplus.gr/
https://www.facebook.com/Compupress.gr
https://www.facebook.com/anubis.gr
https://www.facebook.com/AnubisKids
https://www.facebook.com/UGirl.yourmag
https://www.facebook.com/brava.mag
https://www.facebook.com/VenusRomance?
https://www.facebook.com/pages/F-Magazine/1583500121891755
https://www.facebook.com/techzoom.gr
http://tourmarket.gr/
http://techzoom.gr/
http://www.tourmarket.gr/
http://www.tourmarket.gr/
http://www.techzoom.gr/
http://www.fun-promotion.gr/
https://www.facebook.com/Fun-Promotion-396859483681519/
http://www.stalos.gr/
http://www.pyxidagnwsis.gr/
http://www.pbrands.gr/
https://www.facebook.com/Premium.Brands.Greece/
http://www.piscina-azul.gr/
https://www.facebook.com/bmalll.gr


02/2015 
– 

03/2016 
 

Leridis Printing Solutions, Digital Marketing Manager 
Για λογαριασμό των ιστοσελίδων printory.gr, entyposis.gr, easypost.gr και leridis.gr:   

- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας. 
- Υπεύθυνος email marketing. Δημιουργία στοχευμένων newsletter. 

- Υπεύθυνος SEO και Google AdWords. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 

- Administrator των social media pages (Facebook, Twitter, Google+). 

- Διαχείριση διαφημιστικού budget για στοχευμένα Facebook Ads. 

- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας και επεξεργασία των λειτουργιών/ενοτήτων των site (Joomla). 

10/2015  
-  

02/2016 

Cosmoflora.gr, Search Engine Optimizer & Website Admin 
- Υπεύθυνος on-page & off-page SEO της ιστοσελίδας cosmoflora.gr. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και δημιουργία μηνιαίων reports. 

- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας και επεξεργασία των λειτουργιών/ενοτήτων του site (WordPress). 

05/2015 
- 

09/2015 

Drele.com, Google AdWords Specialist 
- Υπεύθυνος Google AdWords. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και δημιουργία μηνιαίων reports. 

08/2014 
– 

04/2015 

Business Mall A.E., Digital Marketing Manager 
- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας bmall.gr. 

- Υπεύθυνος SEO και Google AdWords. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 
- Δημιουργία και administration των social media pages (Facebook, Google+, Twitter). 

10/2013 
– 

02/2015 
 

Grandpharmacy.gr, Digital Marketing Manager 
- Υπεύθυνος ανάπτυξης επισκεψιμότητας και αύξησης πωλήσεων του e-shop grandpharmacy.gr. 
- Υπεύθυνος καινοτομίας και έρευνας αγοράς. 

- Υπεύθυνος δημιουργίας προωθητικών ενεργειών (Banners, Facebook contests, κλπ). 

- Υπεύθυνος email marketing. Δημιουργία στοχευμένων newsletter. 

- Υπεύθυνος SEO και Google AdWords. 

- Παρακολούθηση Google Analytics και Facebook Insights και δημιουργία μηνιαίων reports. 

- Administrator των social media pages (Facebook, Twitter). 

- Δημιουργία/υποστήριξη του Grandpharmacy Blog, με πλατφόρμα Blogger. 
- Διαχείριση του e-shop (Magendo) 

10/2013 
– 

02/2015 
 

Mychoise.gr, Online Community Manager & Search Engine Optimizer 
- Διαχείριση social media για τις επίσημες Facebook pages των site της εταιρείας: Balkanica Wedding Expo, My 

Choise, Welcome to Greece 

- Off-page & on-page SEO για τις ιστοσελίδες της εταιρείας και των πελατών της: balkanicaexpo.com, 
mychoise.gr, welcometogreece.net, bsoft-shoes.gr 

- Δημιουργία SEO & Keyword report για υποψήφιους πελάτες της εταιρείας. 

10/2013 
– 

11/2013 
 

ΩΝ – Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακής Υγείας (ΜΚΟ), Website Creator/Admin 
- Δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας ds-on.org, με πλατφόρμα WordPress. 

- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας και επεξεργασία των λειτουργιών/ενοτήτων του site (WordPress). 

12/2012 
– 

03/2013 

Ελαιών Loft, Online Community Manager 
- Διαχείριση social media για την επίσημη Facebook page. 

12/2010 
– 

12/2011 

Exodos24.com, Search Engine Optimizer 
- Off-page & on-page SEO για την ιστοσελίδα: exodos24.com. 

 
12/2010 

– 
05/2012 

ΠΛΑΙΣΙΟ Computers, Sales agent 
- Πωλήσεις προϊόντων πληροφορικής και ψηφιακών στο τμήμα Direct Sales. 

- Επεξεργασία και εξυπηρέτηση των online παραγγελιών του e-shop plaisio.gr. 

- Δημιουργία καθημερινού report ανταγωνισμού. 

 

 

 
 

 

 

https://printory.gr/
http://www.entyposis.gr/el/
http://www.easypost.gr/
http://www.leridis.gr/el/
http://www.cosmoflora.gr/
http://www.bmall.gr/
https://www.facebook.com/bmalll.gr
http://www.grandpharmacy.gr/
https://www.facebook.com/GrandPharmacyGR
https://twitter.com/Grand_Pharmacy
http://grandpharmacy.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/pages/BALKANICA-WEDDING-EXPO-wwwbalkanicaexpocom/128020317280224
https://www.facebook.com/pages/My-Choice/196938023688196
https://www.facebook.com/pages/My-Choice/196938023688196
https://www.facebook.com/Welcome-To-Greece-1536383573323499/?fref=ts
http://balkanicaexpo.com/
http://mychoise.gr/
http://www.welcometogreece.net/
http://www.bsoft-shoes.gr/
http://ds-on.org/
http://www.facebook.com/eleon.loft
http://www.exodos24.com/
../../My%20Documents/Downloads/www.plaisio.gr


SKILLS 
  

Digital Marketing Skills SEO, Social Media Management (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest), PPC, Content Marketing, 

Email Marketing, YouTube Marketing, Affiliate Marketing, Display Advertising, Google Local 

Optimization, Analysis & Reporting 

Programs / Tools Microsoft Office 2003/2007/2010/2013, Adobe Photoshop, Hootsuite, Sprinklr, WordPress, 

Blogger, Shopify, Magendo, Joomla, Google AdWords, Google Analytics, Google Webmaster Tools, 

Google DoubleClick for Publishers, Google AdSense, Google Trends, Facebook Insights, Corel 

Vision Studio X7 Pro, Buzz Bundle, SEO SpyGlass, SlideShare, MailChimp, MooSend, Aweber 

 

 

 
ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 
➢ Συμμετοχή στην Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, ως απογραφέας στον 6ο Οικ.Αθήνας. 
➢ «Πωλητής του Μήνα» στο Τμήμα Πληροφορικής & Ψηφιακών, Direct Sales του Πλαισίου, 09/11/11-04/12/12. 
➢ Βασικές γνώσεις αρχών οικονομικής θεωρίας, οργάνωσης & διοίκησης, λογιστικής, χρηματοοικονομικών και 
επιχειρησιακής έρευνας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
➢ Ενεργός συμμετοχή στο Φοιτητικό Σύλλογο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2004-2008). 
➢ Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου (Β1) και μοτοσυκλέτας (Α1)  

 
 

 
 

 

 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (δείγματα εφόσον ζητηθούν) 

 
(1) Δημιουργία-Παρουσίαση Σεμιναρίου Πώλησης Online Διαφημιστικού Χώρου.  

(ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPUPRESS, 28-30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015) 
✓ Το Σεμινάριο ήταν 10ωρης διάρκειας και έλαβε χώρα στις 28-30 Ιουλίου 2015. 
✓ Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εκδοτικής εταιρείας Compupress. 
✓ Η παρουσίαση έγινε σε 5 πωλητές, καθώς και στον Υπεύθυνο Marketing και στον Διευθυντή της εταιρείας. 
✓ Μετά το πέρας του Σεμιναρίου, οι πωλητές εξετάστηκαν σε σύντομο τεστ κατανόησης, με σκοπό την ολοκληρωμένη        
κατανόηση των εννοιών, και τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. 

 
(2) Δημιουργία-Παρουσίαση Σεμιναρίου Hands-On Google Analytics. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

COMPUPRESS, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015) 
✓ Το Σεμινάριο ήταν 3ωρης διάρκειας και έλαβε χώρα στις 15 Οκτωβρίου 2015. 
✓ Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εκδοτικής εταιρείας Compupress. 
✓ Η παρουσίαση έγινε σε 2 υπευθύνους Marketing, καθώς και στον Διευθυντή της εταιρείας. 
✓ Μετά το πέρας του Σεμιναρίου, οι παρευρισκόμενοι εξετάστηκαν σε σύντομο τεστ κατανόησης, με σκοπό την 
ολοκληρωμένη κατανόηση των εννοιών, και τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. 

 
(3) Δημιουργία-Παρουσίαση Σεμιναρίου Digital Marketing.  

(ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPUPRESS, 1-4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016) 
✓ Το Σεμινάριο ήταν 10ωρης διάρκειας και έλαβε χώρα στις 1-4 Φεβρουαρίου 2016. 
✓ Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εκδοτικής εταιρείας Compupress. 
✓ Η παρουσίαση έγινε σε 2 υπευθύνους Marketing της εταιρείας. 

 

 

Δυνατότητα συνεργασίας ΜΟΝΟ ως εξωτερικός συνεργάτης.  
Συστάσεις εφόσον ζητηθούν. 


