
ΕΣΙΑΣΟΡΙΑ & 

SOCIAL MEDIA 
Aθηνά Πάνου, Social Media Manager – Food blogger 



The Insta-party 

continues to grow… 



ενεργοί χρήστες κάθε μήνα 1 δισ.  
χρήστες στην Ελλάδα (9/2018) 3 εκ.  

https://blog.hootsuite.com/instagram-statistics/ 

των χρηστών παρακολουθούν 

κάποιο Instagram Business Account 80%  

των Top-Performing posts 

περιλαμβάνουν προϊόντα 65%  

των brands έχουν δημοσιεύσει 

instastory. 
50%  

60%  των χρηστών μαθαίνουν για ένα νέο 

προιόν μέσω Instagram 

Σι λένε τα νούμερα σήμερα 



https://www.statista.com/statistics/183585/instagram-number-of-global-users/ 

Η προβλεπόμενη 

αύξηση των χρηστών 

παγκοσμίως μέχρι το 

2022 
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https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-greece/2018/10 

49,7% 

50,3% 
To Instagram στο 

ελληνικό κοινό 



Γιατί #hastags 



• Μέσω αυτών μπορούν να σε ανακαλύψουν νέοι εν δυνάμει followers 

 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα formats (posts – stories) 

 

• Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν περιεχόμενο 

που ανεβαίνει από τους χρήστες μέσω συγκεκριμένων branded 

hashtags (πχ. το όνομα της εταιρείας ) και να το ανεβάσουν στο δικό 

τους λογαριασμό. 

 

• Οι χρήστες ακολουθούν hashtags όπως ακολουθούν τα brands ή 

τους influencers 
 

 
 
 
 



Πιθανότητα αύξησης 

like/post  



Ιδανικός αριθμός hashtags 

https://blog.hootsuite.com/instagram-hashtags/ 

Ιδανικός αριθμός 

hashtags 
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https://www.rivaliq.com/blog/2018-social-media-industry-benchmark-report/ 

Top hashtags στον 

τομέα του φαγητού 
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Instastories 



https://www.statista.com/statistics/730315/instagram-stories-dau/ 

Αριθμός καθημερινών 

Instagram Stories από 

10/16-1/19 (σε εκατ.) 
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• Full screen 

 

• Αυθεντικότητα 

 

• Fun (backstage στιγμιότυπα κτλ.) 

 

• ύντομης διάρκειας (24 ώρες) 

 

• Διαδραστικότητα (poll, ερωτήσεις) 

 

• Όπως αρέσει στους ανθρώπους να λένε τη δική τους «ιστορία», έτσι 

τους αρέσει να παρακολουθούν τις ιστορίες των άλλων 

 



Digital Marketing tips 

για τα εστιατόρια 



• Φωτογραφία – φωτογραφία – φωτογραφία! 

 

• Πληροφορίες για  το μενού 

 

• Backstage στιγμές - προσωπικό 

 

• Προώθηση του ξεχωριστού (ένα πιάτο – λίστα κρασιών – 

θέα/τοποθεσία κτλ.) 

 

• Αναδημοσίευση post/stories των χρηστών 

 

• Διαγωνισμός με δώρο ένα γεύμα για να σας γνωρίσουν 

 

•  Trip advisor (φωτογραφίες, συμπλήρωση στοιχείων, απάντηση σε 

σχόλια) 

 

• υνεργασία με τουριστικά πρακτορεία & ξενοδοχεία 

 

 



Παραδείγματα 



Mobile photoshooting – food styling 

• Επιφάνειες ξύλινες, μαρμάρινες κτλ. 

• Γεωμετρικά σχήματα – Συμμετρίες 

• Φρέσκα μυρωδικά – Μπαχαρικά – Ελαιόλαδο 

• Φυσικά χρώματα υλικών 



Mobile photoshooting – food styling 

• Φυσικός φωτισμός – κοντά σε κάποιο παράθυρο / όχι  έντονο φως ήλιου 

• Ποτέ φλας! 

• Επεξεργασία μέσω κάποιας εφαρμογής κινητού με εύκολα φίλτρα 

• Δοκιμές στις γωνίες λήψης  



Ευχαριστώ! 


