










Η UP 2 THE POINT είναι μια διαφημιστική 

εταιρεία που είναι πάντα

«to the point» στους διαφημιστικούς αλλά 

και επικοινωνιακούς στόχους και σκοπούς 

των πελατών της!



Μέσα από τη πολυετή εμπειρία των στελεχών της 

στο χώρο της διαφήμισης, η UP 2 THE POINT λειτουργεί 

πάντα ευέλικτα και άμεσα στις διαφημιστικές ανάγκες 

των πελατών της.



Βασική αρχή όλων των στελεχών και συνεργατών της 

UP 2 THE POINT είναι η ανάλυση των consumer insights 

και των trends της αγοράς, έτσι ώστε να μπορούν να 

εφαρμόζουν - ανάλογα με το εκάστοτε προϊόν που διαχειρίζονται 

- με επιτυχία τις ιδέες και τις προτάσεις τους!



Τα στελέχη και οι συνεργάτες της UP 2 THE POINT, 

έχοντας το ανάλογο Know How, φροντίζουν πάντα 

για τη καλύτερη διοχέτευση και απορρόφηση του 

διαφημιστικού budget του πελάτη προτείνοντας και 

υλοποιώντας mixed marketing ενέργειες σε επίπεδο 

Above, Below αλλά και Through The Line

επικοινωνίας.



Για την UP 2 THE POINT η διαφήμιση ΔΕΝ αποτελεί ένα…

«αναγκαίο κακό» αλλά αντιθέτως είναι μια από τις 

σημαντικότερες λειτουργίες μιας επιχείρησης 

ή ενός brand name.



Η στρατηγική επικοινωνίας που σχεδιάζεται για 

τον κάθε πελάτη της UP 2 THE POINT, 

στηρίζεται σε λογικές διαδικασίες οι οποίες είναι 

συνυφασμένες με το προϊόν και τις

εκάστοτε ανάγκες των καταναλωτών.



Στην UP 2 THE POINT δεν ξεχνάμε ποτέ ότι 

ο καταναλωτής αλλάζει συνήθειες τακτικά,

για αυτό το λόγο είμαστε υποχρεωμένοι να τον 

ακολουθούμε και να διαμορφώνουμε 

την επικοινωνία μαζί του, 

πάνω στα δικά του μέτρα και σταθμά... 





Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής  στρατηγικής

βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε προϊόντος 

(τιμή, διανομή, προϊόν, ανταγωνισμός, οικονομικές συνθήκες, 

αλλαγή των προτιμήσεων των καταναλωτών κλπ) 



Media Planning & Media Buying



Υλοποίηση Above, Below και Through The Line

διαφημιστικών ενεργειών



Σχεδιασμός διαφημιστικών καμπανιών σε:

Έντυπα, Internet, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Outdoor κ.α.



On-Line (web) Marketing



Social Media Marketing



Email Marketing



Sms Marketing



Προγράμματα CRM & Loyalty

(Customer Relationship Management)



Web design, κατασκευή site, e-shop



Οργάνωση γραφείου τύπου, 

ανάπτυξη σχέσεων με τα ΜΜΕ, 

σύνταξη δελτίων τύπου, αποδελτιώσεις  κ.α.



Σχεδιασμός δημιουργικού υλικού



Εκτυπώσεις με κύριο χαρακτηριστικό 

την ποιότητα, το κόστος και το χρόνο παράδοσης των υλικών





Υπουργείο Υγείας

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

www.ekab.gr  



Υπουργείο Υγείας

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας

www.moh.gov.gr  



Nature Care Products

Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος 
με βιολογικά εκχυλίσματα.

www.enature.gr



ΑΡΚΑΔΙ A.E.

Φυσικά απορρυπαντικά, προϊόντα καθαριότητας, 
προσωπικής περιποίησης & υγιεινής

www.arkadiproducts.com



ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΕΛΟΒΑΡΗ Α.Ε.

Επίσημος & Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της 
Γερμανικής εταιρείας Βιολογικών προϊόντων WELEDA, 

της Σπιρουλίνας MARCUS ROHRER 
αλλά και της Ελβετικών προϊόντων HAIR GROW

www.elovari.gr
www.weleda.gr

www.spirulina-mr.com
www.swisscareproducts.com



BABOR Cosmetics Hellas

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των Γερμανικών 
προϊόντων BABOR στην Ελλάδα.

www.babor.gr



FS Direct Hellas 
[E-YUP.com]

Προϊόντα βρεφικής φροντίδας, προσωπικής περιποίησης 
& οικιακού καθαρισμού 

www.e-yup.com 



Mother Baby

Βρεφικά Είδη

www.motherbaby.gr  



G4S Telematix SA

Εταιρεία (Μέλος του παγκόσμιου Ομίλου Υπηρεσιών Ασφαλείας G4S) 
παροχής τηλεματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα & στα Βαλκάνια

www.telematix.gr



Papadakis Shipyards Brokers & co SA

Ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες 
για στον κλάδο της ναυτιλίας

www.psbpapadakis.gr



Unipath
Business Information Zone 

Εταιρεία διάθεσης προϊόντων πληροφορικής & 
ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής τεχνολογίας

για Ναυτιλιακές και άλλες επιχειρήσεις

www.unipath.biz



E - Com.Ad

Εμπορική & διαφημιστική εταιρεία στην Βουλγαρία

www.e-comad.com



Ιmmogroup immobilien

Εταιρεία Real Estate στη Γερμανία

www.immogroup.de.com 



Neon Energy

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

www.neonenergy.gr



Gigaset Communications Greece

Συστήματα Επικοινωνίας

www.gigaset.com/gr/



Γρηγόρης Πετρόπουλος Jewellery

www.petropoulos-kosmimata.gr 



Botrini's restaurant

Εστιατόριο, βραβευμένο με αστέρια 
Michelin, του chef Έκτορα Botrini 

στην Αθήνα

www.botrinis.com 



Etrusco restaurant

Εστιατόριο, βραβευμένο με αστέρια 
Michelin, του chef Έκτορα Botrini 

στην Κέρκυρα

www.etrusco.gr 



Amigos Mexican restaurants bar

Μεξικάνικα εστιατόρια 
σε Γλυφάδα & Νέα Σμύρνη

www.amigos.gr



THE ART OF COMEDY
[Καλλιτεχνικές παραγωγές]

H εταιρεία διαχειρίζεται τα Θέατρα Περοκέ, Δελφινάριο και όλες τις 
παραστάσεις & τις παραγωγές του ηθοποιού Μάρκου Σεφερλή.

www.theartofcomedy.gr



SEFERLAND

Πολυπαιχνιδοχώρος – Παιδότοπος

www.seferland.com.gr 



ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ

Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου

www.oekk.gr  



Διεθνής Κύκλος Αγάπης & Αλληλεγγύης

Mη Κερδοσκοπική Οργάνωση





www.up2thepoint.gr/linkedin

www.up2thepoint.gr/facebook

www.up2thepoint.gr/twitter

www.up2thepoint.gr/youtube

www.up2thepoint.gr




