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About Us

Η εταιρεία DigitalUp βασισμένη στα σύγχρονα 
εργαλεία και μεθόδους δημιουργήθηκε και 
αναπτύσσεται διαρκώς, στα πλαίσια μιας 
επιτυχημένης εταιρείας παροχής υπηρεσιών στο 
χώρο του e-commerce και του digital marketing.



2014
Ίδρυση της DigitalUp

2015
GRECA & 
Google Partners

2018
Ξεπεράσαμε τα 150+ live 
e-shops σε Magento 1

Our History

Google Premier Partner

And still 
going strong!

2020
34+ εργαζόμενοι σε 
νέα γραφεία στο 
κέντρο της Αθήνας

2021
Πάνω από 50 live e-shops σε 
Magento 2

2022 & 2023



Our Philosophy
Κίνητρο για Τελειότητα

Δέσμευση, Αξιοπιστία & Διαφάνεια

Πάθος για αυτό που κάνουμε 

Από το καλό στο εξαίρετο!

Το όραμά μας είναι να επενδύουμε συνεχόμενα στην 
ανάπτυξη των ανθρώπων μας & των πελατων μας σε 
όλο το φάσμα του digital marketing και του 
e-commerce, αφήνοντας ένα μοναδικό εταιρικό στίγμα 
στην ελληνική επιχειρηματικότητα των digital agencies. 

Ο στόχος μας είναι οι πελάτες μας να απολαμβάνουν 
την εμπειρία της συνεργασίας μας και την υπέρ-
επίτευξη των στόχων τους.



Know How
Έχουμε τη γνώση και την εμπειρία 
να πετύχουμε μαζί με κάθε 
πελάτη τους στόχους που 
θέτουμε. 

Celerity & Value
Κάνουμε τα σωστά πράγματα, 
σωστά και γρήγορα.

Our People
Η ζωντανή δύναμη κάθε επιχείρησης!
Είναι το μοναδικό στοιχείο που δεν 
αντιγράφεται από κανέναν 
ανταγωνιστή!

360° Services
Δεν παρέχουμε μόνο υπηρεσίες digital 
marketing & development, αλλά 
σχεδιάζουμε στρατηγική μαζί με τους 
πελάτες μας καταρτώντας business 
plan και P&L όταν αυτό μας ζητηθεί.

Our Strengths



Our Team

Development 
The Code Guys

Design
The Pixel Girls

Marketing 

The Marketing 
Team

Business 

Business 
Development & PM

Στόχος της DigitalUp είναι να μεγαλώνει μαζί 
με τους πελάτες της! Update your Business



Our Services
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GREECE

CYPRUS

UAE

SWITZERLAND

The Network of our Services



100+ active clients

ESHOP DEVELOPMENT
450+ live projects

Expertized in

DIGITAL MARKETING
200+ active happy clients



ESHOP DEVELOPMENT

E-COMMERCE & DIGITAL 
MARKETING

SITE DEVELOPMENT

BRANDING & DESIGN

Our Services

https://digitalup.gr/eshop/
https://digitalup.gr/digital-marketing/
https://digitalup.gr/digital-marketing/
https://digitalup.gr/websites/
https://digitalup.gr/branding-design/


E-shop 
Development

Κάθε e-shop που δημιουργούμε παρέχει e-commerce λύσεις που 
εξυπηρετούν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Αν και κάθε e-shop είναι 
μοναδικό, υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη 
δημιουργία & λειτουργία του, όπως το responsive design, το one step 
checkout, το SEO, η αξιοπιστία, κτλ. Στοχεύουμε σε ένα 
εκσυγχρονισμένο e-shop με επίκεντρο φυσικά την καλύτερη εμπειρία 
του πελάτη.

Φροντίζουμε ο πελάτης μας να γνωρίζει όλες τις e-commerce 
δυνατότητες κάθε πλατφόρμας, ώστε να επιλέξει τελικά την ιδανική 
για την επιχείρησή του.



E-shop Development: 
Projects

Client: Nadia Rapti  /  Platform: Magento 



E-shop Development: 
Projects

Client: Bazaropolis /  Platform: Magento 



E-shop Development: 
Projects

Client: Things4u /  Platform: Magento 



E-shop Development: 
Projects

Client: Mystis /  Platform: Magento 



E-shop Development: 
Projects

Client: Project Soma
Platform: Magento 2

Client: Bozikis
Platform: Magento 2 

Client: CKONTOVA
Platform: Magento 1



Magento 2
● Responsive Design για tablet και κινητά.

● Αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγγελιοληψίας και 

αποστολών μέσω email.

● Εύκολη διαχείριση μεγάλου όγκου παραγγελιών & προϊόντων.

● Προσθήκη πολλαπλών χαρακτηριστικών στα προϊόντα όπως 

μέγεθος, χρώμα, όγκο κτλ.

● Δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλών e-shops με ένα διαχειριστικό.

● Διασύνδεση στο Skroutz και στο Best Price.

● SEO Friendly e-shop σε όλες τις μηχανές αναζήτησης.

● Σύνδεση σε πρόγραμμα ERP.

● Λειτουργίες υψηλών προδιαγραφών.

● Αυτόματη ενημέρωση αποστολής.

● Οne step check-out.

● E-shop σε αξιόπιστο και γρήγορο server.

Με τη βραβευμένη πλατφόρμα Magento 2 δημιουργούμε 
μοναδικά e-shops με πολλές e-commerce δυνατότητες για να 
βελτιστοποιήσετε το online performance της επιχείρησής σας. 
Με το Magento 2 μπορούμε να έχουμε: 

https://digitalup.gr/eshop/e-shop-me-responsive-design-gia-tablet-kai-kinita/
https://digitalup.gr/eshop/e-shop-me-diasyndesi-sto-skroutz-se-best-price/
https://digitalup.gr/eshop/e-shop-seo-friendly-stis-mixanes-anazitisis/
https://digitalup.gr/eshop/e-shop-me-syndesh-se-programma-erp/
https://digitalup.gr/eshop/e-shop-me-mia-selida-check-out/
https://digitalup.gr/eshop/e-shop-sth-vraveymenh-platforma-magento/


Woocommerce Το WooCommerce είναι μία open-source e-commerce πλατφόρμα 

με πολλές δυνατότητες, χτισμένη πάνω στο WordPress. 

Ενδείκνυται για επιχειρήσεις με μικρό αριθμό προϊόντων.

● Responsive Design για tablet και κινητά.

● Διασύνδεση στο Skroutz και στο Best Price.

● Φιλικό στο χρήστη για τη διαχείρισή του.

● SEO Friendly e-shop σε όλες τις μηχανές αναζήτησης.

● Οne step check-out.

● E-shop σε αξιόπιστο και γρήγορο server.

https://digitalup.gr/eshop/e-shop-me-responsive-design-gia-tablet-kai-kinita/
https://digitalup.gr/eshop/e-shop-me-diasyndesi-sto-skroutz-se-best-price/
https://digitalup.gr/eshop/e-shop-seo-friendly-stis-mixanes-anazitisis/
https://digitalup.gr/eshop/e-shop-me-mia-selida-check-out/


Shopify

● Φιλική διαχείριση του από όλες τις συσκευές.

● Responsive Design για tablet και κινητά.

● E-shop με διασύνδεση στο Skroutz και στο Best Price.

● SEO Friendly e-shop σε όλες τις μηχανές αναζήτησης.

● E-shop σε αξιόπιστο και γρήγορο server.

● Abandoned checkout recovery για αύξηση των πωλήσεων.

● Ενσωματωμένο SSL & Ασφάλεια στην πλοήγηση και τις συναλλαγές.

● Αυτόματη ενημέρωση του e-shop με τα τελευταία updates της 

πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα Shopify είναι πλέον αρκετά διαδεδομένη, καθώς προσφέρει 

μια εύκολη και οικονομική λύση για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Ενδείκνυται για επιχειρήσεις με μικρό αριθμό προϊόντων, με μία πληθώρα 

e-commerce επιλογών που θα αναπτύξουν την online παρουσία τους.



Website 
Development

Για εμάς στη DigitalUp, η ανάπτυξη μιας δυνατής εικόνας 
που θα καθιερωθεί στην αγορά αποτελεί μοναδική 
πρόκληση για να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε πελάτη στον 
χώρο του internet marketing. Η σωστή σχεδίαση και 
δημιουργία ενός website αποτελεί το πρώτο βήμα και ίσως 
το πιο σημαντικό, ώστε να προβάλλονται σωστά οι 
υπηρεσίες και η ταυτότητα του πελάτη στον κόσμο του 
digital.



Site Development: 
Projects

Client: Vamvakas  /  Platform: Wordpress



Site Development: 
Projects

Client: Athens South  /  Platform: Wordpress



Site Development: 
Projects

Client: Margiora  /  Platform: Wordpress



Βελτιώστε την απόδοσή σας και αυξήστε τις πωλήσεις στο e-shop σας, με τις 

σωστές e-commerce performance στρατηγικές!

● Μία ολιστική προσέγγιση στο e-commerce - omni-channel marketing

● E-commerce Στρατηγικές & Reporting

● E-commerce Project Organization / Your e-commerce team

● E-commerce Consulting

● E-commerce Performance Marketing

E-commerce



Η σχεδίαση και χάραξη μιας ολοκληρωμένης digital στρατηγικής σε συνεργασία 

με τον κάθε συνεργάτη μας αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας μας, καθώς 

ξεκάθαροι στόχοι σημαίνουν και σίγουρα αποτελέσματα. Το στρατηγικό πλάνο 

όμως δεν θα ήταν τίποτα χωρίς το day-to-day performance και optimization, 

ανάλογα με τους στόχους του πελάτη και τις εξελίξεις στον κόσμο του digital. 

Mε μεγάλη εμπειρία & πλήρη τεχνογνωσία σε:

● Google Αds

● Social Media Ads & Content

● Mail Marketing & Automations

● SEO

● Viber / SMS Marketing

Ως DigitalUp δεσμευόμαστε στην εύρεση καινοτόμων και αποδοτικών λύσεων 

σε κάθε πρόβλημα. 

Digital Marketing



Russia

UAE

The Network of our Digital Ads

Greece
Cyprus
U.K. 
The Netherlands
France
Italy

U.S.A.

Israel



Industry: Fashion

E-commerce
& Digital Marketing:
Projects

Συνεχής έρευνα σε επίπεδο ανταγωνιστών και  
e-commerce τάσεων σε εγχώρια και διεθνή 
αγορά.

Επιλογή κατάλληλης στρατηγικής για τη digital 
προβολή.

Δημιουργία ετήσιου πλάνου ενεργειών και 
προτάσεων από την ομάδα μας.

Επιλογή κατάλληλου ύφους επικοινωνίας με 
βάση την περίοδο και τις ενέργειες του 
πελάτη.



NEPTUNE

Industry: Τechnology - Tools

E-Commerce
& Digital Marketing:
Projects

Έμφαση στα εμπορικά στοιχεία των 
προϊόντων.

Αποδοτικά CTA βασισμένα στον κλάδο.

Συνδυασμός εμπορικότητας και lifestyle. 

Ανάλυση διαδικτυακού αποτυπώματος 
και βελτιστοποίηση αποδοτικότητας 
ενεργειών.



E-Commerce
& Digital Marketing:
Projects

Industry: Kids Advertising

Επιλογή στοχευμένου κοινού & ωρών 
επικοινωνίας ενεργειών

Δημιουργία αυτοματοποιημένων 
διαδικασιών για βέλτιστο αποτέλεσμα

Ανάλυση των βασικών KPI’s μέσα από 
μηνιαίο reporting



Με την εμπειρία μας στο branding, αλλά και στην έκφρασή του 

μέσω του web design, εξασφαλίζουμε ένα άρτιο εικαστικό 

αποτέλεσμα της επιχείρησής σας, πάντα με γνώμονα το 

σωστό User Experience. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και 

προώθηση του brand σας, η βελτίωση της εμπειρίας του 

επισκέπτη και η σύνδεσή του με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

σας.

● Website & e-shop design

● Marketing Design

● Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας & Logo

Branding & 
Design



NEPTUNE

Branding & Design: 
Projects
Επανασχεδιασμός και προσέγγιση 
fashion brand



Branding & Design: 
Projects
Σχεδιασμός ταυτότητας για site με 
προϊόντα σπιτιού



Branding & Design: 
Projects
Σχεδιασμός ταυτότητας για 
φαρμακείο



Branding & Design: 
Projects
Επανασχεδιασμός ταυτότητας για 
εταιρεία που κατασκευάζει τακούνια



Branding & Design: 
Projects
Σχεδιασμός ταυτότητας και packaging 
για ελαιόλαδο



Our Clients
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Fashion Corporate Technology Pharmacy

Industrial
Equipment

Tools Beauty Home

Expertized in



Με πάνω από 200+ ενεργούς πελάτες, χτίζουμε 
σχέσεις εμπιστοσύνης με βασικό στόχο την 
εξέλιξη των πελατών μας.

Μας εμπιστεύτηκαν: 

SEE MORE: https://digitalup.gr/en/clients/

Active Clients

https://digitalup.gr/en/clients/


OUR ACHIEVEMENTS

Εν αντιθέσει με το γενικό 
ποσοστό των επισκέψεων που 
κατέληξε σε αγορά στην Ελλάδα 
που είναι στο 1,44%.

1,7%
Πετύχαμε 15,7% μέσο ποσοστό 
επιστροφής από την δαπάνη των 
διαφημίσεων των πελατών μας.

15,7%
Το 82% των πελατών μας 
αυξάνει το media spend μετά 
από 1 χρόνο συνεργασίας.

82%
AVG. CONVERSION RATE ROAS HAPPY CLIENTS

*Τα παραπάνω νούμερα βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα ενεργού πελατολογίου της DigitalUp 
για το χρονικό διάστημα 2021 έως και σήμερα βάση δεδομένων.

Our Achievements



GOOGLE PREMIER PARTNERS GRECA PARTNERS

Μία μεγάλη επιτυχία που μόνο το 
3% των εταιρειών της χώρας 
λαμβάνει από την Google. 

Υποστηρίζουμε τον κλάδο του e-commerce 
μέσω της συνεργασίας μας με το GR.EC.A. για 
την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στη 
χώρα μας.

We are Proud for



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, infographics & images by Freepik

Θα χαρούμε να ζήσουμε την εμπειρία της συνεργασίας μαζί σας!

Contact Us
Τ.2106771802
Ε.info@digitalup.gr 

Made by DigitalUp Team

Thank you for 
your time!
Αθήνα:
Αλκμήνης 36-38
11853, Αθήνα
Θεσσαλονίκη:
Αιγαίου 15 & Διονυσίου
Σολωμού 1, Καλαμαριά, 55134

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.instagram.com/digital_up/
https://www.linkedin.com/company/digitalup
https://www.facebook.com/digitalupgr/
https://www.facebook.com/digitalupgr/

