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Το 4nails.gr είναι μια ιστοσελίδα με περιεχόμενο αποκλειστικά για την περιποίηση 
των νυχιών. Αποτελεί ένα πλήρη διαδικτυακό τόπο με πληροφορίες, ιδέες και tips 
για όλες όσες ενδιαφέρονται για το μανικιούρ και το πεντικιούρ. Ο ιδιαίτερα 
μοντέρνος και πολύχρωμος σχεδιασμός του έχει σκοπό να εντυπωσιάσει και να 
φτιάξει τη διάθεση των online χρηστών, βάζοντάς τους σ’έναν κόσμο ομορφιάς και 
δημιουργικότητας.

Τρόποι προβολής
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Μέσα από τον ιστότοπο, έχετε τη δυνατότητα
να προβληθείτε με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

Ολοκληρωμένος κόσμος ομορφιάς
& περιποίησης των άκρων!
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Οι χρήστες επισκέπτονται το site γιατί ενδιαφέρονται για την περιποίηση των άκρων τους, πράγμα που 
συνεπάγει και το ότι ψάχνουν το κατάστημά σου.

Δυνατότητα προβολής της επιχείρησής σας σε site με το πιο στοχευόμενο κοινό.

Δυνατότητα δημιουργίας της δικιάς σας προσωπικής σελίδας για το κατάστημα, εμπλουτισμένο με 
εικαστικά, πληροφορίες για το ωράριο λειτουργίας και προωθητικές ενέργειες για τους πελάτες.

Μέσα από το 4nails.gr μπορείτε να προωθήσετε και να προβάλετε την επιχείρηση σας σε ένα 
στοχευμένο κοινό. Η πληθώρα πληροφοριών και συμβουλών που παρέχονται μέσα από το 
site μπορούν να προβάλουν αποτελεσματικά την επιχείρησή σας στους χρήστες.

Διαφημιστικό Banner 
Δημιουργούμε και σχεδιάζουμε 
διαφημιστικό banner
για εσάς ανάλογα με την εταιρική 
σας ταυτότητα και το προφίλ σας.

Κεντρικό Μακρόστενο Banner 

Πλαϊνό Banner 

Δυνατότητα αναζήτησης καταστημάτων στην περιοχή τους.

Σκανάρετε & περιηγηθείτε



www.citrine.gr
Τ: 210 6833130

Λευκών Ορέων 86Α
Χαλάνδρι, 15234

www.facebook.com/citrineGR

www.twitter.com/citrineGR

www.youtube.com/citrinegr 

Η εταιρία μας

Η Citrine είναι ένα Word of Mouth & Social Media Marketing agency. Ιδρύθηκε το 2004 και 
είναι μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ευρώπη που σχεδίασαν και υλοποίησαν 
καμπάνιες στα Social Media για μεγάλα brands. Σήμερα προσφέρει μία ολοκληρωμένη 
σειρά υπηρεσιών Digital Marketing που ξεκινούν από τη χάραξη online στρατηγικής και 
φθάνουν ως τη δημιουργία web site, tailor made διαδικτυακών, Social Media και mobile 
εφαρμογών.

2 Αρθρο
Μέσα από τα άρθρα μπορείτε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας 
και να κερδίσετε πελάτες, προτείνοντάς τους ιδέες που θα 
μπορούσαν να κάνουν στο κατάστημά σας είτε και 
επικοινωνώντας μαζί τους μια συγκεκριμένη προωθητική 
ενέργεια που θέλετε να κάνετε.
Δημιουργούμε άρθρα και κείμενα για εσάς με την ενσωμάτωση 
φωτογραφιών ή βίντεο από το κατάστημά σας, διάφορες 
συμβουλές για την περιποίηση των άκρων και προτάσεις για 
σχέδια ανάλογα την περίσταση.

3 Καταχώρηση της επιχείρησής σας
Στην καταχώρηση της επιχείρησής σας
έχετε τις εξής δύο επιλογές :

α. Δυνατότητα να 
προβληθείτε δωρεάν στον 
ειδικό κατάλογο καταστημάτων 
της ιστοσελίδας με την 
καταχώρηση της διεύθυνσής 
σας και την εμφάνιση σας στα 
αποτελέσματα αναζήτησης. 

Η να δημιουργήστε την προσωπική
σας σελίδα.

β. Δημιουργήστε με μια 
ελάχιστη ετήσια συνδρομή στο 
4nails.gr τη δική σας 
προσωπική σελίδα 
εμπλουτίζοντάς τη με 
φωτογραφίες, βίντεο, 
πληροφορίες για το κατάστημά 
σας καθώς και στοιχεία 
επικοινωνίας προκειμένου οι 
πελάτες να έρχονται άμεσα σε 
επικοινωνία μαζί σας.
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