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Με ένα… κλικ
μοιράζεσαι τα
πάντα, παντού
Το success story της E-MAILiT, της μοναδικής
social sharing (κοινωνικός διαμοιρασμός
περιεχομένου) πλατφόρμας στην Ελλάδα
και της πρώτης στην Ευρώπη
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Τ

ο μότο της μοναδικής social
sharing (κοινωνικός διαμοιρασμός περιεχομένου) πλατφόρμας στην Ελλάδα και της
πρώτης στην Ευρώπη, της E-MAILiT,
είναι: «Με ένα μόνο κλικ μπορείς να
μοιραστείς τα πάντα, παντού». Πρόκειται για μια καινοτόμο ιδέα που προετοίμαζε ο κ. Νικήτας Γεωργόπουλος από
το 2008, ωστόσο πραγματοποίησε την
εμφάνισή της στο social networking το
2012, αποκτώντας αμέσως τη μορφή
ενός ανταγωνιστικού social tech startup σε Ελλάδα και εξωτερικό.
«Το E-MAILiT συνδέει τους χρήστες μέσα από το social sharing και
το following των social media channels. Πρόκειται για μια υπηρεσία που
απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις όσο
και σε καθημερινούς χρήστες του Διαδικτύου, προσφέροντας μια δωρεάν
δημιουργική λύση η οποία επιτρέπει
στους εκδότες (web publishers) να
αξιοποιούν σημαντικά χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων τους.
Μέσα από ένα ολοκληρωμένο, καλαίσθητο, φιλικό προς το χρήστη (desktop
και mobile) και εύκολα παραμετροποιήσιμο περιβάλλον, επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα στην προώθηση
του περιεχομένου τους», εξηγεί στον
«Ε.Τ.» της Κυριακής ο ιδρυτής της εταιρίας, κ. Γεωργόπουλος.
Με την πλατφόρμα αυτή δίνεται η
δυνατότητα στους εκδότες να στοχεύσουν στη συμπεριφορά των χρηστών
τους, να αυξήσουν το βαθμό αλληλεπίδρασης μέσω της ιστοσελίδας τους και
να βελτιώσουν την προβολή μέσα από
σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ.
Μάλιστα, εφαρμόζεται σύστημα προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών και έτσι δεν αποθηκεύονται τα
προσωπικά δεδομένα τους.
Ο τρόπος λειτουργίας του E-MAILiT
είναι ο εξής:
1. Οι επισκέπτες διαμοιράζουν το
περιεχόμενο του εκδότη.
2. Οι Sharers ακολουθούν στα διαθέσιμα social media channels τον εκδότη.
3. Οι Sharers/Followers αλληλεπιδρούν με τη διαφημιστική προβολή
του εκδότη.
4. Οι εκδότες εξασφαλίζουν εγγυημένα διαφημιστικά έσοδα.
Επιπλέον, προσφέρει δωρεάν υπηρεσία κοινωνικού διαμοιρασμού
(sharing/following), διαθεσιμότητα
130+ sharing και 25+ following υπηρεσιών, συμβατότητα σε κάθε συσκευή
και ανάλυση οθόνης με τη χρήση των

πιο γνωστών και διαδεδομένων mobile
sharing υπηρεσιών, προσαρμοσμένες
mobile ρυθμίσεις, πλήρη παραμετροποίηση, αναλυτικά social sharing
στατιστικά, πλήρη πρόσβαση σε όλα τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της πλατφόρμας χωρίς να χρειάζεται εγγραφή
χρήστη και μοναδικά χαρακτηριστικά
μετά το share (δυνατότητα following
και δημιουργίας διαφημιστικής καμπάνιας, με το 100% των εσόδων να τα
εξασφαλίζει ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας), τροποποιημένα και εστιασμένα
στον επισκέπτη της ιστοσελίδας. Μάλιστα, ενσωματώνεται εύκολα σε κάθε
τύπο ιστοσελίδας και είναι συμβατό σε
οποιαδήποτε πλατφόρμα κατασκευής
ιστοσελίδων, blogs, διαφημιστικά sites
κ.λπ.
«Από τις αρχές του 2014 έως και
σήμερα, έχουν αλληλεπιδράσει με το
E-MAILiT περισσότεροι από 600 εκατομμύρια χρήστες προερχόμενοι από
240 χώρες, πάνω από 1,3 δισ. φορές»,
σημειώνει ο κ. Γεωργόπουλος. Στόχος της πλατφόρμας, σύμφωνα με τον
ίδιο, είναι να βελτιώνει συνεχώς την
εμπειρία των χρηστών σε ό,τι αφορά
τον κοινωνικό διαμοιρασμό περιεχομένου (social sharing), προσφέροντας
αναβαθμισμένα και ποιοτικά τεχνικά
χαρακτηριστικά για κάθε ανάγκη τους
και η αποστολή είναι να μετατραπεί
στην καλύτερη social sharing υπηρεσία παγκοσμίως.
Στο μεταξύ, το E-MAILiT έχει γίνει
πόλος έλξης επενδυτών και εταιριών
του χώρου του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. «Μέχρι στιγμής έχουν γίνει πέντε προτάσεις εξαγοράς από μεγάλες
εταιρίες τεχνολογίας, ωστόσο δεν βρέθηκε η χρυσή τομή για ένα εγχείρημα
αυτού του είδους. Αλλωστε η επιθυμία της ομάδας του E-MAILiT είναι
να διατηρήσουν και να εξελίξουν την
υπηρεσία τους, με την οποία υπάρχει
συναισθηματικό δέσιμο», προσθέτει ο
ιδρυτής της πλατφόρμας στον «Ε.Τ.»
της Κυριακής.
Στα μελλοντικά σχέδια της ομάδας
του E-MAILiT, που αποτελείται από
πέντε άτομα, είναι οι Ελληνες εκδότες (web publishers) να βρεθούν στο
επίκεντρο των εξελίξεων του start-up
με ισχυροποίηση της παρουσίας των
E-MAILiT share buttons στις ελληνικές
ιστοσελίδες και παράλληλη περαιτέρω
εξάπλωση στο εξωτερικό. «Η παγκόσμια αγορά έχει μεγάλο ανταγωνισμό,
ωστόσο έχει πραγματοποιηθεί δυναμική είσοδος. Το E-MAILiT στέκεται
επάξια απέναντι σε αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, έχοντας αναπτύξει ένα πλήρως ανταγωνιστικό και
αξιόπιστο προϊόν», καταλήγει ο κ. Γεωργόπουλος. ■
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Στις μέρες μας ο πιο διαδεδομένος όρος στα

κοινωνικά δίκτυα είναι η λέξη Share. Οι άνθρωποι
πάντα είχαν την ανάγκη και την όρεξη να μοιραστούν. Κατά τη δεκαετία του 1980, το e-mail ήταν ο
κυρίαρχος τρόπος για να μοιραστεί κάποιος εύκολα
τις πληροφορίες του. Τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί
να είχαν σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και
να έκαναν το μεγάλο buzz, αλλά το e-mail εξακολουθεί να είναι μέχρι και σήμερα το επίσημο μέσο για
τη διαδικτυακή επικοινωνία. Γι' αυτό ο ιδρυτής του
E-MAILiT απέδωσε… φόρο τιμής στη λέξη E-MAIL,
συνδυάζοντάς τη με μια υψηλής τεχνολογίας social
sharing υπηρεσία. Αρα, αν στέλνεις (E-MAIL) κάτι
(iT), τότε το διαμοιράζεις. E-MAILiT! ■
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