


_DMS_επισκόπηση 
 

Η Εταιρεία DIGITAL MEDIA STRATEGY ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι.Κ.Ε. αποτελεί μια καινοτομική δράση με 
αιχμή τις ψηφιακές τεχνολογίες, το διαδίκτυο και τα νέα μέσα.  

Το κύριο αντικείμενο της DMS είναι η δημιουργία ενός δικτύου ενημέρωσης και επικοινωνίας με πυρήνα τη γειτο-
νιά. Η ιστοπύλη (web portal) γίνεται η online κοινότητα των κατοίκων και των δημοτών που έχουν τη δυνατότητα να 
ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για όσα συμβαίνουν στην περιοχή τους, αλλά και να ενημερώνουν οι ίδιοι 
τους συμπολίτες τους, κομίζοντας τις ειδήσεις τους και μεταφέροντας τη δική τους εικόνα για τα πράγματα. Έτσι, η 
διαδραστικότητα των μέσων αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας καθενός από αυτά. Ταυτόχρονα, οι τοπι-
κοί δημοσιογράφοι βρίσκονται παντού, έτοιμοι να καλύψουν οτιδήποτε συμβαίνει, οποιαδήποτε στιγμή. 

Πέραν από την έγκυρη και αντικειμενική καταγραφή της τοπικής καθημερινότητας, στοχεύουμε στην ενίσχυση και 
την ανάδειξη της τοπικής αγοράς, λαμβάνοντας υπ'όψιν ότι ζωντανή αγορά σημαίνει ζωντανή κοινωνία. Ένα δυνα-
μικό δίκτυο εξειδικευμένων πωλητών βρίσκεται κοντά στον επιχειρηματία — πελάτη, όχι μόνο μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η εκάστοτε πώληση, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας, ώστε να έχει στη διάθεσή του μια 
ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πρόταση σε διαρκή διαμόρφωση από έναν αξιόπιστο συνεργάτη. 

Δεν το κρύβουμε ότι οι δράσεις που αναπτύσσουμε έχουν νεανικό και δημιουργικό πρόσημο. Σε αυτή την κατεύ-
θυνση μέσω του δικτύου μας παρακολουθούμε στενά events, εκδηλώσεις, party, αλλά και οικολογικές και πολιτι-
στικές δράσεις που ενδιαφέρουν τα δημιουργικά στρώματα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και αποτελούν χαρακτηρι-
στικό στοιχείο του ύφους και της φιλοσοφίας την οποία ακολουθούμε. 
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Η Εταιρεία DIGITAL MEDIA STRATEGY ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι.Κ.Ε. αναπτύσσει και διαχειρίζεται κάποιες από 
τις πιο δημοφιλείς ιστοπύλες σε τοπικό επίπεδο.  
 
Στη σειρά ΜyPolis εντάσσεται το εξαιρετικά δημοφιλές myxolargos.gr το οποίο βρίσκεται στον 4ο χρόνο λειτουργίας 
του, έχοντας καταγράψει πολύ μεγάλες δημοσιογραφικές επιτυχίες που συνοδεύονται από μια διαρκώς αυξανόμενη 
επισκεψιμότητα. Σήμερα αποτελεί την πρώτη αναφορά μεταξύ των κατοίκων του Χολαργού — Παπάγου και τη σίγουρη 
επιλογή προβολής επιχειρήσεων με τοπική αλλά και υπερτοπική αναφορά. 
 
Στην ίδια κατεύθυνση, το myilioupolis.gr είναι επίσης μια πολύ επιτυχημένη ιστοπύλη που μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα έχει καταφέρει να αγκαλιαστεί από τους κατοίκους της Ηλιούπολης και να κατακτήσει την εμπιστοσύνη της 
αγοράς.  
 
To myxalandri.gr έχει ήδη επιτύχει να κυριαρχήσει στην τοπική διαδικτυακή ενημέρωση. Η σημασία αυτής της θέσης 
ισχύος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου του μεγέθους του Δήμου και της δυναμικότητας της αγοράς. 
  
Οι νεότερες προσθήκες στο δίκτυο MyPolis είναι το mypalaiofaliro.gr και το myneasmyrni.gr, τα οποία έχουν ξεκινή-
σει πολύ δυναμικά την παρέμβασή τους στο ενημερωτικό γίγνεσθαι των δήμων τους. 
 
Μέσα στο επόμενο διάστημα ξεκινά η κανονική λειτουργία του  myagiaparaskevi.gr, mykallithea.gr, inalimos.gr και 
φυσικά έπεται συνέχεια. 
 
Οι ιστοπύλες my_ έχουν συνεχή 24ωρη ροή ειδήσεων, ενώ οι αναγνώστες ενημερώνονται και με εβδομαδιαία newslet-
ter. Επίσης έχουν τεράστια διείσδυση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. (facebook, twitter) όπου χιλιάδες υποστηρικτές 
και φίλοι παρακολουθούν τη δραστηριότητα των αγαπημένων τους σελίδων. Πολύ σύντομα θα τεθούν προς διάθεση και 
τα mobile apps των σελίδων μας για Android και iOS, μέσω των οποίων πέρα από την πλοήγηση και έκτακτες ειδοποιή-
σεις (notifications) θα είναι δυνατή η εφαρμογή προσφορών των πελατών μας και άλλες καινοτόμες υπηρεσίες.  
 
Ταυτόχρονα, η DMS αναπτύσσει και διαχειρίζεται ιστοπύλες υπερτοπικού ενδιαφέροντος, γενικής και ειδικής θεματολο-
γίας, όπως είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό αρθρογραφίας arriton.gr στο οποίο αρθρογραφούν τακτικά γνωστοί  επιστή-
μονες, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, δημοσιογράφοι, καταξιωμένοι επαγγελματίες, κ. ά.  
 
Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει και την εμπορική διαχείριση σε διαφημιστικό επίπεδο εξαιρετικά δημοφιλών ιστοσελί-
δων, ενημερωτικών πυλών και ιστολογίων πανελλαδικής εμβέλειας, όπως είναι το γνωστό σε όλους parapolitiki.com. 
 
Κατόπιν συμφωνίας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής και διαχείρισης δυναμικών ιστοσελίδων (cms), 
καθώς και διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

 



_DMS_συνεργασίες 
 
Η Εταιρεία DIGITAL MEDIA STRATEGY επιδιώκει συνεργασίες με καινοτομικές εταιρείες στο χώρο των νέων τεχνολο-
γιών. Η συνεργασία με την SingletonApps είναι στρατηγικής σημασίας.  
 
Η DMS αντιπροσωπεύει στην Αττική την SingletonApps, η οποία κατασκευάζει εφαρμογές για φορητές συσκευές 
(apps) και αποτελεί την πλέον πρωτοποριακή ελληνική εταιρεία στον τομέα. 
 
Παρέχουμε εγγενείς (native) εφαρμογές για κινητά και tablet για όλες τις πλατφόρμες, iOS (iPhone, iPad, iPod), 
Android και Windows Phone, για επιχειρήσεις, συνδυασμούς κ.ά. που σας ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό και 
σας ανοίγουν την πόρτα στον κόσμο των φορητών συσκευών. 
 
Προτιμάμε τις εγγενείς (native) εφαρμογές επειδή παρέχουν υψηλές επιδόσεις, έχουν μεγάλη αξιοπιστία και μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την ανάγκη σύνδεσης στο Διαδίκτυο, σε αντίθεση με τις web εφαρμογές. 
 
Οι σχεδιαστές και προγραμματιστές της SingletonApps δημιουργούν εφαρμογές πλήρως προσαρμοσμένες στην 
επιχείρηση σας για να σας φέρουν πιο κοντά στους πελάτες σας. (apps για bar, delivery, eshop, επιβράβευση πε-
λατών, κρατήσεις και ειδικές εφαρμογές) 
 
Η δίγλωσση ομάδα της εταιρείας έχει τεχνογνωσία και εμπειρία σε κάθε στάδιο της ζωής μίας εφαρμογής από τη 
ιδέα, τη στρατηγική, το σχεδιασμό έως την ανάπτυξη, δοκιμή και κυκλοφορία. 
 
Σχεδιάζουμε με πάθος τις εφαρμογές μας και ακούμε τις ιδέες όλων των μελών της ομάδας μας, με αποτέλεσμα 
να έχουμε μια ευχαριστημένη ομάδα και ακόμα πιο ευχαριστημένους πελάτες.  



_DMS_στοιχεία επισκεψιμότητας 
Παρατίθενται ενδεικτικά τα ετήσια συνοπτικά στοιχεία επισκεψιμότητας του  
myxolargos.gr και του parapolitiki.com σύμφωνα με το έγκυρο λογισμικό GOOGLE ANALYTICS. 
 
 
 
 Myxolargos.gr 

Parapolitiki.com 
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