
Μια ματιά στη 
Sociality

Κοοπερατίβα Ψηφιακής Επικοινωνίας - sociality.gr



Ιστορικό

Πρώτα βήματα
Πρώτα project, part time

Ιουν 2014 - Σεπτ 2015

ΚοινΣΕπ
Οκτ 2015 – Οκτ 2017

ΣυνΕργ

Οκτ 2017 - Σήμερα



Τι κάνουμε
1. Online Presence

2. Digital Tools

3. Education

4. Research



1. Online Presence

Ενισχύουμε την διαδικτυακή παρουσία

Συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε την ανάπτυξη της 

διαδικτυακής παρουσίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού

Δηλαδή; Website, Eshop, SEO, Social Media presence, PPC 

advertising, Email marketing

Πελάτες: Επαγγελματίες/Εταιρίες, Fashion brands, 

Οργανώσεις, Online Media



2. Digital Tools

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υποστήριξη

Εφαρμογές και εργαλεία from scratch τα οποία 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες χρηστών

Δηλαδή; Εφαρμογές mapping, online κοινότητες, εφαρμογές 

διαχείρισης πόρων

Πελάτες: Οργανισμοί, Φορείς

Read more: agrotopia.gr, foreis-kalo.gr, network.nlg.gr

https://agrotopia.gr/
https://foreis-kalo.gr/
https://network.nlg.gr/


3. Education

Σεμινάρια και Workshop

Διοργανώνουμε οι ίδιοι ή συμμετέχουμε σε παρουσιάσεις 

σχετικές με το digital marketing και το web development

Δηλαδή; WordPress, Google AdWords, MailChimp

Πελάτες: HIGGS, Σύνδεσμος ΑΕ-ΕΠΕ, “IT Communa”

Read more: Workshops (Blog), IT Communa FB group

https://sociality.gr/blog/workshops/
https://www.facebook.com/groups/1424254291131452/


4. Research
Συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα: ως τεχνικός 

partner, κάνοντας έρευνα χρηστών/έρευνα αποδοχής 

τεχνολογίας ή μετέχοντας σε πρωτοβουλίες που μας 

ενδιαφέρουν

Τέτοια project αφορούν εργαλεία έρευνας και μετρήσεων, 

πιλοτικές εφαρμογές ή εγχειρήματα με κοινωνικό ρόλο

Read more: Γεγονότα (Blog), FairBnB, Meal Pilot

https://sociality.gr/blog/events/
https://fairbnb.coop/
https://meal-pilot.herokuapp.com/


Πως το κάνουμε
1. Ψηφιακή Συμβουλευτική

2. Εργαλεία

3. Συνεργατισμός

4. Προβλήματα



Ψηφιακή Συμβουλευτική
Δεν παράγουμε προϊόντα - συμβουλεύουμε για λύσεις

Μελέτη, συζήτηση, διαρκής συνεργασία 

- Λύσεις πάνω στις ανάγκες, ακόμα και αν δεν τις 

παρέχουμε εμείς

- Δημιουργία εργαλείων εξειδικευμένα για την υπάρχουσα 

ανάγκη

- Τεκμηριωμένος σχεδιασμός με βάση τον χρήστη



Αγαπημένα εργαλεία (Open Souce)



Αγαπημένα εργαλεία (Τι να κάνουμε)



Συνεργατισμός
Κολεκτίβα Εργασίας - Βασική πηγή εισοδήματος για τα 

μέλη

- Συνέλευση κάθε 2 εβδομάδες

- Ισότητα Αμοιβών 

- Σταθερή μισθοδοσία & Ασφάλιση

- Τρόπος να δουλέψουμε καλύτερα (όχι πολιτική δράση)

- Συνεταιρισμός Εργαζομένων

- Πρακτική Άσκηση

- Ανοιχτά βιβλία (2016)

https://sociality.gr/wp-content/uploads/2014/06/sociality-results-2016.pdf


Προβλήματα
Πάντα άφθονα

- Χαμηλές αμοιβές 

- Αυτοεκμετάλλευση

- Χειρισμός πελατών

- Έλλειψη εμπειρίας (κατευθείαν από σχολή)

- Συν.Εργ. (Νέο νομικό πλαίσιο) -> αλλά φαίνεται λύθηκαν 



Και κάποια ακόμα



Learn Sociality
Τώρα το ξεκινάμε

Ότι γνώση μαζεύουμε προσπαθούμε να τη συγκεντρώνουμε 

και να την καθαρογράφουμε online στα Ελληνικά, για εμάς 

αλλά και για όποιον άλλον ενδιαφέρεται

Μια παλιά ιδέα που όμως χρειάζεται χρόνο, υπομονή και 

εργατοώρες για να “δέσει”

Read more: learn.sociality.gr

https://learn.sociality.gr/


IT Communa
Σε διαδικασία relaunch

Τι ισχύει; Μαζί με τη Sociality ξεκινήσαμε και μία ομάδα 

αυτομόρφωσης στα ψηφιακά, ένα χώρο όπου θα μπορούμε 

να μοιραζόμαστε εκπαιδευτικό υλικό και να διοργανώνουμε 

ανοιχτά και δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Θέλουμε αυτή η ομάδα να αυτονομηθεί και να δουλεύει πέρα 

από τα όρια της Sociality αλλά αυτό έχει αποδειχτεί κάπως 

δύσκολο.

Read more: Workshop Material, FB Group

https://drive.google.com/drive/folders/0B3am1q6_419XSnpVT1lhLWdDZDg
https://www.facebook.com/groups/1424254291131452/?ref=bookmarks


Επικοινωνία

Διεύθυνση: Σόλωνος 136, 

3ος όροφος, 10677, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103606616

Email: contact@sociality.gr

sociality.gr

Facebook / Twitter / LinkedIn 

/ Instagram / Newsletter / *

mailto:contact@sociality.gr
https://sociality.gr/


Η παρουσίαση

https://sociality.gr/commonsfest/


