
Business
facebook 
Feed
Γνωρίστε την νέα μας υπηρεσία 
μέσω της πλατφόρμας PROothisi,  
το BfF (Business facebook Feed).

Με το BfF μπορείτε πλέον να 
προβάλετε στους πελάτες σας, 
μέσα από το τηλεοπτικό σας 
κανάλι, -απευθείας και σε 
πραγματικό χρόνο (ζωντανά)-, 
γεγονότα από τη σελίδα σας στο 
facebook!
 
Με την νέα & καινοτόμα εφαρμογή 
μας μοιράζεστε σε οποιαδήποτε 
τηλεόρασή επιθυμείτε 
δημοσιεύσεις της σελιδας σας, 
φώτο αλμπουμς, βίντεο & 
πληροφορίες της σελίδας σας, 
όπως τη βαθμολογία των 
χρηστών, τον αριθμό των likes σας 
κ.ά.

Ο παρακάτω οδηγός θα σας 
βοηθήσει να κατανοήσετε και να 
χρησιμοποιήσετε όλα τα εργαλεία 
και τις δυνατότητες της 
εφαρμογής μας για το βέλτιστο 
αποτέλεσμα.

Αλμπουμ standard

Αλμπουμ fullscreen HD

Ανάρτηση φωτογραφιών

Ανάρτηση YouTube video

Ο καλύτερος φίλος κάθε επιχείρησης!

Οδηγίες
χρήσης
BfF



S T A N D A R D

Αρχεία φωτογραφιών

Πλάτος ≥ 1500 pixels

Ύψος ≥ 1080 pixels

ΑΛΜΠΟΥΜ
Στην TV προβάλλονται

Στην οθόνη σας προσαρμόζονται  όλες 
οι εικόνες του άλμπουμ, ανεξαρτήτως 
αναλογίας και μεγέθους.

Η μεγαλύτερη διάσταση των εικόνων 
(ύψος για κάθετες, πλάτος για 
οριζόντιες) θα πρέπει να υπακούει 
στα παρακάτω μεγέθη

25 πρώτες φωτογραφίες του
άλμπουμ

Τίτλος άλμπουμ

Φωτογραφίες με κίνηση ζουμ



Αρχεία φωτογραφιών

Ίδιο προσανατολισμό με την TV
(οριζόντιες ή κάθετες)

Αναλογία 16:9 | Μέγεθος 1080p

Ιδανικό μέγεθος 1920x1080 px

ΑΛΜΠΟΥΜ
Στην TV προβάλλονται

F U L L S C R E E N  H D
25 πρώτες φωτογραφίες του
άλμπουμ

Τίτλος άλμπουμ

1 σύνδεσμος 
(μετατρέπεται σε QR στην TV)

Φωτογραφίες με κίνηση ζουμ

Περιγραφή έως 400 χαρακτήρες 
ανά εικόνα

Προσαρμοσμένο λογότυπο



Ποσοστό έκπτωσης 
[Έκπτωση 40%]

∆ιακριτικό-τίτλος
(Προσφορά...)

Τιμή
{140 €}

Στην TV προβάλλονται

ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Εμφάνιση των 3 τελευταίων 
αναρτήσεων που στην 
περιγραφή τους φέρουν το 
hashtag proothisi (#proothisi)

Ειδική υπηρεσία που σας δίνει 
τη δυνατότητα να προβάλετε 
τιμή-έκπτωση και τίτλο από 
την ανάρτηση, στην TV σας.

Για να λειτουργήσει θα πρέπει 
στο κείμενο της ανάρτησης να 
περιλαμβάνεται η πληροφορία 
που θέλουμε εντός των 
αντίστοιχων συμβόλων.

8 πρώτες φωτογραφίες

1 σύνδεσμος 
(μετατρέπεται σε QR στην TV)

Προσαρμοσμένο λογότυπο

Τελευταίοι likers (χρήστες που 
τους άρεσε η ανάρτηση) 

Κείμενο ανάρτηση



Στην TV προβάλλονταιΑΝΑΡΤΗΣΗ
Β Ι Ν Τ Ε Ο

Στη TV προβάλλεται μόνο 
η τελευταία δημοσίευση  
που περιέχει σύνδεσμο 
YouTube βίντεο και 
hashtag #proothisi.

Κείμενο ανάρτησης βίντεο

Βίντεο youtube ≥ 480p
(η ποιότητα εξαρτάται από την ταχύτητα 

της σύνδεσής σας στο ίντερνετ)

Εικόνα προφίλ

Τίτλος βίντεο youtube


