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Οδηγός

Ιδιωτικής 

Εκπαίδευσης



Κατηγορίες εκπαίδευσης

Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτήρια - Ιδιωτικά Σχολεία
ΙΕΚ - Κέντρα δια βίου μάθησης 

Επαγγελματικές σχολές
Παιδικοί σταθμοί

Προπτυχιακά προγράμματα - Μεταπτυχιακά
προγράμματα

Αεροπορικές σχολές - Εκπαίδευση πιλότων -
Αεροσυνοδών
Σεμινάρια

Φροντιστήρια
Σχολές Χορού

Σχολές μουσικής - Ωδεία
Σχολές Θεάτρου
Αθλητισμός

 Πτυχιακές εργασίες



Το Schools.gr..

Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2004 και είναι ο πρώτος online κατάλογος της ιδιωτικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα.   Στόχος του είναι η παροχή δυνατότητας περιήγησης σε  ένα
ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον,  μέσω του οποίου εύκολα και γρήγορα, μπορεί κάθε
επισκέπτης να αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα με τις επιλογές που υπάρχουν σε
ολόκληρη την Ελλάδα, για κάθε είδους εκπαιδευτικό οργανισμό που ανήκει στον ιδιωτικό
τομέα .

Εδώ οι χρήστες του διαδικ́τυου μπορούν να περιηγηθούν στον κόσμο της ιδιωτικής
εκπαίδευσης και παράλληλα να ενημερώνονται καθημερινά για τα Νέα και τις Ειδήσεις που
αφορούν στην εκπαίδευση, για όλα τα σημαντικά σεμινάρια που διεξάγονται στην Ελλάδα
αλλά και να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς που διοργανώνονται μέσω του schools.gr σε
συνεργασία με διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.         



Το Schools.gr απευθύνεται..

Στον κάθε υποψήφιο μαθητή, σπουδαστή, εκπαιδευόμενο, παρέχοντας στον ίδιο αλλά και
στους γονείς, την ευκαιρία να δουν συγκεντρωμένα σε μία σελίδα όλα τα ιδιωτικά ιδρύματα
εκπαίδευσης, το πρόγραμμα της κάθε σχολής, τα οφέλη και τις παροχές για να είναι σε θέση
να αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα και να επιλέξουν τη σχολή με κριτήριο τη μέγιστη
εξέλιξή τους. 

Στην κάθε επιχείρηση εκπαίδευσης που ανήκει στον ιδιωτικό τομέα και επιθυμεί να
προβληθεί σε ΄́ολη την Ελλάδα μέσα από το μεγαλύτερο κατάλογο ιδιωτικών σχολών, να
αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στο δίκτυο των μελλοντικών σπουδαστών. Παρέχουμε τη
δυνατότητα σε κάθε σχολή να γνωστοποιήσει σε ευρύτερο κοινό τη σελίδα της και το
πρόγραμμα σπουδών της, ώστε να αυξήσει την επισκεψιμότητα και τις εγγραφές της. 



Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να καταχωρηθούν στο μεγάλο κατάλογο του schools.gr,
αποκτούν αυτόματα τη μέγιστη προβολή σε μηχανές αναζήτησης, ενώ παράλληλα το
εξειδικευμένο τμήμα του digital advertising αναλαμβάνει τη διαφήμιση της επιχείρησης σε
όλα τα social media (facebook, instagram και twitter), μέσω της ιστοσελίδας μας. Παρέχουμε σε
κάθε σχολή τη δυνατότητα να επιλέξει στοχευμένα το κοινό στο οποίο απευθύνεται αλλά και
συγκεκριμένες περιοχές στην Ελλάδα.
Το Μάρτιο του 2020 δημιουργήσαμε μία εξελιγμένη ασύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
την οποία παρέχουμε σε κάθε σχολή με τη δυνατότητα προσαρμογής (custom) στα
διαδικτυακά  της χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας το λογότυπό της. 

Οφέλη για τις επιχειρήσεις..



Η σημασία του Πανελλαδικού οδηγού 

ισχυροποίηση ορατότητας της Ιδιωτικής παιδείας
20%

Μαζική προβολή σε στοχευμένο κοινό
20%

Μεγαλύτερο στοχευμένο κοινό
20%

Πρόσβαση από όλη την Ελλάδα με ένα κλικ
20%

Αυξημένη επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα σας
20%

Η σημασία του Πανελλαδικού οδηγού
ιδιωτικής εκπαίδευσης



Μοντέλο Παρουσίασης

Επιλογή καταχώρησης
εκπαιδευτικών
οργανισμών

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
Φροντίζουμε να

διασφαλίσουμε όλα
τα απαραίτητα
στοιχεία για την

καλύτερη παρουσίαση
της επιχείρησης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Αναλαμβάνουμε την

προβολή και τη
διαφήμιση κάθε
εκπαιδευτικού

οργανισμού σε όλα τα
social media

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γνωρίζουμε τις
ανάγκες σας και

κινούμαστε με μόνο
στόχο την καλύτερη

προβολή της
επιχείρησής σας και
την αύξηση του

αριθμού εγγραφών

επιχείρησης στο schools.gr



Μελέτη και
σχεδιασμός Προφίλ

για κάθε εκπαιδευτικό
οργανισμό

οι δικές μας  ιδέες
και προτάσεις για
την παρουσίαση
της επιχείρησης

Ολοκλήρωση της 
 καταχώρησής σας
στο schools.gr

Τα 3 βήματα για μία επιτυχή καταχώρηση



Κείμενο παρουσίασης της σχολής
Το πρόγραμμα σπουδών και τα τμήματα 
Φωτογραφίες και βίντεο
Άμεση παραπομπή στο url της σχολής
Άμεση πρόσβαση στα social media της σχολής
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Η προβολή σας στον οδηγό schools.gr



Οι παροχές μας

Συνεχής ενημέρωση για όλα τα νέα σχετικά με την
ιδιωτική παιδεία στην Ελλάδα 

Ενημέρωση για όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που
διοργανώνονται στην Ελλάδα

Ασύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης



Σεμινάρια

Στο Schools.gr παρέχουμε ειδική ενότητα όπου
καταχωρούνται όλα τα σημαντικά σεμινάρια  που
διεξάγονται ανά την Ελλάδα, είτε διαδικτυακά, είτε

με φυσική παρουσία, με ενημέρωση για τις ώρες
παρακολούθησης, το κόστος εγγραφής και  τη

διαθεσιμότητα σε θέσεις .



Πλεονεκτήματα ασύγχρονου e-learning...

Δεν απαιτεί φυσική
παρουσία. Ο χώρος

μελέτης και διδασκαλίας
παύει να είναι μία

αίθουσα και μεταφέρεται
στο σπίτι, στο γραφείο

και όπου υπάρχει
πρόσβαση στο
διαδίκτυο.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ  ΣΤΟ
ΧΩΡΟ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ  ΣΤΟ
ΧΡΟΝΟ

Μπορείτε να
σταματήσετε και να
ξεκινήσετε όποτε

θέλετε,
προσαμόζοντας το

ημερήσιο σας
πρόγραμμα ανάλογα

με την εκάστοτε
ανάγκη. σας

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Μπορείτε είτε να να
ανατρέξετε σε

περασμένα μαθήματα
και σημειώσεις,
ελεεύθερα χωρίς

περιορισμούς,
βελτιώνοντας την
απόδοσή σας.

Δίνει πρόσβαση σε
σπουδαστές από όλη
την Ελλάδα σε ίσες

ευκαιρίες
διδασκαλίας είτε
βρίσκονται σε

μεγάλη πόλη, είτε σε
μία μικρή επαρχία,
χωρίς μετακίνηση.

ΙΣΕΣ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ  ΓΙΑ

ΟΛΟΥΣ



Αποτελέσματα τηλεκπαίδευσης

Μικρότερο
κόστος για την
επιχείρηση

Μειωμένη ανάγκη
σε εργατικό
δυναμικό

Περισσότερες
εγγραφές



Το όραμά μας

Συνέπεια και
εμπιστοσύνη

στις
συνεργασίες

μας

Συνεχής
ενημέρωση, νέες

ιδέες και
προτάσεις

Συμβαδίζουμε
με τις

σύγχρονες
απαιτήσεις

Συμβάλλουμε
στην επιτυχία

σας



Σαρώστε τον κωδικό QR 



Θα χαρούμε να
συνεργαστούμε
μαζί σας!

Δαβάκη 68, Καλλιθέα
Αθήνα, Τ.Κ. 17672

www.schools.gr
info@schools.gr

211 413 2500


