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Όραμά μας είναι να δώσουμε σε μια επιχείρηση τα κατάλληλα εργαλεία ανάπτυξης και τη βέλτιστη 
στοχευμένη διαφημιστική προβολή με έμφαση στην εξωστρέφεια. 

Μέσα από τη μεγάλη γκάμα υψηλού επιπέδου διαφημιστικών υπηρεσιών μας, κάθε ελληνική επιχείρηση θα 
μπορεί πλέον να προβληθεί όχι μόνο στην τοπική & εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια αγορά. 

Η Υπερίων εγγυάται την επιτυχή κατάκτηση των στόχων κάθε επιχείρησης και απόδειξη γι’ αυτό είναι τα 

μετρήσιμα αποτελέσματα των πελατών που μας εμπιστεύτηκαν μέχρι σήμερα

Η εταιρία μας για να πετύχει τους στόχους της έχει συνάψει συμφωνίες με κορυφαίες εταιρίες από την 

παγκόσμια κοινότητα. 

 

Στρατηγικός συνεργάτης της  είναι ένας διεθνής  διαφημιστικός κολοσσός, η εταιρία Aiyellow η 

οποία είναι ιδρυτικό μέλος του Παγκόσμιου Ψηφιακού Συνεταιρισμού , από τον  οποίο έχουμε 

εξασφαλίσει την διάθεση όλων των υπηρεσιών του για την Ελλάδα την Κύπρο, την Ευρώπη και άλλες χώρες 
της γης.

 

SUPER 

 

ULTRA 

 

PRO 

 

 

  

https://hyperion.coop/el/home/
mailto:info@hyperion.coop
https://hyperion.coop/el/home/
https://www.aiyellow.com/
https://www.gdc.coop/
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_super
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_ultra
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_pro
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_super
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_ultra
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_pro
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H Aiyellow λειτουργεί και δραστηριοποιείται σε 140 χώρες και διαθέτει γραφεία σε όλες τις Ηπείρους. 

Η ιστορία της :  Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο 
2005 Με μια ειδική επιτροπή το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου ενέκρινε τη δημιουργία 
μιας διαδικτυακής πύλης μέσω της οποίας τα μέλη του θα μπορούν να διαφημίσουν και να προβάλουν τα  προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες τους. Μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, για την υλοποίηση του     σχεδίου αυτού,  επελέγη η Αμερικανική 
εταιρία διαφήμισης Iridis με έδρα το Los Angeles της California. H Iridis διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό σχεδιαστών 
και προγραμματιστών και έχει την απαραίτητη εξειδίκευση στην διαδικτυακή τεχνολογία καθώς και στους καταλόγους 
εμπορίου από το 1995. 

2007 Συνδυάζοντας τη δύναμη του διαδικτύου και την έμπειρη ομάδα τεχνολογίας της Iridis τέθηκε ως στόχος η ανάπτυξη 
μιας πλατφόρμας μέσω της οποίας θα δίνονταν επιτυχημένη  πρόσβαση των επιχειρήσεων στον τομέα της διαφήμισης με 
τη μορφή ενός εξελιγμένου διαδικτυακού Χρυσού Οδηγού. Τον Ιανουάριο του 2007 με το πέρας της ολοκλήρωσης της 
πλατφόρμας αυτής μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη ώστε να διασφαλίσει τους οικονομικούς της πόρους. 

2008 Στις 21 Νοεμβρίου 2008 η AiYellow απέκτησε όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας για να επιχειρήσει στην 
Παγκόσμια Αγορά με σύμμαχο το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. 

2009 Το Μάιο του 2009 η Aiyellow ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ανεξάρτητα από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. 
Αλλά ως εταιρία δεν ξέχασε ποτέ τις θεσμικές της ρίζες. Για το λόγο αυτό ως σεβασμό προς το Διεθνές Εμπορικό 
Επιμελητήριο αλλά και όλα τα τοπικά Εθνικά και διεθνή επιμελητήρια προσφέρει ειδικές τιμές  σε όλα τα μέλη τους, στις 
χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, παρέχοντάς τους υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και δυναμική προβολή των 
υπηρεσιών τους. 

2015 Το Δεκέμβριο του 2015 η Aiyellow ξεκίνησε τη λειτουργία της και στην Ελλάδα. 

2019  Το 2019 έκλεισε με 1,5 εκατομμύριο διαφημιζόμενες επιχειρήσεις να την εμπιστεύονται, πολλές εξ αυτών 
τρανταχτά ονόματα  στην παγκόσμια αγορά. Αυτό οφείλεται αφενός μεν στις εξαιρετικές και πρωτοπόρες υπηρεσίες της 
εταιρίας, αφετέρου δε στο καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της παγκόσμια το οποίο υπερβαίνει τους 8.500 συνεργάτες. 
Επιπλέον το 2018  η εταιρία παρουσίασε τη νέα της πλατφόρμα www.aiyellow.com  και εισήγαγε στην παγκόσμια 

κοινότητα το δικό της ψηφιακό νόμισμα YTC το οποίο χρησιμοποιείται ως τρόπος πληρωμής τόσο για την αγορά 
υπηρεσιών από την ίδια την AiYellow όσο και για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από την ευρύτερη εμπορική 
κοινότητα! 

2020 Το 2020 ο GDC  σε συνεργασία με την Aiyellow δημιούργησε τη νέα υπηρεσία προβολής επιχειρήσεων «Οδηγός 
Πόλης» η οποία περιλαμβάνει οδηγούς ανά κατηγορία επιχειρήσεων-επαγγελματιών σε κάθε πόλη, π.χ. «Οδηγός Υγείας», 
«Οδηγός Γαστρονομίας» «Οδηγός Ομορφιάς», «Οδηγός Τουρισμού», «Οδηγός Αυτοκίνησης», «Οδηγός Μόδας, «Οδηγός 
Εκπαίδευσης», «Οδηγός Επαγγελματιών»  κ.ά. 

 

Ο Στόχος: Στόχος της είναι να παρέχει ένα 
απλό, έξυπνο και εξελισσόμενο 
διαφημιστικό προϊόν το οποίο θα καλύπτει 
κάθε  επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Πιστοποιημένη Ποιότητα: Η ποιότητα αποτελεί 
δέσμευση για την AiYellow για όλες τις υπηρεσίες 
που παρέχει. Έχει πιστοποίηση υπηρεσιών από 
τις κορυφαίες εταιρίες: TrustGuard, W3C. 

 

Η αποστολή: Είναι η συνεχής 
βελτιστοποίηση της πλατφόρμας και των 
υπηρεσιών της σε συνεργασία με 
κορυφαίες εταιρίες τεχνολογίας. 

 

Υψηλού επιπέδου Τεχνολογία: Οι διακομιστές 
της (server) βρίσκονται στο Σπρίνγκφιλντ, τη 
Βιρτζίνια, και το Σιάτλ των ΗΠΑ και διαθέτουν τις 
υψηλότερες τεχνολογικές προδιαγραφές. 

                                              

https://hyperion.coop/el/home/
mailto:info@hyperion.coop
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Καταχωρήσεις στις Yellow Pages του GDC 

 Παγκόσμιο Οδηγό Επιχειρήσεων και Οδηγούς πόλης 

Για τοπική, εγχώρια και διεθνή προβολή  

 

➢ Καταχώρηση Super (ετήσια)   

Δείγματα: (πατήστε πάνω στο όνομα της επιχείρησης να δείτε το δείγμα) 

✓ YELLOW PAGES-SAMPLE HYPERION HOTEL-ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
✓ Hotel "Blue Sea" Kanali Preveza - Ξενοδοχείο Κανάλι Πρέβεζα 

✓ Κοσμηματοπωλείο ΚΟΥΡΤΗΣ Ρολόγια-Κοσμήματα 

 

➢ Καταχώρηση Ultra (ετήσια) (2,5 φορές πιο δυνατή από την καταχώρηση Super με έως 

200 φωτογραφίες σε έως 10 άλμπουμ, 43 λέξεις κλειδιά, τριπλάσιο κείμενο περιγραφής, 5 

βίντεο, 3 προωθητικά κουπόνια, QR Code και πολλά άλλα εργαλεία) 

Δείγματα: (πατήστε πάνω στο όνομα της επιχείρησης να δείτε το δείγμα) 

✓ YELLOW PAGES-SAMPLE HYPERION HOTEL-ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

✓ Zacharias Watches & Jewellery Κοσμήματα & Ρολόγια 

✓ "Veto domika"-Υλικά οικοδομών, σιδηρικά, χρώματα 

✓ "CertoPorta" Θωρακισμένες πόρτες εσωτερικές 

 

➢ Καταχώρηση Pro (ετήσια)  (5 φορές πιο δυνατή από την καταχώρηση Super με έως 

500 φωτογραφίες σε έως 25 άλμπουμ, 73 λέξεις κλειδιά, τριπλάσιο κείμενο περιγραφής, 25 

βίντεο, 5 προωθητικά κουπόνια, QR Code και πολλά άλλα εργαλεία) 

Δείγματα: (πατήστε πάνω στο όνομα της επιχείρησης να δείτε το δείγμα) 

✓ YELLOW PAGES-SAMPLE HYPERION HOTEL 

✓ Πολυχώρος - Εστιατόριο "Σεργιάνι της Ανατολής" Θεσσαλονίκη 

✓ "Το μανάβικο" Φρέσκα φρούτα & λαχανικά 

✓ DSL Κατάστημα γυναικείων-ανδρικών ρούχων & αξεσουάρ Πάτρα 

✓ Tarsia Homes & Suites  

 

https://hyperion.coop/el/home/
mailto:info@hyperion.coop
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_super
https://hospitalityandtourism.gdc.coop/ads/xenodoxeio_hotel_paralia_beach_kanali_family_suites_pool_preveza
https://www.aiyellow.com/rologia_kosmhmata_jewelry_watches_kosmhmatopoleio_peristeri_athens
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_ultra
https://www.aiyellow.com/Jewellery_watches_eponima_kosmhmata_rologia_kosmhmatopoleio_lemesos
https://www.aiyellow.com/ylika_oikodomon_diakosmhtika_sidhrika_xromata_ergaleia_achaia_aigio/
https://www.aiyellow.com/thorakismenes_portes_asfaleias_pyrantohi_armored_doors_heraklion_crete
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_pro
https://gastronomy.gdc.coop/ads/paradosiaki_taverna_estiatorio_tavern_polyxoros_thessaloniki
https://www.aiyellow.com/manaviko_freska_frouta_lachanika_nikaia
https://www.aiyellow.com/clothingstore_rouxa_andrika_gynaikeia_axesouar_rologia_papoutsia_patra
https://www.aiyellow.com/homes_suites_villas_luxury_apartments_enoikiash_kalamaki_heraklion
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ YELLOW 
PAGES TOY GDC Super Ultra PRO  

Λέξεις - κλειδιά για τη βελτιστοποίηση της τοποθέτησης της 
διαφήμισής σας στις μηχανές αναζήτησης  

23 43 73 

Θέση Κατάταξης (Rank) 20 50 100 

Τίτλος διαφήμισης-Επωνυμία ✓  ✓  ✓  

Πλήρης διεύθυνση ✓  ✓  ✓  

Αριθμοί τηλεφώνου 2 2 2 

Λειτουργία "Πείτε το σε ένα φίλο" ✓  ✓  ✓  

Λειτουργία "Εκτύπωση διαφήμισης" ✓  ✓  ✓  

Ευρετηρίαση μηχανών αναζήτησης ✓  ✓  ✓  

Banner της επιχείρησης, του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας(αριθμός φωτογραφιών) 

1 3 3 

Χάρτης με την τοποθεσία της επιχείρησής σας ✓  ✓  ✓  

Κοινοποίηση της καταχώρησής σας στα κοινωνικά δίκτυα  
(share) 

✓  ✓  ✓  

250 χαρακτήρες για περιγραφή της επιχείρησης, προϊόντος ή 
υπηρεσίας 

✓  ✓  ✓  

Σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα (social media) Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram και υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας, Skype, WhatsApp, Viber κ.ά. 

✓  ✓  ✓  

Λειτουργία "Κάντε ένα ερώτημα"  ✓  ✓  ✓  

Απευθείας σύνδεση με την ιστοσελίδα (site) ή το E-shop σας ✓  ✓  ✓  

Ωράριο λειτουργίας ✓  ✓  ✓  

Visit counter / Μετρητής επισκεπτών ✓  ✓  ✓  

Αριθμός Galleries (άλμπουμ) / Συνολικός αριθμός 
φωτογραφιών 

0 
10  άλμπουμ / έως 
200 φωτογραφίες 

25 άλμπουμ / έως 
500 φωτογραφίες 

Βίντεο από YouTube (πλήθος)  5  25  

Μεγάλου μεγέθους εικόνα (Side Banner) 0 1 1 

QR Code  ✓  ✓  

Σχόλια επισκεπτών (ελεγχόμενα)  ✓  ✓  

Επιπλέον χαρακτήρες για να περιγράψετε την επιχείρηση, το 
προϊόν ή την υπηρεσία σας 

0 500 500 

Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής (Κάρτες & κρυπτονομίσματα)  ✓  ✓  

Τρόποι αποστολής προϊόντων – Τρόποι Διανομής  ✓  ✓  

Εκπτωτικά - Προωθητικά Κουπόνια   3 5 
Λειτουργία "Θα σας καλέσουμε"  ✓  ✓  

Λειτουργία "Βαθμολογήστε τη διαφήμισή μου"   ✓  ✓  

Λειτουργία "Προσθέστε τη Λίστα μου"   ✓  ✓  

Υποκαταστήματα   ✓  

https://hyperion.coop/el/home/
mailto:info@hyperion.coop
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 SEO 

Ο και η  έχουν αναπτύξει ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης και 

προώθησης των διαφημιζομένων στα social media και στις μηχανές αναζήτησης.  

Αυτή η υπηρεσία παρέχεται σε όλους τους διαφημιζόμενους πελάτες μας, και είναι 

ανάλογης ισχύος βάση κατάταξης του πακέτου διαφήμισης. Και το σημαντικότερο, χωρίς να 

χρεώνει εξτρά τους πελάτες για αυτό. 

Οι καταχωρήσεις του Παγκόσμιου Οδηγού Επιχειρήσεων κατά σειρά προτεραιότητας είναι: 

➢ Pro……………..  με  100  Rank υποστήριξης, και  73 Keywords ( λέξεις κλειδιά )  

➢ Ultra…………..  με   50  Rank υποστήριξης, και   43 Keywords ( λέξεις κλειδιά )  

➢ Super………….  με   20  Rank υποστήριξης, και   23 Keywords ( λέξεις κλειδιά ) 

 

Η επισκεψιμότητα στην καταχώρηση μιας επιχείρησης στον Παγκόσμιο Οδηγό και τους 
οδηγούς πόλης είναι δεδομένη και εξασφαλισμένη από την εταιρία μας.                                      
Μεγάλο ποσοστό  από τις καταχωρήσεις μας βγήκαν ακόμα και στην πρώτη σελίδα της Google 
μέσα σε 1-2 μήνες.  Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των πελατών μας βρίσκονται  στις πρώτες 
θέσεις της Google και των άλλων μηχανών αναζήτησης, και πάρα πολλές από τις 
καταχωρήσεις έχουν ξεπεράσει τις καταχωρήσεις Site ή οδηγών  διαφόρων επιχειρήσεων οι 
οποίες είναι και πολύ παλαιότερες και πολύ ακριβότερες.  Αυτός είναι  ένας από τους λόγους, 
που μεγάλες επιχειρήσεις μας επιλέγουν για την προβολή τοπικά και παγκόσμια.  
 

Ενδεικτικά Δείγματα από αναζητήσεις στη Google Αύξηση της επισκεψιμότητας σε υπάρχοντα site  

  

https://hyperion.coop/el/home/
mailto:info@hyperion.coop
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ SUPER 

 

 

 

https://hyperion.coop/el/home/
mailto:info@hyperion.coop
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ULTRA 

 

 

https://hyperion.coop/el/home/
mailto:info@hyperion.coop
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ PRO 

 

 

https://hyperion.coop/el/home/
mailto:info@hyperion.coop
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Διαφημιστικά Spots στις Yellow Pages του GDC 

 

 

 

https://hyperion.coop/el/home/
mailto:info@hyperion.coop
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Οικονομικά Website Amawebs 

 

Χρήση – φιλοξενία - domain name για site Amawebs* με 6 σελίδες 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ WEBSITE AMAWEBS 

Amawebs Site   Εικονικά Δείγματα Site & Παροχές 

Χάλκινο Site (Bronze) www.bronzesite.amawebs.com 

Ασημένιο Site (Silver)                   www.silversite.amawebs.com 

Χρυσό Site (Gold)                       www.goldsite.amawebs.com 

 

*Το site Amawebs συνδυάζεται υποχρεωτικά με καταχώρηση κατηγορίας Super, Ultra ή Pro στις Yellow Pages 

https://hyperion.coop/el/home/
mailto:info@hyperion.coop
http://www.bronzesite.amawebs.com/
http://www.silversite.amawebs.com/
http://www.goldsite.amawebs.com/
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ εφαρμογή εγγύτητας UBIZ για κινητά 

Εγγύτητας εννοούμε ότι σε όποιο σημείο, 

βρεθούμε και έχοντας ανοιχτό το GPS, η 

εφαρμογή εντοπίζει που βρισκόμαστε και 

μας δείχνει σε κατηγορίες όσους έχουν 

καταχωρηθεί σε αυτήν σε μια διάμετρο από 

600 μέτρα έως και 20 χιλιόμετρα γύρω από 

το σημείο που βρισκόμαστε. Αν 

μετακινηθούμε η εφαρμογή κάνει σάρωση 

της περιοχής και ανανεώνει τις λίστες της. 

Ένα δυνατό και μοναδικό εργαλείο, που 

διαθέτει η εφαρμογή, είναι η δυνατότητα 

αποστολή ειδοποίησης στα κινητά της 

περιοχής, με ευθύνη  του αρμόδιου 

τμήματος της εταιρίας μας, τα οποία έχουν 

την εφαρμογή, έως και με συχνότητα μία 

ειδοποίηση ανά 24 ώρες, με την οποία ειδοποίηση γίνεται παρουσίαση ολόκληρης της διαφήμισης 

ανεξάρτητα από τις άλλες οι οποίες υπάρχουν στην διάμετρο των 20 χιλιομέτρων. 

Αυτό το εργαλείο της ειδοποίησης δίνει τη δυνατότητα σε κάθε προβαλλόμενο-διαφημιζόμενο να έχει 

άμεση, καθημερινή πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό της περιοχής του καθώς και στους ήδη πελάτες 

του, οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή δωρεάν στο κινητό τους, καθώς και σε όποιον 

επισκέπτη, τουρίστα κλπ βρεθεί στην περιοχή. Επίσης την ειδοποίηση λαμβάνουν και όλοι όσοι έχουν 

κάνει like στην εκάστοτε καταχώρηση άσχετα αν βρίσκονται στην περιοχή ή σε άλλη περιοχή ή χώρα 

ώστε να λαμβάνουν πάντα τα νέα της επιχείρησης που τους ενδιαφέρει. 

Έτσι η κάθε επιχείρηση μπορεί να ενημερώνει, με κείμενο περιγραφής έως 250 χαρακτήρες καθώς και 

με σχετική εικόνα, το κοινό για τις προσφορές, τα νέα, τα προϊόντα της  ή ότι άλλο επιθυμεί. 

            

Οι δυνατότητες που δίνει η εφαρμογή κατηγορίας Ubiz Pro σε κάθε προβαλλόμενο 

επιχειρηματία: 

✓ Εμφάνιση της επιχείρησης (ξενοδοχείο, γραφείο, κατάστημα, ιατρείο, συνεργείο, καφέ κλπ.)στα 

κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται σε διάμετρο μέχρι και 20χλμ. γύρω από την έδρα της επιχείρησης. 

✓  8 Διαφορετικά Ενεργά Banners(κάρτες ή φωτογραφίες) που προβάλλονται με την σειρά που 

επιθυμεί ο επαγγελματίας στις οθόνες των κινητών. 
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✓ Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης & επικοινωνίας για κάθε σημείο πώλησης. 

✓ Σύνδεσμος (link) για το site / e-shop 

✓ Σύνδεσμος (link) για το Facebook 

✓ Σύνδεσμος (link) για το Twitter 

✓ Σύνδεσμος (link) για το e-mail 

✓ Σύνδεσμος (link) για το τηλέφωνα ή το κινητό 

✓ Χάρτης με την ακριβή διεύθυνση. 

✓ Ενεργός σύνδεσμος χάρτη με φωνητική πλοήγηση μέσω του GPS του κάθε κινητού 

✓ Δυνατότητα Like της Ubiz και ενημέρωση όλων των κινητών σε εγγύτητα για τα likes. 

✓ Share με όλα τα δίκτυα (facebook, google+, twitter, hootsuite, messenger, linkedin, pinterest, pixer, 

email, gmail, sms, viber, whatsapp, keep, hangout, drive, bluetooth, dropbox, evernote, κτλ). 

✓ Ενημέρωση πραγματικού χρόνου για όλα τα κινητά της περιοχής του επαγγελματία /επιχειρηματία 

και κατά συνέπεια ευκολία στην δημιουργία νέων πελατών. 

✓ Chat κειμένου και φωτογραφίας με υποψήφιους πελάτες. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ενεργή και 

άμεση υποστήριξη στους πελάτες, για θέματα που αφορούν τις προσφορές του επαγγελματία / 

επιχειρηματία. 

✓ Χώρος για προσφορές (τίτλος, κείμενο) που επιδέχεται όσες αλλαγές επιθυμεί ο επαγγελματίας / 

επιχειρηματίας, κάθε μέρα και κάθε στιγμή. 

✓ Μια προώθηση προσφοράς (Push Technology)με δυνατότητα αποστολής ειδοποίησης κάθε 24 ώρες 

σε όλα τα κινητά σε εγγύτητα (365 ημέρες τον χρόνο!). Αυτό συμβαίνει ακόμα και εάν οι 

καταναλωτές έχουν κλειστή την εφαρμογή στο κινητό τους. 

✓  
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ UBIZ  
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