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Εισαγωγή στην δημιουργία σύντομου ψηφιακού περιεχομένου για 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 

Σύντομο ψηφιακό περιεχόμενο 

 

 

 
Το σύντομο ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να βελτιώσει την σχέση συγγραφέα και 

αναγνώστη. Ο κύρια ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι μια δημοσίευση θα πρέπει να είναι 
σύντομη, περιεκτική και επομένως κατανοητή για τον αναγνώστη.  

 
 
 

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το σύντομο ψηφιακό περιεχόμενο:  

1. Να είναι σύντομο και απλό 

2. Να μην ξεχνάτε το μοντέλο με τα 3 C της επιτυχίας για να πετύχετε το τέλειο σύντομο 

ψηφιακό περιεχόμενο.   
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3. Αν χρειαστεί, προσθέστε ένα σύνδεσμο στην ετικέτα της δημοσίευσης ή στα 

σχόλια για να δώσετε περισσότερες πληροφορίες στον αναγνώστη.  

 

 

Δημιουργία σύντομου ψηφιακού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook): 
 

Create your own unique short-form content on 

social media (Facebook): 

Choose a topic you would like to comment on 

and provide a simple definition. Try to be on 

point and even if you share a post try to type 

two lines with your own brief opinion.  Optional:  

If you have time copy-paste your notes on your 

Facebook profile and post it. 

 

Σύντομο:  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Συμβουλή: Μπορείτε να γράψετε σε εκτενής κείμενο και έπειτα να μεταφέρετε το ίδιο μήνυμα 

σε δύο γραμμές: 

 

Εκτενής:         

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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