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Η αξιολόγηση μου για το Apple iPhone 11 64GB

Προηγούμενο

Ακούγεσαι καλά;

Ποιότητα κλήσης

Μήπως υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα και κολλάει ο περιηγητής που 

χρησιμοποιείς; Chrome ή explorer;

Browser

Είναι φωτεινή η οθόνη;

Φωτεινότητα

Είναι γρήγορο;

Ταχύτητα

Πως είναι η οθόνη;

Κακό

Μέτριο

Εξαιρετικό

Βγάζει καλές φωτογραφίες;

Κρατάει η μπαταρία;

Συνολική βαθμολογία*

Συνέχεια

*Τα πεδία είναι απαιτούμενα.

Αναζήτηση σε 2.056 καταστήματα

Apple iPhone 11 64GB

633,00€ σε 70 καταστήματα

Συνολική βαθμολογία*

*Απαιτείται

Προηγούμενο

Η αξιολόγηση σου

Apple iPhone 11 XS Max 128 

GB Max 12...

12/12 βήματα

Υποβολή βαθμολογίας

Προηγούμενο

Πόσο διαρκεί η μπαταρία του 

κινητού;

Καθόλου

Λίγο

Πολύ

8/12 βήματα

Επόμενο

Η αξιολόγηση σου

Apple iPhone 11 XS Max 128 

GB Max 12...

Η αξιολόγηση σου

Apple iPhone 11 XS Max 128 

GB Max 12...

Ολοκλήρωση αξιολόγησης

Επιτυχία! 

Η βαθμολογία σας θα συμπεριληφθει στο προϊόν! 

Γράψτε αναλυτική αξιολόγηση και βοηθήστε τους 

υπόλοιπους χρήστες να αποφασίσουν...

Πρόσθεσε εικόνα

Κατάστημα από όπου αγοράστηκε

Δεν θέλω να πωΠόσο διάστημα χρησιμοποιείς το 


προϊόν;

Πολλές φορές τον μήνα

Μία φορά τον μήνα

Μία φορά τον χρόνο

Προηγούμενο

2/12 βήματα

Επόμενο

Η αξιολόγηση σου

Apple iPhone 11 XS Max 128 

GB Max 12...

Background & Problem

 BestPrice.gr is a price comparison platform

 Finding a product and redirecting to the product page of the merchant’s website, as an end-

user, directly impacts revenue

 User reviews are an important component when evaluating a product for end-users

 User reviews are a vital driver for narrowing down product exploration and, ultimately, deciding 

on purchases

 User review and merchant review systems were heavily outdated

 Absence of review prompts, throughout the service

 Very low count of reviews submitted in the platform, in general

 Low rate of completion of the “review” flow. High churn rate.



Review System redesign Role: Lead Product Design Duration: 6 months Platforms: Desktop & Mobile Thanos Dimitriou

The design process

Identify problems 
in UX

Revisit flowResearch, competitor

analysis

Drafting Deliver hi-fi

mockups

Iterate

 Pre-existing models of interactio

 Testing competitors’ flo

 Define user expectations

 Removed points of frictio

 Added new mechanisms

 Designed rough approac

 Feedback from teammates and 

internal stakeholders

 Added micro-feature

 Small refinement

 Collected data

Some pain points found

 User flow block

 Unresponsive UI in mobil

 No progressive overloa

 Unnatural language

Research & Analysis Structure & UI Building Design QA & Iterating

FEATURE SHIPMENT



Review System redesign Role: Lead Product Design Duration: 6 months Platforms: Desktop & Mobile

authenticated

submit

set as unmoderated

moderatenotify user

notify user + retailer

discard

set as pending (5 days)

publish

not authenticated

User authentication

Submit review

SMS validationvalidated

notify user

publish

submit review

set as unmoderated

notify user

publish

Reply to review

notify merchant

Final flows

Merchant reviews Product reviews and replies

Thanos Dimitriou



Review System redesign Role: Lead Product Design Duration: 6 months Platforms: Desktop & Mobile

Exploration and drafts



Review System redesign Role: Lead Product Design Duration: 6 months Platforms: Desktop & Mobile

Key pain points & solutions

Heavy cognitive load

Users were presented with an instance that required too much 
input,in order to complete the review flow.

Progressive disclosure

Introduced stepper in the product and merchant review editors, 
thus creating a more digestable experience.

Added extra microsystems

Profiling questions, product feature questions for quicker product 
evaluation and user-uploaded images.

Figurative approach

Reviews were one-dimensional (just rating and text ), lacking 
valuable trait indicators of the products.

Added & refined points of entry

Created new review prompts that were added in relevant user 
flows across the whole platform.

Lack of “write a review” initiative

We found out that only experienced users completed the review 
flow. Besides the subpar experience, prompts were also missing.

Προηγούμενο

Πόσο διαρκεί η μπαταρία του 
κινητού;

Καθόλου

Λίγο

Πολύ

8/12 βήματα

Επόμενο

Η αξιολόγηση σου

Apple iPhone 11 XS Max 128 
GB Max 12...

Thanos Dimitriou



Review System redesign Role: Lead Product Design Duration: 6 months Platforms: Desktop & Mobile

UI building
User interface components were built in Figma for both Light & Dark themes.

3,4
6 αξιολογήσεις

Φιλική εξυπηρέτηση 5,0

Καταρτισμένο προσωπικό 5,0

Υποστήριξη μετά την πώληση 5,0

Ενημέρωση για την παραγγελία 5,0

Έγκαιρη παραλαβή 5,0

Ποιότητα συσκευασίας 5,0

Βαθμολόγησε το κατάστημα

Μοιράσου την εμπειρία σου με τους 
υπόλοιπους χρήστες.

3,4
6 αξιολογήσεις

Φιλική εξυπηρέτηση 5,0

Καταρτισμένο προσωπικό 5,0

Υποστήριξη μετά την πώληση 5,0

Ενημέρωση για την παραγγελία 5,0

Έγκαιρη παραλαβή 5,0

Ποιότητα συσκευασίας 5,0

Βαθμολόγησε το κατάστημα

Μοιράσου την εμπειρία σου με τους 
υπόλοιπους χρήστες.

Apple iPhone 11 64GB

633,00€ σε 70 καταστήματα

Βαθμολόγησε το κατάστημα!

Μοιράσου την εμπειρία σου με τους υπόλοιπους χρήστες.

2 από 4 άτομα βρήκαν την αξιολόγηση χρήσιμη.

Από στις  για το Ilias Poulopoulos 03 Σεπ 2020 iPhone 
11 128GB

3,4 6 αξιολογήσεις

Φιλική εξυπηρέτηση 5,0

Καταρτισμένο προσωπικό 5,0

Υποστήριξη μετά την πώληση 5,0

Ποιότητα συσκευασίας 5,0

Έγκαιρη παραλαβή 5,0

Ενημέρωση για την παραγγελία 5,0

Βαθμολόγησε το κατάστημα

Μοιράσου την εμπειρία σου με τους υπόλοιπους 
χρήστες.

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Βαθμολόγησε το κατάστημα!

Μοιράσου την εμπειρία σου με τους υπόλοιπους χρήστες.

2 από 4 άτομα βρήκαν την αξιολόγηση χρήσιμη.

Από στις για τοIlias Poulopoulos 03 Σεπ 2020 iPhone 
11 128GB

3,4 6 αξιολογήσεις

Φιλική εξυπηρέτηση 5,0

Καταρτισμένο προσωπικό 5,0

Υποστήριξη μετά την πώληση 5,0

Ποιότητα συσκευασίας 5,0

Έγκαιρη παραλαβή 5,0

Ενημέρωση για την παραγγελία 5,0

Βαθμολόγησε το κατάστημα

Μοιράσου την εμπειρία σου με τους υπόλοιπους 
χρήστες.

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Apple iPhone 11 64GB

633,00€ σε 70 καταστήματα

Dark theme
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Implemented in

Η αξιολόγηση μου για το Apple iPhone 11 64GB

Προηγούμενο

Ακούγεσαι καλά; Ποιότητα κλήσης

Μήπως υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα και κολλάει ο περιηγητής που 
χρησιμοποιείς; Chrome ή explorer;

Browser

Είναι φωτεινή η οθόνη; Φωτεινότητα

Είναι γρήγορο; Ταχύτητα

Πως είναι η οθόνη;

Κακό Μέτριο Εξαιρετικό

Βγάζει καλές φωτογραφίες;

Κρατάει η μπαταρία;

Συνολική βαθμολογία*

Συνέχεια

*Τα πεδία είναι απαιτούμενα.

Αναζήτηση σε 2.056 καταστήματα Alexandra

Apple iPhone 11 64GB

633,00€ σε 70 καταστήματα

Πόσο διαρκεί η μπαταρία του 
κινητού;

Καθόλου

Λίγο

Πολύ

8/12 βήματα

Παράλειψη

Προηγούμενο

Η αξιολόγηση σου

Apple iPhone 11 XS Max 128 
GB Max 12...

Review Editor Product page

Αξιολογήσεις και βαθμολογία

3,4
6 αξιολογήσεις

Φιλική εξυπηρέτηση 5,0

Καταρτισμένο προσωπικό 5,0

Υποστήριξη μετά την πώληση 5,0

Ενημέρωση για την παραγγελία 5,0

Έγκαιρη παραλαβή 5,0

Ποιότητα συσκευασίας 5,0

Η βαθμολογία μου

Έχεις αξιολογήσει ήδη αυτό το 
κατάστημα.

Επεξεργασία αξιολόγησης

Εικόνες χρηστών
Φωτογραφίες που ανέβασαν οι χρήστες για το προϊόν

+99

Από στις  για το George Papadakis 08 Σεπ 2019 iPhone 11 128GB

Έχω τη συσκευή 2 μήνες περίπου και μπορώ να πω πώς είναι μία αξιόλογη συσκευή με πολύ καλές φωτογραφίες και βίντεο, πολύ καλή μπαταρία σε βγάζει άνετα μιάμιση μέρα, πολύ καλό 
ακουστικό όταν έχεις τηλ. κλήση ακούς πολύ καλά δυνατά και καθαρά, εξίσου το ίδιο και για το μικρόφωνο σε ακούνε πολύ καθαρά, οθόνη πολύ καλή, το μόνο μείον για μένα είναι ότι δεν έχει 
δυνατό ακουστικό όταν το βάζεις σε ανοιχτή ακρόαση για να ακούσεις κάποια μουσική η κάποιο βίντεο.

Ταχύτητα

Ποιότητα κλήσης, Φωτογραφίες, Σχέση ποιότητας τιμής, Καταγραφή Video, Μουσική

Μπαταρία

Aγορά απο το Netmobile

Από στις  για το Ilias Poulopoulos 03 Σεπ 2020 iPhone 11 128GB

Έχω τη συσκευή 2 μήνες περίπου και μπορώ να πω πώς είναι μία αξιόλογη συσκευή με πολύ καλές φωτογραφίες και βίντεο, πολύ καλή μπαταρία σε βγάζει άνετα μιάμιση μέρα, πολύ καλό 
ακουστικό όταν έχεις τηλ. κλήση ακούς πολύ καλά δυνατά και καθαρά, εξίσου το ίδιο και για το μικρόφωνο σε ακούνε πολύ καθαρά, οθόνη πολύ καλή, το μόνο μείον για μένα είναι ότι δεν έχει 
δυνατό ακουστικό όταν το βάζεις σε ανοιχτή ακρόαση για να ακούσεις κάποια μουσική η κάποιο βίντεο.

Ταχύτητα

Ποιότητα κλήσης, Φωτογραφίες, Σχέση ποιότητας τιμής, Καταγραφή Video, Μουσική

Μπαταρία

Aγορά απο το Netmobile

32 Βρήκες χρήσιμη την αξιολόγηση!

3,4
Συνολική βαθμολογία

5 
αξιολογήσεις

Ανάλυση οθόνης 2,3

Μουσική 2,3

Μπαταρία 2,3

Ποιότητα κλήσης 2,3

Ποιότητα ήχου 2,3

Ταχύτητα 2,3

Σχέση ποιότητας τιμής 2,3

Αξιολόγησε αυτό το προϊόν

Μοιράσου την εμπειρία σου για αυτό το προιόν 
με τους υπόλοιπους χρήστες.

Απο στις  
για το 64GB

 Ilias Poulopoulos 03 Σεπ 2020

Έχω τη συσκευή 2 μήνες περίπου και μπορώ να πω 
πώς είναι μία αξιόλογη συσκευή με πολύ καλές 
φωτογραφίες και βίντεο, πολύ καλή μπαταρία σε 
βγάζει άνετα μιάμιση μέρα, πολύ καλό ακουστικό 
όταν έχεις τηλ. κλήση ακούς πολύ καλά δυνατά και 
καθαρά, εξίσου το ίδιο και για το μικρόφωνο σε 
ακούνε πολύ καθαρά, οθόνη πολύ καλή, το μόνο 
μείον για μένα είναι ότι δεν έχει δυνατό ακουστικό 
όταν το βάζεις σε ανοιχτή ακρόαση για να ακούσεις 
κάποια μουσική η κάποιο βίντεο.

 Review edito

 Product pag

 Profile page

 Review listing pag

 Internal CMS (New review 

management feature)

Thanos Dimitriou



Review System redesign Role: Lead Product Design Duration: 6 months Platforms: Desktop & Mobile

Final mockups

Thanos Dimitriou

Η αξιολόγηση μου για το Apple iPhone 11 64GB

Είναι το πρώτο σας smartphone;

Ναι

Όχι

Είναι για δώρο

Πόσο καιρό έχετε το smartphone στην κατοχή σας;

Λιγότερο από 3 μήνες

3-6 μήνες

6-12 μήνες

1+ χρόνια

Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που το χρησιμοποιείτε;

Βγάζω φωτογραφίες

Μιλάω στο τηλέφωνο

Chatting, video meetings, etc.

Παίζω mobile games

Κάθε πότε αλλάζετε συσκευές smartphone;

Περίπου κάθε 6 μήνες

Περίπου κάθε 1 χρόνο

Περίπου κάθε 2 χρόνια

Παραπάνω από 2 χρόνια

Επόμενο

Η αξιολόγηση μου για το Apple iPhone 11 64GB

Πόσο διάστημα χρησιμοποιείτε το προϊόν;

Λιγότερο απο ενα μήνα - Επεξεργασία

Ακούγεσαι καλά; Ποιότητα κλήσης

Μήπως υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα και κολλάει ο περιηγητής που 
χρησιμοποιείς; Chrome ή explorer;

Browser

Είναι φωτεινή η οθόνη;

Είναι γρήγορο; Ταχύτητα

Πως είναι η οθόνη; Ποιότητα οθόνης

Βγάζει καλές φωτογραφίες; Κάμερα

Κρατάει η μπαταρία;

Συνολική βαθμολογία*

Αξιολόγηση

All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy. All work and no play makes Jack 
a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play 
makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy.  All work and no play makes Jack a dull boy. All work 
and no play makes Jack a dull boy.

Κατάστημα από όπου αγοράστηκε

ElectroCrete

Ολοκλήρωση επεξεργασίας

*Τα πεδία είναι απαιτούμενα.

Διαγραφή αξιολόγησης

Αξιολογήσεις και βαθμολογία για το Apple iPhone 11 64GB

3,4
6 αξιολογήσεις

Ανάλυση 
οθόνης

2,3

Μουσική 3,9

Μπαταρία 5,0

Ποιότητα 
κλήσης

3,8

Ποιότητα ήχου 2,3

Ταχύτητα 3,8

Σχέση ποιότητας τιμής 2,3 Μοιράσου την εμπειρία σου για 
αυτό το προιόν με τους υπόλοιπους 
χρήστες.

Διάλεξε βαθμολογία

Πιο χρήσιμες Πρόσφατες Μεγαλύτερη βαθμολογία

Από στις  για το George Papadakis 08 Σεπ 2019 iPhone 11 128GB

Έχω τη συσκευή 2 μήνες περίπου και μπορώ να πω πώς είναι μία αξιόλογη συσκευή με πολύ καλές φωτογραφίες και βίντεο, πολύ καλή μπαταρία σε βγάζει άνετα 
μιάμιση μέρα, πολύ καλό ακουστικό όταν έχεις τηλ. κλήση ακούς πολύ καλά δυνατά και καθαρά, εξίσου το ίδιο και για το μικρόφωνο σε ακούνε πολύ καθαρά, οθόνη 
πολύ καλή, το μόνο μείον για μένα είναι ότι δεν έχει δυνατό ακουστικό όταν το βάζεις σε ανοιχτή ακρόαση για να ακούσεις κάποια μουσική η κάποιο βίντεο.

Ταχύτητα

Ποιότητα κλήσης, Φωτογραφίες, Σχέση ποιότητας τιμής, Καταγραφή Video, Μουσική

Μπαταρία

Aγορά απο το Netmobile

Από στις  για το Ilias Poulopoulos 03 Σεπ 2020 iPhone 11 128GB

Έχω τη συσκευή 2 μήνες περίπου και μπορώ να πω πώς είναι μία αξιόλογη συσκευή με πολύ καλές φωτογραφίες και βίντεο, πολύ καλή μπαταρία σε βγάζει άνετα 
μιάμιση μέρα, πολύ καλό ακουστικό όταν έχεις τηλ. κλήση ακούς πολύ καλά δυνατά και καθαρά, εξίσου το ίδιο και για το μικρόφωνο σε ακούνε πολύ καθαρά, οθόνη 
πολύ καλή, το μόνο μείον για μένα είναι ότι δεν έχει δυνατό ακουστικό όταν το βάζεις σε ανοιχτή ακρόαση για να ακούσεις κάποια μουσική η κάποιο βίντεο.

Ταχύτητα

Ποιότητα κλήσης, Φωτογραφίες, Σχέση ποιότητας τιμής, Καταγραφή Video, Μουσική

Μπαταρία

Apple iPhone 11 64GB 
633,00€ σε 70 καταστήματα

Αξιολόγησε αυτό το προϊόν

Από στις 
 για το 

Ilias Poulopoulos 03 Σεπ 
2020 iPhone 11 128GB

Έχω τη συσκευή 2 μήνες περίπου και μπορώ 
να πω πώς είναι μία αξιόλογη συσκευή με πολύ 
καλές φωτογραφίες και βίντεο, πολύ καλή 
μπαταρία σε βγάζει άνετα μιάμιση μέρα, πολύ 
καλό ακουστικό όταν έχεις τηλ. κλήση ακούς 
πολύ καλά δυνατά και καθαρά, εξίσου το ίδιο 
και για το μικρόφωνο σε ακούνε πολύ καθαρά, 
οθόνη πολύ καλή, το μόνο μείον για μένα είναι 
Έχω τη συσκευή 2 μήνες περίπου και μπορώ 
να πω πώς είναι μία αξιόλογη συσκευή με πολύ 
καλές φωτογραφίες και βίντεο, πολύ καλή 
μπαταρία σε βγάζει άνετα μιάμιση μέρα, πολύ 
καλό ακουστικό όταν έχεις τηλ. κλήση ακούς 
πολύ καλά δυνατά και καθαρά, εξίσου το ίδιο 
και για το μικρόφωνο σε ακούνε πολύ καθαρά, 
οθόνη πολύ καλή, το μόνο μείον για μένα.

Ταχύτητα

Ποιότητα κλήσης, Φωτογραφίες, Σχέση ποιότητας 
τιμής, Καταγραφή Video, Μουσική

Μπαταρία

Aγορά απο το Netmobile

1324

Πόσο διάστημα χρησιμοποιείς το 

προϊόν;

Πολλές φορές τον μήνα

Μία φορά τον μήνα

Μία φορά τον χρόνο

Προηγούμενο

2/12 βήματα

Επόμενο

Η αξιολόγηση σου

Apple iPhone 11 XS Max 128 
GB Max 12...

Πόσο διαρκεί η μπαταρία του 
κινητού;

Καθόλου

Λίγο

Πολύ

8/12 βήματα

Παράλειψη

Προηγούμενο

Η αξιολόγηση σου

Apple iPhone 11 XS Max 128 
GB Max 12...

Συνολική βαθμολογία*
*Απαιτείται

Προηγούμενο

Η αξιολόγηση σου

Apple iPhone 11 XS Max 128 
GB Max 12...

12/12 βήματα

Υποβολή βαθμολογίας

Η αξιολόγηση σου

Apple iPhone 11 XS Max 128 
GB Max 12...

Ολοκλήρωση αξιολόγησης

Επιτυχία! 
Η βαθμολογία σας θα συμπεριληφθει στο προϊόν! 

Γράψτε αναλυτική αξιολόγηση και βοηθήστε τους 
υπόλοιπους χρήστες να αποφασίσουν...

Πρόσθεσε εικόνα

Κατάστημα από όπου αγοράστηκε

Δεν θέλω να πω

Επιτυχία!

Η αξιολογήση σου για το προϊόν δημοσιέυτηκε.

Συνέχεια

Apple iPhone 11 64GB
Από 624,00€

3,4
Συνολική βαθμολογία

5 
αξιολογήσεις

Ανάλυση οθόνης 2,3

Μουσική 2,3

Μπαταρία 2,3

Ποιότητα κλήσης 2,3

Ποιότητα ήχου 2,3

Ταχύτητα 2,3

Σχέση ποιότητας τιμής 2,3

Αξιολόγησε αυτό το προϊόν

Μοιράσου την εμπειρία σου για αυτό το προιόν 
με τους υπόλοιπους χρήστες.

Απο στις  
για το 64GB

 Ilias Poulopoulos 03 Σεπ 2020

Έχω τη συσκευή 2 μήνες περίπου και μπορώ να πω 
πώς είναι μία αξιόλογη συσκευή με πολύ καλές 
φωτογραφίες και βίντεο, πολύ καλή μπαταρία σε 
βγάζει άνετα μιάμιση μέρα, πολύ καλό ακουστικό 
όταν έχεις τηλ. κλήση ακούς πολύ καλά δυνατά και 
καθαρά, εξίσου το ίδιο και για το μικρόφωνο σε 
ακούνε πολύ καθαρά, οθόνη πολύ καλή, το μόνο 
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