


Προώθηση Ιστοσελίδων
Internet Marketing

14/1/2014

Τραχαλάκης Παναγιώτης

Τραχαλάκης Παναγιώτης


Προγραμματιστής Αναλυτής – Ειδικός εφαρμογών



Διαχείριση Επιχειρησιακής Γνώσης και υπηρεσίες
Internet marketing



1996 Κατασκευή ιστοσελίδων.



2000 Προώθηση ιστοσελίδων

14/1/2014

Τραχαλάκης Παναγιώτης

Στόχος Παρουσίασης
Να αποκτήσετε μερικές από τις απαραίτητες γνώσεις για να
πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει σαν επαγγελματίες μέσα
από την ιστοσελίδα σας.


Να μετατρέψετε την ιστοσελίδα σας ιδανικά ώστε οι επισκέπτες
σας να γίνονται πελάτες σας.
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Κατάσταση κοινού στο διαδίκτυο


Ποιοι από εσάς διαθέτουν ιστοσελίδα;



Ποιος έχει ασχοληθεί με την προώθηση της ιστοσελίδας του;

Πολλές επιχειρήσεις διατηρούν μία ιστοσελίδα, η οποία πολλές
φορές είναι παραμελημένη. Άλλες πάλι επιχειρήσεις
προσπαθούν αλλά δεν υπάρχει αρκετή γνώση για να θέσουν
κάποιον στόχο και μετά να συμβάλλουν στην υλοποίηση του.


Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το
διαδίκτυο καταφέρνουν να αυξήσουν τις ροές υποψηφίων
πελατών μέσα από το Site και τελικά αυξάνουν το εισόδημα
τους.
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Παράδειγμα ιστοσελίδας με απλό στόχο
Θέλω να με βρίσκουν με τη φράση freska psaria ή φρέσκα ψάρια

Freska psaria
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Παράδειγμα ιστοσελίδας με απλό στόχο
Αφού με βρήκατε εγώ θα κάνω το καλύτερο για εσάς
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Τι είναι το Internet Marketing;
Το μάρκετινγκ είναι η οργανωμένη προσπάθεια μίας
επιχείρησης ή ενός οργανισμού να ικανοποιήσει τις ανάγκες
αλλά και τις επιθυμίες των καταναλωτών.


Το Internet Marketing είναι όλη η παραπάνω προσπάθεια όταν
εφαρμόζεται στο διαδίκτυο.


Ο ψαράς σκέφτηκε ότι ο κόσμος θέλει καθαρισμένο ψάρι, έτοιμο
στο ψυγείο του, χωρίς απώλεια θρεπτικών στοιχείων.
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing;


Στόχος και Στρατηγική (1)



Σχεδιασμός και Ευχρηστία (2)



Περιεχόμενο (3)



Μετατροπές Επισκεπτών σε Πελάτες (4)



Μέτρηση Αποτελεσματικότητας (5)
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

1.) Στόχος :
Ποιος είναι ο λόγος που έχετε την Ιστοσελίδα σας;



Άμεσες Πωλήσεις ;



Ενημέρωση ;



Διασκέδαση ;
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

1.) Στρατηγική :
Στρατηγική Πωλήσεων: Έμφαση στις μετατροπές των επισκεπτών σε
Τηλέφωνα email Εγγραφές Direct Πωλήσεις κλπ.


Στρατηγική Ενημέρωσης: Δίνουμε έμφαση στο περιεχόμενο και την
κατανόηση των κειμένων. Εμπλουτισμός με άρθρα ενημερωτικά & media.


Στρατηγική Διασκέδασης: Έμφαση στο περιεχόμενο και στη διατήρηση
των χρηστών στη σελίδα και την ασχολία με τις εφαρμογές. Δημιουργία
γρήγορων ελκυστικών εφαρμογών.
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

2.) Σχεδιασμός και Ευχρηστία:
Το design ενός site δεν είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την
επιτυχία του όπως το 1996.




Η ευχρηστία και η πρώτη εντύπωση είναι σημαντικοί παράγοντες.

Απαντάει το site σας άμεσα στα παρακάτω;

Σε τι
αναφέρεται
αυτό το Site;
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Είναι
αξιόπιστο;
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Θα βρω
αυτό που
ψάχνω;

Πως λειτουργεί το Internet Marketing

2.) Ευχρηστία :


Εύκολη πλοήγηση μεταξύ των σελίδων – Εύχρηστα και ξεκάθαρα μενού.

«Καθαρές» σελίδες με συνάφεια στο σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας
φωτογραφίες.


Πρόσβαση και προβολή του Site από τις περισσότερες δυνατές συσκευές
και φυλλομετρητές (browsers).
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Έμφαση στην ενέργεια που απαιτείται από τη μεριά του χρήστη.
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

2.) Ευχρηστία Παραδείγματα :

Εάν οι χρήστες δεν βρουν αυτό που ψάχνουν μέσα σε
μερικά δευτερόλεπτα θα τα παρατήσουν.
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

2.) Ευχρηστία Παραδείγματα :
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

3.) Περιεχόμενο:
Ίσως ο Βασικότερος Κανόνας για πιο αποτελεσματικό Marketing

Περιεχόμενο δεν εννοούμε μόνο το
κείμενο που περιέχει η ιστοσελίδα μας.
Είναι ο βασικός κορμός που στηρίζει την
ιστοσελίδα.
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

3.) Περιεχόμενο:
Ίσως ο Βασικότερος Κανόνας για το αποτελεσματικό Marketing

Παράδειγμα:
«Κουμπιά» - Λέξεις ή φράσεις
που δημιουργούν στους χρήστες
κάποιο έντονο συναίσθημα.


Χρησιμοποιήστε θετικά και
αρνητικά «Κουμπιά». Τί θα
κερδίσω εάν αγοράσω το προϊόν;
Τί θα χάσω εάν δεν το αγοράσω;
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«Με τη νέα υπηρεσία Web
Marketing θα αποκτήσετε 50%
περισσότερους πελάτες!» - Θετικό


«Οι εταιρείες που δεν
χρησιμοποιούν την υπηρεσία Web
Marketing έχουν 50% λιγότερους
πελάτες!» - Αρνητικό
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

3.) Περιεχόμενο:
Ίσως ο Βασικότερος Κανόνας για το αποτελεσματικό Marketing

Παράδειγμα:
Αποφύγετε δύσκολες λέξεις και
φράσεις.


Χρησιμοποιήστε Testimonials
και Case Studies.
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

3.) Περιεχόμενο:
Ίσως ο Βασικότερος Κανόνας για το αποτελεσματικό Marketing
Δώστε έμφαση στο ποιοτικό και «φρέσκο» περιεχόμενο. Προσθέστε κι άλλες
μορφές περιεχομένου όπως επεξηγηματικά Video – Φωτογραφίες.

(Μια φωτογραφίες χίλιες λέξεις φανταστείτε το video)
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

3.) Περιεχόμενο:
Δημιουργία Blog
Το blog είναι μια απλή σελίδα με
άρθρα.
Οι εταιρείες που έχουν Blog έχουν
55% περισσότερους επισκέπτες
στην ιστοσελίδα τους!
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

3.) Περιεχόμενο:
Γιατί να δημιουργήσω Blog
Έχετε «φρέσκο» περιεχόμενο και
περισσότερες σελίδες
περιεχομένου που είναι καλό για το
SEO.


Σας καθιστά «αυθεντίες» στον
κλάδο σας αφού παρέχετε στους
χρήστες πολύτιμες πληροφορίες
και συμβουλές σχετικά με τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.




Δημιουργεί Ροές προς το Site.
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Δείτε για παράδειγμα το:

http://www.travelplanet24.com
Ένα από τα πιο πετυχημένα site
στο χώρο του στηρίζεται στο blog
που έχει κατασκευάστει πολύ μετά
από την ιστοσελίδα του. Το 53%
των επισκεπτών έρχονται από το
blog του.




http://blog.travelplanet24.com
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

4.) Μετατροπή (Conversion):
Πώς θα μετατρέψουμε τους απλούς επισκέπτες σε πελάτες;



Με αποτελεσματικά Call To Actions. «Κάλεσμα» για
δράση.



Με Landing Pages.
Σελίδες «Προσγείωσης» μετά το Call To Action.
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

4.) Μετατροπή (Conversion):
Call To Action (CTA)

Το αποτέλεσμα ενός επιτυχημένου Call To Action είναι να
οδηγήσει τον επισκέπτη να κάνει την επιθυμητή (για εμάς)
ενέργεια.
Τι πρέπει να έχει το Call To Action (CTA)

Να έχει πραγματική αξία για τον χρήστη.
 Να είναι σε εμφανή σημεία.
 Να είναι απλά και κατανοητά.
 Να έχει χρώματα για να τραβούν την προσοχή.
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

4.) Μετατροπή (Conversion):
Παράδειγμα Call To Action (CTA)

Να

έχει πραγματική αξία για τον χρήστη.
 Να είναι σε εμφανή σημεία.
 Να είναι απλά και κατανοητά.
 Να έχει χρώματα για να τραβούν την
προσοχή.
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

4.) Μετατροπή (Conversion):
Landing Page
Στην σελίδα αυτή γίνεται η μετατροπή του επισκέπτη σε πελάτη
κάνοντας μία απευθείας αγορά ή ο επισκέπτης «καταχωρεί»
στοιχεία επικοινωνίας του.
Αποτελείται από:
Επικεφαλίδα
 Σύντομη περιγραφή του CTA (συνέχεια από αυτό που είδε στο
mail του).
 Φωτογραφία – Video (όχι απαραίτητο)
 Φόρμα εγγραφής. (απαραίτητο!!!!!!)


Συμβουλές:
1.
2.
3.
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Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την Αρχική Σελίδα σαν Landing Page.
Δώστε απλές και ξεκάθαρες πληροφορίες για την ενέργεια.
Ζητήστε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες από την φόρμα.
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

5.) Μέτρηση Αποτελεσματικότητας:
Πως θα ξέρω εάν το Call To Action και το Landing Page είναι επιτυχημένα;

Google Analytics – Το πιο αξιόπιστο και αναγνωρίσιμο εργαλείο
μέτρησης στατιστικών στοιχείων.

Εύκολη και γρήγορα εγκατάσταση, σε όλου τους τύπους των sites
https://www.google.com/analytics/
Συμβουλές:
1.
2.

3.
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Δεν τοποθετείται σε κάθε ιστοσελίδα που περιέχει το site μας.
Προσοχή μετά την τοποθέτηση του script που σας δίνει η Google θέλει
περίπου 12 ώρες για τα πρώτα αποτελέσματα
Η επόμενη κίνηση είναι να το συνδέσεται με Webmaster, AdWords
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Πως λειτουργεί το Internet Marketing

5.) Μέτρηση Αποτελεσματικότητας:
Τί θα μετρήσω;

Η επιτυχία του Call To Action μετριέται από το CTR. (Click Through Rate).
Συνολικοί Επισκέπτες
Επισκέψεις Landing Page
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=

% Επιτυχίας του CTA

Τραχαλάκης Παναγιώτης

SEO

Email
marketing
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Email Marketing
Υπάρχει πιο διαδεδομένη μέθοδος επικοινωνίας από το mail?
 Σχεδόν όλοι οι χρήστες του Internet διαθέτουν τουλάχιστον ένα mail.
 Φανταστείτε ότι με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να στείλετε
χιλιάδες mails.


Το μεγάλο ΛΑΘΟΣ
Πολλές επιχειρήσεις στέλνουν το newsletter (mail) για να «μείνουν» στο
μυαλό των υποψήφιων πελατών τους και όχι για να πετύχουν ένα
συγκεκριμένο στόχο.

Ποιος είναι ο δικός σας στόχος;
14/1/2014

Τραχαλάκης Παναγιώτης

Email Marketing

Ποιος είναι ο δικός σας στόχος;





Απευθείας πωλήσεις;
Ενημέρωση για τα τελευταία νέα σας;
Δωρεάν Υπηρεσία Free Service;
«Κίνητρο» για πώληση όπως κουπόνια;

Όποιος και να είναι ο στόχος σας πρέπει να :






Το περιεχόμενο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το στόχο.
Χρησιμοποιείστε κουμπιά. Αρνητικά και θετικά.
Call To Action στο mail με ξεκάθαρο μήνυμα.
Landing Page σχετικό με το Call To Action.
Τα mail σας θα πρέπει να έχουν σύνδεσμο για την διαγραφή
του χρήστη. Και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
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Σωστή δομή για πετυχημένο email marketing:
Εικόνα: πολύ καλή (μια
εικόνα 1000 λέξεις)


Περιγραφή: Μικρή αλλά
δελεαστική.


Call To Action: με
ξεκάθαρο μήνυμα .


Επιπλέον Υπηρεσίες:
Δωρεάν μεταφορικά!,
δωρεάν αντικαταβολή!, πολύ


καλές δεν θέλω και κάτι άλλο.

Σύνδεσμο για την
διαγραφή του χρήστη. Και
πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων
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Call to Action
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Email Marketing

Email Marketing

Δημιουργία Λίστας για mail marketing


Απαραίτητη η ύπαρξη Call To Action για εγγραφή στο
Newsletter

Όπως:

Πολύτιμες συμβουλές μόνο για εσάς.

Συμμετοχή σε αποκλειστικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας.

Ευκαιρίες αγοράς.

Διαγωνισμοί. Και πολλά άλλα.
Από το πιο πετυχημένα call είναι:
1. e book
2. συμμετοχή σε διαγωνισμό
3. Δωρεάν αποστολή δείγματος
4. Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο μέσα από mail
14/1/2014

Τραχαλάκης Παναγιώτης

Email Marketing

Νομιμότητα:

Είναι αυτός ο μόνος νόμιμος τρόπος να μαζέψω διευθύνσεις;




Ο νόμιμος τρόπος είναι να παίρνετε την συγκατάθεση του
χρήστη πριν του στείλετε mail .
Η αποστολή σε διευθύνσεις που «συλλέχθηκαν» μέσα από
δημόσιους καταλόγους επιχειρήσεων ή αγοράστηκαν από
διάφορες εταιρείες είναι παράνομη.

Διαβάστε την Απόφαση Αρχής προστασίας
περί αποστολής spam - sms
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Email Marketing

Πως μπορώ να προσθέσω φόρμες στο Site μου και να στέλνω mail?

Η καλύτερη λύση είναι οι Πλατφόρμες email Marketing:
Σας δίνουν τη δυνατότητα:

Να προσθέσετε φόρμες στην ιστοσελίδα σας.







Να αποθηκεύετε τις mail διευθύνσεις.
Να δημιουργείτε και να στέλνετε τα mail από εύχρηστο
περιβάλλον διαχείρισης.
Όλα γίνονται αυτοματοποιημένα και σε όποιο χρόνο θέλετε
εσείς, σήμερα, αύριο ή μετά από ένα μήνα .
Αναλυτικά στατιστικά με μετρήσεις όπως: ποιοι και πόσοι
διάβασαν το mail, ποιοι και πόσοι έκαναν κλικ στο mail κλπ.
Όλα τα παραπάνω δεν επιβαρύνουν τον χώρο που σας
φιλοξενεί.
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Email Marketing

Πλατφόρμες email Marketing

Υπάρχουν δωρεάν και πληρωτέοι τρόποι :




MAILCHIMP http://mailchimp.com Δωρεάν
AWEBER https://www.aweber.com/landing.htm 1$ η Εγγραφή και
μετά επί πληρωμή με πιο οικονομικά πακέτα από 2.000
διευθύνσεις και πάνω.
Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες απλά σας αναφέρω αυτές τις
2 σαν πιο παλιές και πιο αναγνωρισμένες.
Επίσης κάθε CMS έχει κάποιο δωρεάν ή πληρωτέο plug-in –
module που κάνει τη δουλειά που κάνουν τα παραπάνω.

14/1/2014

Τραχαλάκης Παναγιώτης

Email Marketing

Έξυπνο email Marketing
Συμβουλή :


Αν έχετε ήδη πελατολόγιο ασχοληθείτε μαζί του με ένα
καλοστημένο newsletter. Θα εκπλαγείτε από τα αποτελέσματα!!!
Ή θα απογοητευτείτε και θα καταλάβετε ότι δεν παρέχετε καλές
υπηρεσίες ή προϊόντα. Αν είστε στη δεύτερη κατηγορία, μονόδρομος είναι η
βελτίωση, ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος.

Στείλτε εκπτωτικά κουπόνια ή προσφορά σε
παλαιότερους πελάτες αναφέροντας ότι ισχύουν
αποκλειστικά για πελάτες, είναι τουλάχιστον 10
φορές πιο εύκολο να πουλήσετε σε ήδη
υπάρχοντες πελάτες σας.
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Article marketing
Είναι μια μορφή marketing που στην Ελλάδα έχει ανθήσει εδώ και 15
μήνες περίπου. Υλοποιείτε απλά γράφοντας ένα μοναδικό άρθρο με
στόχο να τοποθετηθεί με την κατάλληλη στρατηγική στο web ώστε να
αποφέρει traffic σε ένα site ή να διαφημίσει ένα προϊόν, μια υπηρεσία
Η ιδέα είναι να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των αναγνωστών να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας.
 Να πάρουμε και ένα καλό backlink από ένα site που έχει όσο
υψηλότερο page rank μπορούμε και επιλέξουμε.
 Δεν χρειάζεται να επενδύσουμε χρήματα αλλά να δημιουργήσουμε ένα
μοναδικό καλογραμμένο χωρίς ορθογραφικά λάθη περιεχόμενο που να
προσφέρει κάτι πραγματικά ενδιαφέρον στον αναγνώστη.
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Article Marketing

Βήματα για την κατασκευή του:













Πρέπει να επιλέξετε θέμα σχετικό με το site σας.
Να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να γράψετε για το θέμα που επιλέξατε
πραγματικά κάτι χρήσιμο και μοναδικό.
Δημιουργήστε μοναδικό τίτλο με στόχο να προσελκύσει τον αναγνώστη και
να αντιπροσωπεύει με ακρίβεια το άρθρο σας. (Ακολουθείστε τους κανόνες SEO TITLE)
Πολλή καλή περιγραφή αφήνοντας απορία για την συνέχεια στον
αναγνώστη.
Γράψτε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο. Όσο καλύτερο περιεχόμενο τόσο
καλύτερη επιτυχία marketing θα πετύχετε.
Μοιράστε το άρθρο σας σε τόπους κοινωνικής δικτυώσης.
Μην υποβάλλετε το ίδιο άρθρο σε περισσότερους από ένα κατάλογο (διπλό
περιεχόμενο Google), ο κατάλογος πρέπει να είναι όσο ποιο σχετικό με το θέμα του
site σας.
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Article Marketing

Συμβουλές: 1


Πάρτε βοήθεια από το Google Keywords Planner (AdWords) για να κάνετε
έρευνα για την κατάλληλη λέξη κλειδί που θα είναι και ο κορμός του άρθρου
σας.
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home
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Article Marketing

Συμβουλές: 2





Δείτε το Google Trends.
Τι συμβαίνει τώρα αλλά και τι
μέλλον θα έχει στη χώρα που
θέλετε η λέξη ή φράση που
διαλέξατε.
http://www.google.com/trends
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Article Marketing

Συμβουλές: 3



Προσοχή στο backlink που θα δημιουργήσετε.



Μην χρησιμοποιείτε πολύ συχνά τη λέξη ή φράση κλειδί.



Τίτλος, ο πιο σημαντικός παράγοντας :
1.) Τίτλος - λίστα (30 τρόποι για να χάσεις τα περιττά κιλά)
2.) Τίτλος – πως (Πως θα χάσω 5 κιλά σε 15 μέρες!)
3.) Τίτλος - εκπαίδευση (Ανακάλυψε το μυστικό για επιτυχημένο marketing)
4.) Τίτλος - οδηγίες (Βήμα - βήμα εκπαίδευση μελισσοκομίας)
5.) Τίτλος - εντολή (Μην κάνεις το λάθος και δεν δεις αυτή την φωτογραφία)
Προσοχή:
Οι χρήστες του Internet δεν είναι καθόλου υπομονετικοί. Αντιθέτως βιάζονται και η ευκολότερη
κίνηση για αυτούς, είναι να φύγουν από την ιστοσελίδα σου. Έχεις λοιπόν ελάχιστο χρόνο για να
καταφέρεις να τραβήξεις την προσοχή του επισκέπτη. Στην τηλεόραση το zapping είναι γνωστό.
Δημιούργησε περιεχόμενο για τους χρήστες, όχι για τις μηχανές αναζήτησης.
Φρόντισε το περιεχόμενο του άρθρου σου να είναι μοναδικό κατά 60% τουλάχιστον , δηλαδή να μην
είναι αντιγραφή από άλλες ιστοσελίδες.
Φυσικά με αυτό δεν εννοώ ότι απαγορεύεται να παίρνεις ιδέες.
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Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων
για τις Μηχανές Αναζήτησης

SEO……………..

Στόχος είναι η υψηλή κατάταξη
στις αναζητήσεις και η αύξηση
της επισκεψιμότητας της
ιστοσελίδας μέσω οργανικών
αποτελεσμάτων, δηλαδή
αποτελεσμάτων χρηστών του
Internet που ψάχνουν στις
μηχανές αναζήτησης με τις λέξειςκλειδιά (keywords) που αφορούν
το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
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Πληρωμένα
αποτελέσματα AdWords

Οργανικά
αποτελέσματα SEO
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Πληρωμένα
αποτελέσματα AdWords

Είναι όλες οι διαδικασίες που γίνονται στη δομή και το περιεχόμενο μιας
ιστοσελίδας ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική στις μηχανές
αναζήτησης.

SEO

Είναι τελικά τόσο σημαντικό το SEO :
Οι μηχανές αναζήτησης φέρνουν το 75 % ! της επισκεψιμότητας
σε ένα site. Οι επισκέπτες έρχονται γιατί ενδιαφέρονται για το
περιεχόμενο της σελίδας αφού αυτό έψαχναν.
Δηλαδή μεγαλύτερη κερδοφορία .

Ποια μηχανή αναζήτησης είναι η καλύτερη για SEO:
Περίπου το 78% των χρηστών του Internet στην Ελλάδα ψάχνουν
χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης της Google,
το 14% χρησιμοποιούν το Bing και άλλο ένα περίπου
4% χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης της Yahoo.
96% από τις τρείς μεγάλες μηχανές

Πρώτη σελίδα στο 92% στους browsers είναι η Google
14/1/2014

Τραχαλάκης Παναγιώτης

SEO

Η σημασία της θέσης στο αποτέλεσμα αναζήτησης :
Οι μηχανές αναζήτησης γίνονται συνεχώς καλύτερες και αν ήταν
άνθρωποι θα λέγαμε και πιο έξυπνες. Προσφέρουν πλέον
ποιοτικά αποτελέσματα στους χρήστες.
Πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων :
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Πρώτη θέση : 42-45% των συνολικών χρηστών



Δεύτερη θέση : 12-14% των συνολικών χρηστών



Τρίτη θέση αποτελεσμάτων:



Τέταρτη θέση αποτελεσμάτων: 6% των συνολικών χρηστών



Πέμπτη θέση αποτελεσμάτων: 5% των συνολικών χρηστών



Έκτη θέση αποτελεσμάτων: 4% των συνολικών χρηστών



Έβδομη θέση αποτελεσμάτων: 3,5% των συνολικών χρηστών



Όγδοη θέση αποτελεσμάτων: 3% των συνολικών χρηστών

8-10% των συνολικών χρηστών

Τραχαλάκης Παναγιώτης

SEO

To Seo χωρίζεται σε 2 μέρη: :

On-site SEO: Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που γίνονται μέσα
στην ιστοσελίδα, ώστε να γίνει πιο αναγνωρίσιμη και φιλική προς τις
μηχανές αναζήτησης αλλά και στους χρήστες. Υπάρχουν 252
περίπου παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.
.
Δημιουργία χάρτη ιστότοπου
(sitemap)



Τίτλοι σελίδων



Περιγραφές σελίδων



Φωτογραφίες



Διόρθωση λαθών στον κώδικα



Ποιότητα περιεχομένου (κείμενο)



Φιλικοί σύνδεσμοι



Μορφοποίηση περιεχομένου



Φιλικό menu πλοήγησης



Ανανέωση περιεχομένου



Broken links



Χρόνος φόρτωσης σελίδας





Εσωτερικά Links
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Ποσοστό εγκατάλειψης
σελίδας(bounce rate)
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SEO

To Seo χωρίζεται σε 2 μέρη:

Off-site SEO: Η διαδικασία αύξησης των links από άλλες
ιστοσελίδες προς την δική μας (Link popularity, Link building).
Ουσιαστικά στο off-site Seo χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές που
υπάρχουν και δημιουργούμε links από άλλες ιστοσελίδες και blogs τα
οποία οδηγούν στην σελίδα μας.
.


Backlinks από Καταλόγους
άρθρων




Backlinks από forums
Backlinks από document
sharing sites



Backlinks από web directories



Backlinks από bookmarking sites



Backlinks από social sites



Backlinks από σχόλια σε blogs



Backlinks από Video sites



Backlinks από Guest blogging



Backlinks από Wiki sites

Backlinks από ιστοσελίδες
καταχώρισης δελτίων τύπου



Backlinks από tutorial sites



Backlinks από Ανταλλαγή link



Γενικά θέλουμε Backlinks από Web 2.0 ιστοσελίδες
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SEO- On-site

To πρώτο βήμα, επιλογή keywords :

Λέξεις – φράσεις κλειδιά: Είναι το βασικότερο κριτήριο για να
εμφανιστεί η ιστοσελίδα σας στην πρώτη σελίδα. Οπότε το πρώτο και
σημαντικότερο βήμα είναι η σωστή επιλογή τους.
Μετά την επιλογή τους η σωστή τοποθέτησή τους στην ιστοσελίδα
θεωρείτε από τους κρισιμότερους παράγοντες για την επιτυχία του
SEO.
Επιλογή για σωστά keywords για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα :




Σκεφτείτε σαν χρήστες, μιλήστε με φίλους και πελάτες και ρωτήστε
πως θα σας έψαχναν στο Internet .
Short tail keywords: μικρές φράσεις που συνήθως αποτελούνται από μια η
δύο γενικές λέξεις σχετικά με ένα θέμα. Π.Χ βιολογικά προϊόντα



Long tail keywords: μεγαλύτερες φράσεις(πάνω από 3 λέξεις) περισσότερο
συγκεκριμένες - στοχευόμενες αναζητήσεις. Π.Χ βιολογικά προϊόντα στο σπίτι
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SEO- On-site

To Seo πρώτο βήμα επιλογή keywords :
Φτιάξε μια λίστα με τουλάχιστον 10-15
λέξεις-φράσεις που πιστεύετε ότι είναι
σχετικές με την ιστοσελίδα σας.
Θα δούμε παράδειγμα για τα βιολογικά
προϊόντα.
Πρώτος τρόπος.
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home

Συμβουλές

Δεύτερος τρόπος
Με την άμεση πρόταση της αναζήτησης:



3 - 5 λέξεις για την πρώτη σελίδα



2 λέξεις για κάθε άλλη σελίδα
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3 συνώνυμες φρασεολογικές
έννοιες για κάθε σελίδα.
Προσοχή αν χρησιμοποιείτε
προγράμματα της αγοράς να
γίνονται update
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On-site Seo παράγοντες :
Ας δούμε σε αυτό το σημείο τους σημαντικότερους on-site παράγοντες που
μπορούν να επηρεάσουν την κατάταξη μιας ιστοσελίδας χωρισμένους σε 4
κατηγορίες

1. Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων
2. Τοποθέτηση λέξεων κλειδιών στο περιεχόμενο

3. Αλληλεπίδραση
4. Άλλοι παράγοντες
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SEO- On-site

On-site Seo παράγοντες Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :
Συμβουλή: Καλό θα είναι να δείτε τα πρώτα και βασικά
μαθήματα της γλώσσας html http://www.wlearn.gr








14/1/2014

Λάθη στον HTML κώδικα
Λάθη στην Css



Broken links
Χρόνος φόρτωσης σελίδας
Bounce rate(ποσοστό
εγκατάλειψης)
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Ονομασία αρχείων
Φιλικά menu

Εσωτερικά links
Αρχείο Robot.txt

SEO- On-site

On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Λάθη στον html κώδικα
Ο σωστός HTML κώδικας βοηθάει την ιστοσελίδα να έχει μια καλύτερη κατάταξη
στις μηχανές γιατί μπορεί και διαβάζεται καλύτερα από τις ρομποτικές
ανιχνεύσεις.
http://validator.w3.org/
Κάντε Έλεγχο στον HTML κώδικα:
Λάθη στην Css
Ο σωστός CSS κώδικας κάνει τη σελίδα μας πολύ πιο γρήγορη και συμβατή με
πολλές συσκευές και browsers. Και πιστέψτε με αυτό το λατρεύουν οι μηχανές
αναζήτησης.
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
Κάντε Έλεγχο στον CSS κώδικα:

Προσοχή στις παραπάνω αλλαγές που θα σας προταθούν κρατάτε backup αρχεία
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SEO- On-site

On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Χρόνος φόρτωσης σελίδας
Ποιος από εσάς περιμένει μια ιστοσελίδα πάνω από 20 δεύτερα να φορτώσει;
Αυτό το ξέρουν και το καταλαβαίνουν οι μηχανές αναζήτησης και φροντίζουν να
φέρνουν στα πρώτα αποτελέσματα τις πιο γρήγορες σελίδες.
Πώς ξέρω αν η σελίδα μου είναι αργή;
Με μια απλή αναζήτηση “website speed test” θα βρείτε πολλές σελίδες για
ανάλυση ταχύτητας.
Που μπορεί να οφείλεται το πρόβλημα καθυστέρησης?
 Βαριές εικόνες
 Λάθη στον κώδικα της ιστοσελίδα σου, χρήση πολλών js
 Εγκατάσταση πολλών πρόσθετων στην ιστοσελίδα (plugins)
 Πρόβλημα στο hosting
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CDN (Content Delivery Network)
 Εγκαταστήστε το Google
PageSpeed στον server σας
 Memcached εγκατεστημένο
 Plugins
 Συμπίεση της ιστοσελίδα σας με το gzip
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SEO- On-site

On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Broken links
Όταν οι μηχανές αναζήτησης σκανάρουν ένα site, επισκέπτονται όλα τα
Links που υπάρχουν πάνω σε αυτό. Μπορούν και βλέπουν όλα τα λάθος links
που υπάρχουν και αυτό τις επηρεάζει πολύ στην βαθμολογία.
Εργαλείο για να ελέγξεις τα broken links:

http://validator.w3.org/checklink

Προσοχή όχι μόνο στα broken links αλλά και στις λάθος συνδέσεις, δεν μιλάμε για βιολογικά
φρούτα και κάνουμε links σε σελίδα με αυτοκίνητα.
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SEO- On-site

On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

4

Λέξη κλειδί στο Url
Το ιδανικό θα ήταν να έχουμε τη βασική λέξη κλειδί στο domain name που καλεί το
website μας. Για παράδειγμα viologikafrouta.gr ή και viologika-frouta.gr.
Αν δεν μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε αυτό και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε
το όνομα της εταιρείας μας πρέπει να έχουμε
onomaeterias.gr/viologikafrouta.html

Αγοράστε ένα παλιό domain με καλό ιστορικό είναι θησαυρός.
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SEO- On-site
On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Λέξη κλειδί στον τίτλο- Title tag
Δηλαδή Μορφή html κώδικας στην πιο απλή του μορφή:
<title> λέξη ή φράση κλειδί </title>
<meta name="generator" content="WordPress 8" /> <!-- Please leave for stats -->
<title>Δεξιώσεις γάμων με ποιότητα στη σωστή τιμή. Ταβέρνα τα “Λιθαρίτσια” </title>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
Ο τίτλος θα πρέπει να:
 Έχει μήκος μέχρι 70 χαρακτήρες(μαζί με τα κενά)
 Περιέχει την βασική λέξη κλειδί της σελίδας και
μάλιστα στην αρχή
 Είναι ελκυστικός. Ο τίτλος είναι το πρώτο που
βλέπει ο χρήστης.
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SEO- On-site
On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Λέξη κλειδί στην περιγραφή Meta description tag
Δηλαδή Μορφή html κώδικας στην πιο απλή του μορφή:
meta name="description" content=" > λέξη ή φράση κλειδί />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="description" content="Δεξίωση Γάμου στα Λιθαρίτσια. Ο γάμος αποτελεί μία
από τις πιο σημαντικές εμπειρίες στη ζωή μας. Είναι μία στιγμή χαράς και ευτυχίας που
μοιραζόμαστε πάντα ..." />
<meta name="generator" content="WordPress 8" /><!-- Please leave for stats -->
Η περιγραφή θα πρέπει να:
 Μην είναι επανάληψη του τίτλου, πρέπει να είναι μια
σύντομη περίληψη του περιεχομένου.
 Μην χρησιμοποιείτε τη λέξη κλειδί παραπάνω από 1
φορές. Χρησιμοποιήστε συνώνυμες λέξεις για περισσότερες
επαναλήψεις

Μην είναι μεγαλύτερη από 180-200 χαρακτήρες μαζί
με τα κενά
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SEO
On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Λέξη κλειδί σε H1, H2 tags
Δηλαδή Μορφή html κώδικας στην πιο απλή του μορφή:
<H1> λέξη ή φράση κλειδί </H1>, <H2> λέξη ή φράση κλειδί </H2>
Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνουμε τις μηχανές αναζήτησης ότι πρόκειται για μια
σημαντική λέξη και για αυτό τη συναντάει και εδώ.
Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα Η1 tag μέσα στο οποίο να περιλαμβάνεται η
σημαντικότερη λέξη ή φράση της συγκεκριμένης σελίδας.
Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον και 1-2 H2 tags στα οποία να περιλαμβάνεται η
σημαντικότερη λέξη ή φράση της συγκεκριμένης σελίδας.
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SEO
On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Λέξη κλειδί στην περιγραφή της φωτογραφίας
Δηλαδή Μορφή html κώδικας στην πιο απλή του μορφή:
alt=λέξη ή φράση κλειδί, title= λέξη ή φράση κλειδί

a href=http://www.litharitsia.gr/images/δεξίωση-γάμου-λιθαριτσια3.jpg >
<img title="δεξίωση-γάμου-λιθαριτσια" rc="http://www.litharitsia.gr/images/δεξίωση-γάμουλιθαριτσια3.jpg " alt="δεξίωση-γάμου-λιθαριτσια" width="200" height="200" /></a>

Αν και τουλάχιστον η Google μπορεί και αναγνωρίζει το περιεχόμενο μιας
φωτογραφίας ανεπίσημα, εμείς συνεχίζουμε και την ενημερώνουμε για το
περιεχόμενο της.
Είναι απαραίτητο λοιπόν στο alt (alternative) text της φωτογραφίας, να τοποθετούμε
και εδώ τη βασική λέξη η φράση της σελίδας.
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SEO- On-site
On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Λέξη κλειδί στην Ονομασία αρχείων:
Δηλαδή Μορφή html κώδικας στην πιο απλή του μορφή:
λέξη ή φράση κλειδί.jpg, λέξη ή φράση κλειδί.pdf

<img title="δεξίωση-γάμου-λιθαριτσια" rc="http://www.litharitsia.gr/images/δεξίωση-γάμουλιθαριτσια3.jpg " alt="δεξίωση-γάμου-λιθαριτσια" width="200" height="200" />

Είναι απαραίτητο και στο όνομα του αρχείου (εικόνα, βίντεο, pdf )και ό,τι άλλο να
τοποθετούμε και εδώ τη βασική λέξη ή φράση της σελίδας.
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SEO- On-site
On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Λέξη κλειδί στο anchor text:
Δηλαδή Μορφή html κώδικας στην πιο απλή του μορφή:

<a href="http://www.litharitsia.gr">Ταβέρνα τα Λιθαρίτσια για δεξιώσεις γάμων με
ποιότητα στη σωστή τιμή</a>

Αν και είναι στο κομμάτι του περιεχομένου που θα δούμε αμέσως μετά, εγώ το αναφέρω εδώ
γιατί είναι στην οικογένεια των html βελτιστοποιήσεων.
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SEO- On-site
On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Περιεχόμενο:
Σελίδες με μοναδικό και σωστό
περιεχόμενο εμφανίζονται πρώτες και
μάλιστα μπροστά από πολύ μεγάλα ονόματα
και καλοπληρωμένα SEO.

Το Google άλλαξε το SEO - Penguin update
Στις 24 Απριλίου 2012 το Google άλλαξε τον τρόπο
με τον οποίο ξέρουμε το SEO αφού λάνσαρε ένα
“spam update” το επονομαζόμενο Penguin update
που είναι κατά κάποιον τρόπο η συνέχεια του Panda ή
εάν θέλετε ένα συγκεκριμένο κομμάτι – επέκτασή του
που στοχεύει στην εξάλειψη / μείωση ισοτόπων που
δεν στηρίζονται σε ποιοτικό περιεχόμενο ή που
ακολουθούν περίεργες τακτικές προώθησης
καταδικαστέες από τα Quality Guidelines του Google.
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SEO- On-site
On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Περιεχόμενο:
 Δημιούργησε περιεχόμενο για τους χρήστες, όχι για τις μηχανές
αναζήτησης
 500-700 λέξεις σε κάθε άρθρο.
 Χώρισε το άρθρο σου σε αρκετές παραγράφους
 Χρησιμοποίησε το bold και το strong όπου είναι απαραίτητο.
 Τοποθέτησε επικεφαλίδες με την χρήση των Η1-Η3 tags
 Ανανέωση περιεχομένου
 Εσωτερικά links(internal links)
1.
2.
3.
4.
5.
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Να συνδέεις πάντα σχετικά άρθρα μεταξύ τους
Τοποθέτησε internal links για 3-4 σχετικά άρθρα
Να τοποθετείς internal links μέσα στο κυρίως κείμενο κάποιου άρθρου
Να χρησιμοποιείς το κατάλληλο anchor text για το σύνδεσμο
Τοποθέτησε internal links για 3-4 σχετικά άρθρα
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SEO- On-site
On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Λέξη κλειδί στο περιεχόμενο της σελίδας-keyword density :
Το keyword density, είναι το πόσο συχνά αναφέρεται η λέξη ή φράση κλειδί
στο άρθρο.
Ιδανικό keyword density είναι περίπου 1-1,5%.
 Δηλαδή σε ένα άρθρο με 500 λέξεις, η βασική λέξη ή φράση θα πρέπει να
εμφανίζεται μέσα σε αυτό περίπου 3 φορές
 Μπορούμε όμως να χρησιμοποιούμε την ίδια αναλογία σε συνώνυμες
λέξεις.


Κανόνας: Ξεκινήστε το άρθρο σας με την λέξη κλειδί και προσπαθήστε να
αναφέρετε και στην τελευταία παράγραφο και καλύτερα προς το τέλος.
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SEO- On-site
On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Sitemap:
Όταν τα ρομποτικά των μηχανών αναζήτησης αρχίσουν και σκανάρουν ένα
site το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να δουν αν υπάρχει sitemap.
Μέσα από αυτό το αρχείο μπορούν και σκανάρουν όλα τα links που
περιλαμβάνει το site.
Οπότε ενημερώνονται άμεσα για τις νέες σελίδες ή το νέο περιεχόμενο που
προσθέσαμε.
Υπάρχουν πολλά εργαλεία για να σας βοηθήσουν να κατασκευάσετε ένα
σωστό sitemap.
http://www.xml-sitemaps.com/
Στα CMS που το περιεχόμενο αλλάζει συνέχεια υπάρχουν αυτόματα plugins
που γεννάνε νέο sitemap με την αλλαγή του περιεχομένου.
Robot.txt
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User-agent: *
Allow: /
ή
Disallow: /
Τραχαλάκης Παναγιώτης

User-agent: Googlebot
Disallow: /folder1/
Allow: /folder1/myfile.html

SEO
On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Το ποσοστό εγκατάλειψης (bounce rate):
Το bounce rate είναι το ποσοστό των χρηστών που εγκαταλείπουν μια
ιστοσελίδα χωρίς να μεταβούν σε κάποια άλλη.
Οι μηχανές αναζήτησης επηρεάζονται πολύ από ένα μεγάλο bounce rate και
περισσότερο από όλες η Google.
Μπορείτε να δείτε το ποσοστό εγκατάλειψης από το Google analytics ή από
κάποιο άλλο πρόγραμμα στατιστικών που είναι εγκατεστημένο στο server σας.
Τι πρέπει να προσέξετε όταν έχετε υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης.
Ταχύτητα του website (όλες τις σελίδες)
Περιεχόμενο
Mobile friendly ιστοσελίδα
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Links
Διαφημίσεις
Pop ups

SEO- On-site
On-site Seo παράγοντες

Κώδικας και τεχνικά θέματα, σχεδίαση σελίδων :

Social buttons :
Υπάρχουν 2 λόγοι που πρέπει να έχει μια σελίδα Social media. Πρώτον γιατί
το λατρεύουν οι μηχανές αναζήτησης αφού το λατρεύουν και οι χρήστες.
Πλέον τα social είναι υποχρεωτικό να τα ανιχνεύουν οι μηχανές.
Δεύτερος λόγος είναι ότι πρέπει να διευκολύνουμε τους επισκέπτες της
ιστοσελίδας μας να μοιραστούν το περιεχόμενό μας εύκολα με το πάτημα ενός
κουμπιού.
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SEO - Off-site

Off-site Seo-Link building :
Εδώ όλα στηρίζονται σε εξωτερικούς παράγοντες και μάλιστα στην πολύ

γνωστή πλέον φράση Seo-Link building. Δηλαδή η διαδικασία κατά την
οποία δημιουργούμε συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες προς την δική μας.
Γιατί είναι τόσο σημαντικό το link building;

Είναι απλό φανταστείτε ότι όταν οι μηχανές σκανάρουν διάφορες ιστοσελίδες
.να αναφέρονται οι περισσότερες από αυτές σε μια συγκεκριμένη. Είναι η
καλύτερη διαφήμιση.

Αυτό όμως ήταν κανόνας πριν από την τελευταία ενημέρωση στον αλγόριθμο
της Google που ακολούθουν και οι υπόλοιπες μηχανές.
Πλέον θέλουμε ποιοτικούς συνδέσμους ή ποιοτικά backlink
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SEO - Off-site

Τι σημαίνει ποιοτικό backlink:
Το ξέρετε ότι ένας καλός και σωστός σύνδεσμος μπορεί να αποφέρει

μεγαλύτερα ωφέλη από 200 πιο χαμηλής ποιότητας συνδέσμους.

Ένα ποιοτικό backlink πρέπει :
Σχετικότητα Domain
 Σχέση με το περιεχόμενο
 Anchor text
 PageRank ιστοσελίδας
 Link μέσα από το περιεχόμενο
 Domain age
 Unique domain


Μοναδικό IP
 Το σημείο που είναι τοποθετημένο το Link
 Το σύνολο των backlink
 Παρουσία κακής ποιότητας link
 Είδος Link(text link, image link)
 Link από ανταλλαγή (προσοχή υπάρχει
περίπτωση και τιμωρίας)


Ένα καλό link συνήθως έρχεται από το article marketing
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SEO - Off-site

Το ιδανικό backlink:
.

Site μεγάλου κύρους
Μεγάλο PR
Σωστό link από το κείμενο
Σωστό Anchor text
Σχέση με το περιεχόμενο
Και πολλά άλλα….
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SEO

Γενικές συμβουλές SEO:
Για να έχετε επιτυχία όταν ξεκινάτε ένα SEO πρέπει πάνω από όλα να

έχετεεκ.
οργάνωση
και συνέπεια. Σίγουρα
175
αναζητήσεις
την υπάρχουν
ώρα, πολλά
4διςεργαλεία
την για να
σας βοηθήσουν αλλά είναι ακριβά για να τα πάρετε μόνο για ένα site.
ημέρα,
131τα δις
τοonline
μήνα.
Εκμεταλλευτείτε
δωρεάν
εργαλεία είναι πολύ καλά απλώς
χρειάζεται χρόνος να δείτε ποια θα χρησιμοποιείτε.
Εσείς είστε
Δημιουργήστε ένα απλό xls αρχείο που θα μετράει αυτόματα τους
μέσα
σε
χαρακτήρες για τους τίτλους και τις περιγραφές και δουλέψτε για κάθε
σελίδα τα
διαφορετικά.
www.ellinikigeorgia.gr/help
αυτά
Όταν έχετε καλό on-page-seo
αποτελέσματα
; βοηθάτε στο AdWords, στη θέση
αποτελεσμάτων αλλά και στην τιμή ανά κλικ.
Αν όχι ξεκινήστε τώρα ποτέ δεν είναι αργά.
Τα 3 βασικότερα εργαλεία που δεν γίνεται SEO χωρίς αυτά είναι τα:

Το SEO ήρθε και θα μείνει για πάντα.

www.google.com/webmasters, www.bing.com/toolbox, www.google.com/analytics/
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AdWords ………..
Με το AdWords, μπορείτε να
προσεγγίσετε νέους πελάτες
καθώς αυτοί πραγματοποιούν
αναζήτηση στο Google για λέξεις
συναφείς με την επιχείρησή σας
ή περιηγούνται σε ιστότοπους με
συναφή θέματα.

Επιπλέον, διατηρείτε τον πλήρη
έλεγχο του κόστους διαφήμισής
σας.
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Πληρωμένα
αποτελέσματα AdWords

Οργανικά
αποτελέσματα SEO
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Πληρωμένα
αποτελέσματα AdWords

Διαφήμιση Ιστοσελίδων
PPC by Google

AdWords

Pay-per-click :
Ονομάζεται pay-per-click γιατί χρεώνεστε μόνο όταν ένας επισκέπτης

κάνει κλικ στη διαφήμιση σας. Όχι χρέωση με τη Θέαση.
Ορίζουμε εμείς το ποσό που πληρώνουμε ημερησίως και το ανώτερο
ποσό ανά κλίκ. Οι διαφημίσεις στην Google μπορούν να έχουν τη μορφή
κειμένου, εικόνας, flash και video. Προβολή της διαφήμισης γίνεταιε σε σελίδες
αναζήτησης αλλά και sites που συνεργάζονται με την Google όπως,blogs,
ειδησεογραφικά, magazine και αλλά.
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AdWords

Πλεονεκτήματα :







Στοχευόμενη και οικονομική διαφήμιση.

Ο καλύτερος τρόπος να κάνετε γνωστό ένα νέο δικτυακό τόπο.
Καλό εργαλείο για να δούμε πως ανταποκρίνεται ο κόσμος σε ένα νέο
μας προϊόν.
Ενεργοποιείται όποτε θέλουμε με ό,τι ποσό αποφασίσουμε.

14/1/2014

Τραχαλάκης Παναγιώτης

AdWords

Βήματα υλοποίησης :














Επιλέγουμε τις κατάλληλες λέξεις που θα χρησιμοποιήσουμε

Βρίσκουμε το κοινό που θα διαφημιστούμε (target group)
Οργανώνουμε τη διαφημιστική – ες καμπάνια – ες
Κατασκευάζουμε – γράφουμε τις διαφημίσεις.
Παραμετροποιούμε τις σελίδες που θέλουμε να διαφημίσουμε στο site
μας (Landing page)
Ενεργοποιούμε τρόπο μέτρησης για ανάγνωση αποτελεσμάτων.
Κάνουμε test και βλέπουμε τις μετρήσεις μας.
Παραγοντοποιούμε τις διαφημιστικές καμπάνιες (τίτλους περιγραφές)
Αφαιρούμε ή προσθέτουμε λέξεις κλειδιά.
Παρακολουθούμε την κερδοφορία σε σχέση με το κόστος και
πράττουμε ανάλογα.
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AdWords

Συμβουλές βελτίωσης :








Φροντίστε οι σελίδες σας να φορτώνουν γρήγορα.
Ενημερώνετε συνεχώς το περιεχόμενό σας.
Κάντε τον ιστότοπο έτοιμο για προβολή σε κινητά.
Ελέγξτε τα links των διαφημίσεων .
Συμπεριλάβετε στοιχεία επικοινωνίας.
Φροντίστε για το on-page-seo.
Συνδέστε τους λογαριασμούς σας στο Google Analytics και το
AdWords.
Σκεφτείτε όπως οι πελάτες σας.
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Προώθηση Ιστοσελίδων

Ευχαριστώ για την παρουσία σας!!

Όλα τα παραπάνω θα τα βρείτε στο:
ellinikigeorgia.gr/help
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