Η κάτωθι παρουσίαση αφορά μόνο την αγορά του
πακέτου των 1990 ευρώ
Πριν προχωρήσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει
την παρουσίαση για την επιλογή
πακέτου κατασκευής eshop
Το κόστος των ακόλουθων υπηρεσιών
περιλαμβάνεται στην τιμή
του πακέτου των 1990 ευρώ

SEO

Τι περιλαμβάνει η
βελτιστοποίηση eshop
για το google

ON-SITE SEO
Μελέτη περίπτωσης του eshop e-greenpharmacy.gr

Μελέτη περίπτωσης on-site seo

Παρουσιάζουμε το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουμε κατά την
κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με σκοπό την ενίσχυση
του eshop με όλα τα εφόδια που θα του επιτρέψουν να ανέβει στις
πρώτες θέσεις της google. H βελτιστοποίηση εντός ιστοσελίδας (on-site
SEO) περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που κάνουμε στο ηλεκτρονικό
κατάστημά μας για να το βοηθήσουμε να βγει στην πρώτη σελίδα των
αποτελεσμάτων του Google.
Σε αντίθεση με τη βελτιστοποίηση εκτός ιστοσελίδας (off-site SEO),
που περιλαμβάνει ενέργειες σε άλλες ιστοσελίδες που βοηθούν την
προώθηση της δικής μας ιστοσελίδας.
Aυτή την παρουσίαση δεν περιλαμβάνει θέματα που αφορούν offsite SEO.
Περιλαμβάνει όλες τις SEO υπηρεσίες που ανήκουν στο πακέτο των
1990 ευρώ.
Facebook
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dreamweaver.gr

Στόχοι

Ποια είναι η στόχευση κατά τη βελτιστοποίηση eshop

Πρώτη σελίδα στη Google
Βελτιστοποιούμε το eshop ώστε να είναι
εύκολη η κατάταξή του στις πρώτες θέσεις της
google και η παραμονή του σε αυτές.

Αύξηση επισκεψιμότητας
Η κατάταξη του eshop στις πρώτες θέσεις της
google αυξάνει την επισκεψιμότητα στο
ηλεκτρονικό κατάστημά σας.
Στοχευμένη επισκεψιμότητα, προσελκύουμε
όσους ενδιαφέρονται για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες σας.

Αύξηση πελατών και πωλήσεων
Η προσέλκυση επισκεπτών από το target group
των υποψήφιων πελατών είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην αύξηση της
εκδήλωσης αγοραστικού ενδιαφέροντος για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Συνεπώς θα
οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων.
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Ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει η βελτιστοποίηση eshop

Επιλέγουμε λέξεις κλειδιά

Πλήρης Βελτιστοποίηση
Ιστότοπου

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Βέλτιστη χρήση των φράσεων
κλειδιών

Πιστοποιητικό SSL

Βελτιστοποίηση YouTube Video

Αξιοποιούμε τη μακριά ουρά
της αναζήτησης

Mobile Friendly Ιστότοπος

Οργανώνουμε την Παραγωγή
Περιεχομένου

Παροχή περιεχοµένου
υψηλής ποιότητας

Ταχύτητα φόρτωσης

Άμεσο αποτέλεσμα ορατότητας
στην πρώτη σελίδα της Google
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Βελτιστοποίησης eshop για το Google

Επιλέγουμε Λέξεις Κλειδιά
•
•

Θέλουμε να επιλέξουμε τη λέξη κλειδί η οποία θα μας δυσκολέψει
όσο το δυνατό λιγότερο μέχρι να εμφανιστεί στις πρώτες θέσεις
της κατάταξης του google.
Αλλά θέλουμε και να επιλέξουμε τη λέξη κλειδή η οποία θα φέρει
στην εταιρεία όσο το δυνατό πιο στοχευμένο κοινό, έτοιμο να
αγοράσει το προϊόν της. Δηλαδή θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε
το πηλίκο της απόδοσης προς το κόστος.

Για να κάνουμε σωστή επιλογή των λέξεων κλειδιών για το ηλεκτρονικό
κατάστημα μιας εταιρείας πρέπει να γνωρίσουμε κάποια πράγματα για τους
πελάτες της εταιρείας.
Πως σκέφτονται, με ποια κριτήρια επιλέγουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Το
ζητούμενο δεν είναι να φέρουμε επισκέπτες στο eshop, αλλά να φέρουμε
τους σωστούς επισκέπτες.
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Επιλέγουμε
Λέξεις Κλειδιά
Ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία διαθέτει μια πολύ
καλή προσφορά για ένα σαμπουάν για ξηροδερμία
στο τριχωτό της κεφαλής.
Αυτή δεν είναι η κατάλληλη λέξη, διότι
• Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος
• Δεν εκφράζει το target group υποψήφιων
πελατών, δεν θα φέρει στοχευμένο κοινό στον
ιστότοπο

Υπηρεσίες
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Επιλέγουμε
Λέξεις Κλειδιά
Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, διότι
• Ο ανταγωνισμός δεν είναι πολύ μεγάλος

•
•

•

Εκφράζει το target group υποψήφιων
πελατών.
Αυτός είναι ο τρόπος που θα αναζητήσουν το
προϊόν.
Άρα θα φέρει στοχευμένο κοινό στο
ηλεκτρονικό κατάστημα
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Επιλέγουμε
Λέξεις Κλειδιά
Google Keyword Planner
Το Google AdWords Keyword Planner είναι ένα
εργαλείο που παρέχει δωρεάν το Google και μας
διευκολύνει να βρούμε την κατάλληλη λέξη-κλειδί.
Μας δίνει ιδέες για λέξεις-κλειδιά και μας παρέχει
κάποιες επιπλέον πληροφορίες για κάθε λέξηκλειδί,
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Σκοπός του on-site SEO είναι να βελτιστοποιήσουμε μία προς
μία όλες τις σελίδες κατηγοριών και προϊόντων που
περιέχονται σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, βελτιστοποιώντας
κάθε σελίδα για κάθε ξεχωριστή λέξη-κλειδί ή φράση.

Βέλτιστη
χρήση των
φράσεων
κλειδιών

Δεν τσουβαλιάζουμε τις λέξεις ή φράσεις-κλειδιά που μας
ενδιαφέρουν σε όλες τις σελίδες μας (πρώτη και εσωτερικές –
γιατί, όλες για το ίδιο ακριβώς πράγμα δεν κάνουν λόγο, θα
αναρωτηθεί το Google) και φυσικά δεν περιοριζόμαστε μόνο
στην πρώτη σελίδα.
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Βέλτιστη χρήση των
φράσεων κλειδιών
Η καλύτερη πρακτική είναι να χρησιμοποιήσουμε
τις λέξεις-κλειδιά με φυσικό τρόπο με καθορισμένη
στρατηγική.
Ώστε να είναι ικανοποιημένος τόσο ο επισκέπτης
όσο και η Google!
Κάνουμε σύζευψη ενός λογικού τρόπου γραφής Για
τον άνθρωπο επισκέπτη όσο και για τον αλγόριθμο
της Google
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Αξιοποιούμε τη
μακριά ουρά της
αναζήτησης
μακριά
ουρά
συχνά
μετατρέπονται καλύτερα σε
πωλήσεις, επειδή πιάνουν
τους ανθρώπους αργότερα
στον
κύκλο
αγοράς/μετατροπής.

Δευτερεύουσες φράσεις

ΑΝΤ ΑΓΩ ΝΙΣ Μ Ο Σ

Η εμπειρία μάς έχει δείξει
ότι οι λέξεις-κλειδιά στη

“

“

Κύριες φράσεις κλειδιά

Φράσεις χαμηλής ζήτησης:
η μακριά ουρά της αναζήτησης

ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ

ΜΙΚΡΟ ΠΛΗΘΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ
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«σαμπουάνς»

πιθανώς

περιηγείται και δεν είναι
έτοιμο να αγοράσει. Από την

“

“

Ένα άτομο που ψάχνει για

άλλη πλευρά, κάποιος που

σαμπουάν
σαμπουάν για ξηροδερμία

ΑΝΤ ΑΓΩ ΝΙΣ Μ Ο Σ

Αξιοποιούμε τη
μακριά ουρά της
αναζήτησης

σαμπουαν για ξηροδερμια στο κεφαλι

ψάχνει για «σαμπουαν για

ξηροδερμια

στο

κεφαλι»,

πρακτικά έχει ήδη ανοίξει το
πορτοφόλι του!

ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ

ΜΙΚΡΟ ΠΛΗΘΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ
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Παροχή περιεχοµένου υψηλής ποιότητας
Η δηµιουργία συναρπαστικού και χρήσιµου περιεχοµένου επηρεάζει τους
επισκέπτες σας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα. Οι
χρήστες είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ένα ενδιαφέρον περιεχόµενο, το
οποίο είναι πολύ πιθανόν να μοιραστούν και με άλλους χρήστες. Για αυτό
το λόγο δημιουργούμε 3 άρθρα υψηλής ποιότητας και ικανοποιητικού
μεγέθους (τουλάχιστο 1.000 λέξεις έκαστο).
Αυτό το μοίρασμα πραγµατοποιείται µέσω δηµοσιεύσεων σε
ιστολόγια, υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, µηνυµάτων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, φόρουµ ή µε άλλα µέσα. Το
ενδιαφέρον που εκφράζεται µε οποιοδήποτε τρόπο για έναν
ιστότοπο ενισχύει τη θέση του µεταξύ των προτιµήσεων των
χρηστών, αλλά και στο Google, ενώ συνήθως αντικατοπτρίζει ένα
εξίσου ποιοτικό περιεχόµενο.
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Παροχή περιεχομένου
υψηλής ποιότητας
Πως διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα του
περιεχομένου:
• Αξιοποιούμε την εμπειρία του πελάτη
• Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους και
καταξιωμένους αρθρογράφους και
μεταφραστές
• Μεταφράζουμε ξενόγλωσσα κείμενα από το
διαδίκτυο και έτσι έχουμε πρωτότυπο
ελληνικό περιεχόμενο. (και όχι μόνο)
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Πλήρης
Βελτιστοποίηση
Ιστότοπου
Εδώ βλέπουμε τα σημεία μιας
ιστοσελίδας στα οποία ενδείκνυται
να τοποθετούμε τις λέξεις-κλειδιά:

Στην ετικέτα τίτλου τουλάχιστον μία φορά, όσο
το δυνατόν πιο κοντά στην αρχή της ετικέτας
του τίτλου.
Μία φορά σε περίοπτη θέση κοντά στην κορυφή
της σελίδας.

Τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές στο κύριο τμήμα
κειμένου της σελίδας.
Τουλάχιστον μία φορά στην περιγραφή
κειμένου της εικόνας στη σελίδα.

Μία φορά στη διεύθυνση URL.
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Πλήρης Βελτιστοποίηση
Eshop
Βελτιστοποιούμε όλες τις σελίδες του
ηλεκτρονικού καταστήματος:

•
•
•

σελίδες προϊόντων,
κατηγοριών
σελίδες κατασκευαστών
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Google Analytics
Σύνδεση του ιστότοπου με τα google
analytics για να έχετε πλήρη στατιστική
εικόνα και κρίσιμες πληροφορίες για την
πηγή των επισκεπτών σας.
Αναλυτικά δεδομένα για την
επισκεψιμότητα της κάθε σελίδας και την
απήχηση της καθεμίας από τις λέξεις
κλειδιά.
Ένα πολύτιμο εργαλείο πωλήσεων και
marketing.
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Πιστοποιητικό SSL
Ένα πιστοποιητικό SSL είναι
απαραίτητο για τις επιχειρήσεις

ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλες
διαδικτυακές επιχειρήσεις που
συλλέγουν
προσωπικές
πληροφορίες από τους πελάτες.

VI

“

Ένα πιστοποιητικό SSL
παρέχει ασφάλεια για τον
ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας

“

Υπηρεσίες

και εμπιστοσύνη για τους

επισκέπτες της ιστοσελίδας
ή τους πελάτες.

Το πιστοποιητικό SSL παρέχει εγγύηση για τους πελάτες και δημιουργεί
εμπιστοσύνη προς την επιχείρηση με την παρουσία του εικονιδίου
κλειδώματος ή της πράσινης γραμμής. Τον συνδυασμό SSL και επιβεβαιώσης
ταυτότητας εμπόρου παρέχουμε μέσω της ιστοσελίδας μας SafeSite.Gr
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Ασφάλεια Ιστοσελίδας
Η αίσθηση της ασφάλειας του επισκέπτη
σε ένα eshop ή σε μια ιστοσελίδα είναι
κομβικής σημασίας για το αν θα μας
επιλέξει με όσα ακούει για τον ανασφαλή
κόσμο του διαδικτύου.
Παρέχουμε πιστοποιητικό από το
SafeSite.Gr που πιστοποιεί την
αυθεντικότητα της επιχείρησης σας και
παρέχει ζωντανό και άμεσο τρόπο
επαλήθευσης της.
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Ασφάλεια Ιστοσελίδας
Το SafeSite προσφέρει μια σφραγίδα
εμπιστοσύνης , εύκολα αναγνωρίσιμη από τους
καταναλωτές από δεκάδες ηλεκτρονικά
καταστήματα κάποια εκ των οποίων
συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα της χώρας.
Παρέχει την δυνατότητα στους υποψήφιους
πελάτες ενός eshop να επιβεβαιώσουν την
εγκυρότητα των στοιχείων μιας επιχείρησης
όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα και
ότι διαθέτει τους online μηχανισμούς συνεχούς
παρακολούθησης που μπορούν να
εξασφαλίσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό την
ασφάλεια σε τεχνικό επίπεδο
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Mobile Friendly
Πρόσφατα το Google ανακοίνωσε ότι η μη
ύπαρξη φιλικής ιστοσελίδας σε κινητά και
τάμπλετ είναι ένα μειονέκτημα όσον αφορά
τη θέση της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα
αναζήτησης. Όμως ακόμη και αν αυτό δεν
είναι καταλυτικό επιχείρημα, είναι δυνατόν
να αγνοείται το 15% (και διαρκώς αυξανόμενο
με την πάροδο του χρόνου) και πλέον των
χρηστών του Διαδικτύου, που βλέπουν τη
σελίδα σας μέσα από κινητό ή tablet;

Η ιστοσελίδα που κατασκευάζουμε πρέπει να
προσαρμόζεται αυτόματα στο πλάτος της
σελίδας και στον τύπο της συσκευής. Από
οποιαδήποτε συσκευή και να αποκτήσει
πρόσβαση ο επισκέπτης στη responsive
ιστοσελίδα, θα δει το περιεχόμενο να
παρουσιάζεται με τρόπο προσαρμοσμένο
στην οθόνη του.
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Mobile Friendly
Οι responsive ιστοσελίδες έχουν μόνο ένα url και
έχουν τον ίδιο html κώδικα για όλες τις συσκευές∙
αυτό διευκολύνει πολύ το Google για να
ταξινομήσει σωστά τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
Μπορείτε να διαπιστώσετε από το ακόλουθο url αν
η ιστοσελίδα σας είναι mobile/tablet friendly.
https://www.Google.com/webmasters/tools/mobil
e-friendly/
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Ταχύτητα φόρτωσης

Το web hosting που χρησιμοποιείται παίζει έναν σημαντικό ρόλο
εδώ. Στην εταιρεία hosting της dreamweaver.gr μέσω της χρήσης
ειδικών εργαλείων, όπως το total cache, αλλά και υπηρεσιών
cloud κάνουν optimize τον ιστότοπό σας για να τρέχει πιο
γρήγορα.
Οι εικόνες και άλλα στοιχεία του ιστοτόπου σας παίζουν από
πολλούς διαφορετικούς server ανά τον κόσμο, με αποτέλεσμα
τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.
Οι ρυθμίσεις του CMS σας επίσης, είτε αυτό είναι worόρτωσης
της σελίδας σας .
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Αξιοποιούμε τα
Κοινωνικά Δίκτυα

Δημιουργούμε σελίδες και εταιρικό προφιλ σε όλα
τα κοινωνικά δίκτυα
Δημιουργούμε μια αρχική κίνηση και τους πρώτους
φίλους

Η Google ήδη εργάζεται σε
συνεργασία με κολοσσούς των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
όπως
το
Twitter
και
το
Facebook/Instagram,
όπου
το
περιεχόμενο από αυτές τις
πλατφόρμες θα αρχίσει να
εμφανίζεται πιο συχνά στα
αποτελέσματα αναζήτησης των

Τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
κατατάσσονται πιο συχνά στις μηχανές αναζήτησης
Τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης είναι επίσης και
μηχανές αναζήτησης
Οι σύνδεσμοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βοηθήσουν
στη βελτίωση της κατάταξής σας στην αναζήτηση

κινητών.
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Κοινωνικά Δίκτυα

Δημιουργία social media και σύνδεση τους με την ιστοσελίδα
σας αλλά και μεταξύ τους για να λειτουργούν ως
συγκοινωνούντα δοχεία .

Π.χ. ότι ποστάρετε στο facebook αναπαράγεται αυτόματα
στο twitter και ότι ποστάρετε στο youtube αναπαράγεται
αυτόματα στο google+.
Αυτός ο ιντερνετικός δακτύλιος ( web ring ) φέρνει άριστα
αποτελέσματα στην προώθηση της ιστοσελίδας σας στο
Google και φυσικά επιτρέπει – προτρέπει στην μεταφορά
επισκεπτών – υποψηφιών πελατών στην ιστοσελίδα σας
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Youtube

DAILYMOTION

VIMEO
Δημοσιεύουμε video

Δημοσιεύουμε video

TWITTER

PINTEREST

Τακτικές δημοσιεύσεις
περιεχομένου

Τακτικές δημοσιεύσεις
περιεχομένου σε
κατάλληλα κανάλια

ISSUU

SCRIBD

Παρουσιάσεις προϊόντων
και υπηρεσιών

Παρουσιάσεις προϊόντων και
υπηρεσιών

SLIDESHARE

Το μεγαλύτερο δίκτυο
προβολής video

FACEBOOK

Τακτικές δημοσιεύσεις
περιεχομένου, με
στόχευση σε 3.000.000
Έλληνες χρήστες

Παρουσιάσεις προϊόντων και
υπηρεσιών στην επαγγελματική
κοινότητα του linkedin

Facebook

Youtube

dreamweaver.gr

Υπηρεσίες

X

Βελτιστοποίησης eshop για το Google

Facebook Page
Δημιουργούμε σελίδα στο facebook.
Δημιουργούμε κοινότητα στο facebook έτσι ώστε η
σελίδα να μην είναι ένα άδειο δοχείο.
Τη συνδέουμε με το twitter και το Instagram ώστε
να αναπαράγουν αυτόματα τις δημοσιεύσεις του
facebook.
Γίνεται όχι μόνο κανάλι επικοινωνίας και
πωλήσεων αλλά υποστηρικτής στις άλλες seo
ενέργειες μας

Υπηρεσίες
Βελτιστοποίησης eshop για το Google

Facebook Insights
Αξιοποίηση των δεδομένων επισκεψιμότητας των
δημοσιεύσεων στο Facebook.
Αναλυτικά δεδομένα για την απήχηση της κάθε
δημοσίευσης στο κοινό.
Πολύτιμες πληροφορίες για την προώθηση της
ιστοσελίδας με τις αντιστοιχες φράσεις κλειδιά.

X

Υπηρεσίες
Βελτιστοποίησης Ιστότοπου για το Google

Google My Business και
Google+
Οι λογαριασμοί αυτοί συνδέονται με την σελίδα
σας στο Google+ το οποίο παρά την μικρή
διεισδυσιμότητα τους στους χρήστες φέρει μεγάλο
ειδικό βάρος στα αποτελέσματα της Google.

Δημιουργία λογαριασμού στο Google My Business
και βελτιστοποίηση αυτού με τις κατάλληλες λέξεις
κλειδιά.
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Βελτιστοποίησης eshop για το Google

Βελτιστοποίηση βίντεο για το YouTube
Δημιουργούμε 3 video υψηλής ποιότητας.
Τα δημοσιεύουμε στο YouTube και τα ενσωματώνουμε σε αντίστοιχες
βελτιστοποιημένες σελίδες.
Κάθε video περιλαμβάνει 3d animation του logo της εταιρείας σας.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε όταν δημιουργούμε βίντεο είναι
η ποιότητα. Πρέπει να έχει καλή ανάλυση και καθαρή εικόνα.
Πρέπει το περιεχόμενο να είναι ενδιαφέρον και πρωτότυπο.
Πρέπει ο επισκέπτης να δει κάτι καινούριο, να μάθει κάτι που δεν το γνώριζε,
να λάβει μια χρήσιμη πληροφορία. Μια καλή ιδέα είναι να δημιουργούμε
εκπαιδευτικά βίντεο πάνω στο αντικείμενό μας.
Facebook

Youtube
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Βελτιστοποίησης eshop για το Google

Βελτιστοποίηση βίντεο για
το YouTube
Για το κάθε video ξεχωριστά γίνεται διαφήμιση στο
YouTube ώστε να αποκτήσει τουλάχιστο 2.000
εμφανίσεις (views).
Αξιοποιούμε τα πεδία τίτλου (title) και ετικετών
(tags) τοποθετώντας εκεί τις λέξεις-κλειδιά.
Επίσης, είναι σημαντικό οι λέξεις-κλειδιά να
περιέχονται στην περιγραφή του βίντεο
(description).

Υπηρεσίες
Βελτιστοποίησης eshop για το Google

Δημιουργία καναλιού στο
YouTube
Δημιουργούμε κανάλι στο YouTube το οποίο
περιλαμβάνει όλα τα video
Βελτιστοποίηση ολόκληρου του καναλιού για τις
επιλεγμένες λέξεις κλειδιά.
Πολλά από τα video συχνά κατατάσσονται μέσα
στα πρώτα αποτελέσματα αναζήτησης στο google.
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Υπηρεσίες
Βελτιστοποίησης eshop για το Google

Δημιουργία εταιρικής
σελίδας στο LinkedIn
Δημιουργούμε εταιρική σελίδα στο LinkedIn με όλα
τα στοιχεία τςη εταιρείας
Δημιουργούμε ShowCase Pages για όλα τα
προϊόντα και τςι υπηρεσίες της εταιρείας
Βελτιστοποιούμε τόσο την εταιρική σελίδα όσο και
τα ShowCase Pages ώστε να εμφανίζονται στα
αποτελέσματ ααναζήτησης και να ενισχύουν την
προώθηση της ιστοσελίδας σας
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Οργάνωση συστηματικής παραγωγή
περιεχοµένου
Η βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη μιας ιστοσελίδας δεν
αποτελεί απλά ένα κομμάτι του SEO.
Θα τολμούσαμε να πούμε οτι η βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη
τατυίζεται με το SEO.
Αυτό ακριβώς καθορίζει ως μια από τις σημαντικότερες παράμετρους
στο SEO και ο Matt Cutts της Google .
Αυτό που ουσιαστικά ενδιαφέρει τη Google είναι να προσφέρει στους χρήστες
την καλύτερη ποιότητα πληροφορίας.
Η Google θέλει να προσφέρει στους χρήστες το πιο σχετικό περιεχόμενο και
ταυτόχρονα μια πολύ ευχάριστη εμπειρία στο χρήστη.
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Οργάνωση συστηματικής
παραγωγή περιεχομένου

ΜΑΡΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Αν θέλουμε να πετύχουμε το
καλύτερο αποτέλεσμα για την
προώθηση της ιστοσελίδας μας,
πρέπει να προβλέψουμε όσο το
δυνατόν
περισσότερες
διαφορετικές προσεγγίσεις όταν
δημιουργούμε
και
δημοσιεύουμε περιεχόµενο. Η
οργάνωση αφορά τα΄σο στο blog
όσο και τα κοινωνικά δίκτυα.

ΚΆΘΕ ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ , VIDEO, PDF ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
π.χ. «Επισκευή κουζίνας»
π.χ. «Επισκευή κουζίνας Miele»
π.χ. «Επισκευή κουζίνας Miele στο Ζωγράφου»
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Βελτιστοποίησης eshop για το Google

Άμεσο αποτέλεσμα
ορατότητας στην πρώτη
σελίδα της Google
βελτιστοποίησης
ορατό

από

τις

των

υπηρεσσιών

ιστοσελίδας
πρώτες

γίνεται

εβδομάδες

λειτουργίας του ιστότοπου.
Πρώτα

εμφανίζονται

στην

πρώτη

Μεγάλη πιθανότητα άμεσου
αποτελέσματος

ΑΝΤ ΑΓΩ ΝΙΣ Μ Ο Σ

αποτέλεσμα

“

“

Το

Απαιταίται off-site seo

Εγγυημένα αποτελέσματα
ορατά από τον πρώτο μήνα

σελίδα της google οι λέξεις μικρής
δυσκολίας,

στη

συνέχεια

οι

λέξεις

μεσαίας δυσκολίας και τέλος οι λέξεις
υψηλής δυσκολίας.

ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ

ΜΙΚΡΟ ΠΛΗΘΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

Facebook

Youtube

dreamweaver.gr

Αναμένεται άνοδος στην πρώτη σελίδα
αποτελεσμάτων της google με τις λέξεις
χαμηλού ανταγωνισμού εντός χρονικού
διαστήματος 2 μηνών.
Εδώ ολοκληρώνεται
το κομμάτι του on-site S.E.O.
που παρέχεται
στο πακέτο των 1990 ευρώ.

Τελειώσαμε. Και τώρα τι;
Έχετε πάρει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για την προώθηση τςη ιστοσελίδας σας. Τώρα τι ακολουθεί;

Πλέον έχετε
ολοκληρωμένη υποδομή
και όλα τα εργαλεία για
να προωθήσετε την
ιστοσελίδα σας
•

Η εταιρεία σας διαθέτει προσωπικό
που θα αναλάβει την προώθηση του

•

ιστοτόπου σας;
Θα χρειαστεί να γίνει εκπαίδευση
του προσωπικού από εμάς;

•

Ή θα αναλάβουμε εμείς τα επόμενα
βήματα προώθησης της ιστοσελίδας
σας;

Έχουμε δημιουργήσει λογαριασμό στο google
alanytics ώστε να εξάγετε συμπεράσματα που
θα καθοδηγήσουν τις επόμενες ενέργειες.

Έχουμε δημιουργήσει blog για να δημοσιεύετε
τα άρθρα σας.
Έχουμε δημιουργήσει κανάλι στο YouTube για
να δημοσιεύετε τα video σας.
Έχουμε δημιουργήσει σελίδα στο Facebook και
προσθέσαμε κοινό που διαβάζει τα άρθρα σας
Έχουμε δημιουργήσει κοινωνικά δίκτυα για να
μοιράζεστε το περιεχόμενο που δημιουργείτε.
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Youtube

dreamweaver.gr

Μηνιαίο πακέτο
Προώθηση ιστοσελίδας με συστηματικές ενέργειες

Τις ενέργειες αυτές αναλαμβάνει η

“Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση
των Τεχνολογιών του Διαδικτύου”
Ανεξάρτητος εξωτερικός συνεργάτης
της dreamweaver.gr

Ποιότητα

Δημιουργούμε προωθητικά άρθρα και
προωθητικά video σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της google . Ενδεικτικά
αναφέρουμε ως ελάχιστο πλήθος λέξεων τις
1000 και ελάχιστη διάρκεια video τα 3’.

Ποσότητα

Η παραγωγή περιεχομένου γίνεται σε
συστηματική εβδομαδιαία βάση. Η δυσκολία
των λέξεων κλειδιών καθορίζει και το
απαιτούμενο πλήθος άρθρων και video ανά
εβδομάδα.

Προβολή

Φροντίζουμε ώστε να προβάλουμε το
προωθητικό περιεχόμενο σε επιλεγμένους
ιστότοπους και πολυπληθείς ομάδες
κοινωνικών δικτύων. Επιλέγουμε θεματικές
ενότητες συναφείς με τις λέξεις κλειδιά.
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Youtube

dreamweaver.gr

