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Το Google AdWords σάς δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τα
πλεονεκτήματα των διαφημίσεων στο διαδίκτυο: να προβάλλετε τις
διαφημίσεις σας στα κατάλληλα άτομα, στο κατάλληλο μέρος, την κατάλληλη
στιγμή. Το AdWords παρέχει διάφορα πλεονεκτήματα, όπως:

 Στόχευση διαφημίσεων
Η στόχευση σάς δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε τις διαφημίσεις σας,

ώστε να προσεγγίσετε άτομα με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα (δηλαδή, άτομα
που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας) και να τους
προβάλλετε συναφείς διαφημίσεις. Δείτε παρακάτω τις επιλογές που έχετε με
τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο που μπορούν να κάνουν τις καμπάνιες σας
μάρκετινγκ ακόμη πιο στοχευμένες:

 Λέξεις-κλειδιά: Οι λέξεις ή οι φράσεις που είναι συναφείς με τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας και χρησιμοποιούνται για την προβολή
των διαφημίσεών σας, όταν οι πελάτες αναζητούν αυτούς τους
όρους ή επισκέπτονται συναφείς ιστότοπους.

 Τοποθεσία διαφήμισης: Δείξτε τις διαφημίσεις σας στις σελίδες
αποτελεσμάτων αναζήτησης Google και σε ιστότοπους που ανήκουν
στο Δίκτυο αναζήτησης και στο Δίκτυο εμφάνισης Google.

 Ηλικία, τοποθεσία και γλώσσα: Επιλέξτε την ηλικία, τη γεωγραφική
τοποθεσία και τη γλώσσα των πελατών σας.

 Ημέρες, ώρες και συχνότητα: Εμφανίστε τις διαφημίσεις σας σε
συγκεκριμένες ώρες ή ημέρες της εβδομάδας και προσδιορίστε πόσο
συχνά θα εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.

 Συσκευές: Οι διαφημίσεις σας μπορούν να εμφανίζονται σε όλα τα
είδη των συσκευών και μπορείτε να ρυθμίσετε σε ποιες συσκευές θα
εμφανίζονται και πότε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



 Έλεγχος κόστους
Το AdWords σάς δίνει τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο δαπανάτε τα

χρήματά σας. Δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό. Και μπορείτε να επιλέξετε το ποσό
που θα δαπανάτε ανά μήνα, ανά ημέρα και ανά διαφήμιση. Πληρώνετε μόνο,
όταν κάποιος κάνει κλικ στη διαφήμισή σας.

 Μέτρηση της επιτυχίας σας
Με το AdWords, αν κάποιος κάνει κλικ στη διαφήμισή σας, θα το μάθετε.

Αν κάποιος έκανε κλικ στη διαφήμισή σας και, στη συνέχεια, έκανε μια
ενέργεια που ωφέλησε την επιχείρησή σας, π.χ. αγόρασε το προϊόν σας,
κατέβασε την εφαρμογή σας ή έκανε μια τηλεφωνική παραγγελία, μπορείτε να
το παρακολουθήσετε κι αυτό.

Βλέποντας ποιες διαφημίσεις λαμβάνουν κλικ και ποιες όχι, μπορείτε επίσης
να εντοπίσετε ταχύτατα τα σημεία στα οποία πρέπει να επενδύσετε στην
καμπάνια σας. Αυτή η ενέργεια, με τη σειρά της, μπορεί να αυξήσει την
απόδοση επένδυσής σας.

 Διαχείριση των καμπανιών σας
Το AdWords σάς προσφέρει επίσης εργαλεία για να διαχειρίζεστε και να

παρακολουθείτε με ευκολία λογαριασμούς.
Εάν διαχειρίζεστε πολλαπλούς λογαριασμούς στο AdWords, ένας

λογαριασμός διαχειριστή στο My Client Center (MCC) είναι ένα ισχυρό
εργαλείο για εσάς χάρη στο οποίο μπορείτε να εξοικονομείτε χρόνο. Σας
επιτρέπει να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε με ευκολία όλους τους
λογαριασμούς σας AdWords από μία τοποθεσία.

Στα παρακάτω κεφάλαια θα μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε με απλά
βήματα το Google Adwords.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (συνέχεια)



Κεφάλαιο 1ο

Πώς να οργανώσετε 
τις διαφημίσεις σας 

στο Google AdWords;



Προτού ξεκινήσετε να δημιουργείτε την καμπάνια σας, είναι σημαντικό να

μάθετε με ποιον τρόπο είναι δομημένο το AdWords. Ένας καλά οργανωμένος

λογαριασμός μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε αποτελεσματικές

καμπάνιες που στοχεύουν το κατάλληλο κοινό και, τελικά, να σας βοηθήσει να

πετύχετε περισσότερους από τους διαφημιστικούς στόχους σας.

Το AdWords είναι οργανωμένο σε τρία επίπεδα: λογαριασμός, καμπάνιες,

ομάδες διαφημίσεων.

Λογαριασμός: Ο λογαριασμός σας σχετίζεται με μια μοναδική διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έναν κωδικό πρόσβασης και στοιχεία χρέωσης.

Καμπάνιες: Κάθε καμπάνια στον λογαριασμό σας έχει τον δικό της

προϋπολογισμό και τις δικές της ρυθμίσεις που προσδιορίζουν πού

εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.

Ομάδες διαφημίσεων: Κάθε ομάδα διαφημίσεων σε μια καμπάνια περιέχει

ένα σύνολο παρόμοιων διαφημίσεων και λέξεων-κλειδιών που θέλετε να

ενεργοποιούν την εμφάνιση των διαφημίσεών σας.

Πώς να οργανώσετε τις διαφημίσεις σας 
στο Google AdWords;;



Δόμηση της καμπάνιας σας

Με το AdWords, μπορείτε να οργανώσετε τον λογαριασμό σας σε ξεχωριστές

καμπάνιες, με κάθε καμπάνια να επικεντρώνεται σε έναν επιχειρηματικό

στόχο, όπως την κατεύθυνση επισκεψιμότητας στον ιστότοπό σας ή την

προσφορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Αν η επιχείρησή

σας εξυπηρετεί αρκετές γεωγραφικές περιοχές, ίσως είναι σκόπιμο να

δημιουργήσετε μια ξεχωριστή καμπάνια για κάθε τοποθεσία.

Μία αποτελεσματική προσέγγιση είναι να οργανώσετε τις καμπάνιες σας

ώστε να αναπαριστούν τη δομή του ιστοτόπου σας. Αυτή η οργάνωση σάς

επιτρέπει να δημιουργείτε καμπάνιες για συγκεκριμένα θέματα ή προϊόντα.

Για παράδειγμα, ένας πωλητής λιανικής ηλεκτρονικών ειδών μπορεί να

δημιουργήσει καμπάνιες για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως

τηλεοράσεις και φωτογραφικές μηχανές.

Εσείς ελέγχετε τα παρακάτω σε επίπεδο καμπάνιας:

 Το ποσό που θέλετε να δαπανήσετε σε κλικ, εμφανίσεις ή μετατροπές από

τις διαφημίσεις σας

 Τα δίκτυα και τις γεωγραφικές τοποθεσίες όπου θέλετε να εμφανίζονται

οι διαφημίσεις σας

 Άλλες ρυθμίσεις ανώτερου επιπέδου που επηρεάζουν τις ομάδες

διαφημίσεων.

Πώς να οργανώσετε τις διαφημίσεις σας 
στο Google AdWords; (συνέχεια)



Οργάνωση των ομάδων διαφημίσεων

Κάθε καμπάνια περιέχει μία ή περισσότερες ομάδες διαφημίσεων. Η ομάδα

διαφημίσεων σάς επιτρέπει να οργανώνετε την καμπάνια σας σε σύνολα

διαφημίσεων και λέξεων-κλειδιών που σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους και

μπορούν να βελτιώσουν τον Δείκτη ποιότητας και να σας βοηθήσουν να

ενισχύσετε την απόδοση επένδυσης. Όσον αφορά τις καμπάνιες του Δικτύου

αναζήτησης, η οργάνωση βοηθά ώστε να εμφανίζετε διαφημίσεις που είναι

σχετικές με τις αναζητήσεις των χρηστών που προσπαθείτε να προσεγγίσετε.

Όσον αφορά τις καμπάνιες που στοχεύουν το Δίκτυο εμφάνισης, μπορείτε να

δημιουργήσετε σχετικές διαφημίσεις που θα εμφανίζονται στους πελάτες που

αναζητούν παρόμοια θέματα στους ιστότοπους.

Παρομοίως με τη δομή της καμπάνιας σας, ίσως είναι σκόπιμο να

δημιουργήσετε ξεχωριστές ομάδες διαφημίσεων για κάθε θέμα ή προϊόν που

διαφημίζετε. Και πάλι, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε ομάδες

διαφημίσεων που βασίζονται στις ενότητες ή τις κατηγορίες που εμφανίζονται

στον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, ο ίδιος πωλητής λιανικής ηλεκτρονικών

ειδών μπορεί να δημιουργήσει ομάδες διαφημίσεων για υποκατηγορίες, όπως

μικρές φωτογραφικές μηχανές και φωτογραφικές μηχανές SLR.

Πώς να οργανώσετε τις διαφημίσεις σας 
στο Google AdWords; (συνέχεια)



Κεφάλαιο 2ο

Πώς να εμφανίσετε 
σωστά 

τις διαφημίσεις σας 
στη Google;



Η εμφάνιση των διαφημίσεών σας στους κατάλληλους πελάτες παίζει

σημαντικό ρόλο σε μια επιτυχημένη διαφημιστική καμπάνια που σας βοηθά

να πετύχετε τους στόχους σας. Παρακάτω, θα εξετάσουμε τους διαφορετικούς

τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AdWords για να εμφανίσετε

σωστά τις διαφημίσεις σας.

1. Στόχευση λέξεων-κλειδιών

Στο Δίκτυο αναζήτησης, το AdWords χρησιμοποιεί τις λέξεις-κλειδιά σας,

δηλαδή λέξεις ή φράσεις που σχετίζονται με το προϊόν ή την υπηρεσία σας, για

να εμφανίσει τις διαφημίσεις σας σε χρήστες που αναζητούν παρόμοιους

όρους. Στο Δίκτυο εμφάνισης, όταν η λέξη-κλειδί σας αντιστοιχεί στις έννοιες ή

στο κεντρικό θέμα μιας ιστοσελίδας, η διαφήμισή σας είναι κατάλληλη για

εμφάνιση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (αυτό ονομάζεται αυτόματη

τοποθέτηση).

Οι υψηλής ποιότητας, συναφείς λέξεις-κλειδιά μπορούν να σας βοηθήσουν

να προσεγγίσετε τους πελάτες που θέλετε και όταν το θέλετε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τύπους αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών

για να ελέγχετε ποιες αναζητήσεις ενεργοποιούν τη διαφήμισή σας. Κάθε

τύπος αντιστοίχισης, ο οποίος προσδιορίζεται με ένα ειδικό σύμβολο, θα

ενεργοποιήσει την προβολή της διαφήμισής σας, όταν ένας πελάτης

πραγματοποιεί αναζήτηση με διάφορους τρόπους.

Πώς να εμφανίσετε σωστά τις διαφημίσεις σας στη Google; 



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευρεία αντιστοίχιση, για παράδειγμα,

για να εμφανίσετε τη διαφήμισή σας σε ένα ευρύ κοινό ή μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε την ακριβή αντιστοίχιση για να εμφανίσετε τη διαφήμισή

σας σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών. Γενικά, προτείνουμε συνήθως μια

στρατηγική "ευρύ προς ακριβές". Ξεκινήστε με λέξεις-κλειδιά ευρείας

αντιστοίχισης και στη συνέχεια, παρακολουθήστε την απόδοση των λέξεων-

κλειδιών στην πάροδο του χρόνου για να συγκεκριμενοποιήσετε τους τύπους

αντιστοίχισης των λέξεων-κλειδιών αν διαπιστώσετε ότι η διαφήμισή σας

εμφανίζεται για πολλές μη συναφείς παραλλαγές των λέξεων-κλειδιών.

Έχετε υπόψη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους αντιστοίχισης με

καμπάνιες που εμφανίζουν διαφημίσεις στο Δίκτυο αναζήτησης. Στο Δίκτυο

εμφάνισης, οι λέξεις-κλειδιά θεωρούνται ευρείας αντιστοίχισης.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αρνητικές λέξεις-κλειδιά για καμπάνιες

που εμφανίζουν διαφημίσεις στο Δίκτυο αναζήτησης ή να προσθέσετε

εξαιρέσεις λέξεων-κλειδιών για καμπάνιες που εμφανίζουν διαφημίσεις στο

Δίκτυο εμφάνισης. Οι αρνητικές λέξεις-κλειδιά αποτρέπουν την εμφάνιση των

διαφημίσεών σας σε άτομα που αναζητούν τους συγκεκριμένους όρους ή

επισκέπτονται ιστότοπους που τους περιέχουν. Όταν επιλέγετε αρνητικές

λέξεις-κλειδιά, καλό θα ήταν να επιλέγετε όρους που είναι παρόμοιοι με τις

λέξεις-κλειδιά σας, αλλά υποδεικνύουν ότι οι χρήστες αναζητούν διαφορετικό

προϊόν ή υπηρεσία.

Πώς να εμφανίσετε σωστά τις διαφημίσεις σας στη Google;
(συνέχεια)



2. Στόχευση Δικτύου εμφάνισης

Εκτός από τις λέξεις-κλειδιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές

μεθόδους στόχευσης για να αντιστοιχίσετε τη διαφήμισή σας σε μέρη ή σε

είδη κοινού στο Δίκτυο εμφάνισης.

Ας ρίξουμε μια ματιά στις τρεις κατηγορίες των μεθόδων στόχευσης:

α. Στόχευση με βάση τα συμφραζόμενα: αντιστοίχιση σχετικού

περιεχομένου ιστότοπου

Μπορείτε να στοχεύσετε με βάση το σχετικό περιεχόμενο ιστότοπου με δύο

τρόπους:

Λέξεις-κλειδιά: Το AdWords αναζητά ιστότοπους με περιεχόμενο σχετικό με

τις λέξεις-κλειδιά σας για να εμφανίσει τις διαφημίσεις σας. Η διαφήμισή σας

μπορεί επίσης να εμφανίζεται σε ιστότοπους που επισκέπτεται κάποιος

χρήστης μετά την επίσκεψη κάποιου άλλου ιστότοπου που σχετίζεται με τις

λέξεις-κλειδιά σας.

Θέματα: Ομοίως με τις λέξεις-κλειδιά, αυτή η μέθοδος σάς δίνει τη

δυνατότητα να τοποθετήσετε τις διαφημίσεις AdWords σε σελίδες ιστότοπου

που αφορούν τα θέματα που επιλέγετε. Αντί να δημιουργήσετε μια λίστα

λέξεων και φράσεων, μπορείτε να επιλέξετε κατηγορίες πληροφοριών, όπως

"Αυτοκίνητα και οχήματα".

Με τις λέξεις-κλειδιά και τα θέματα, η Google επιλέγει σχετικές

τοποθετήσεις στο Δίκτυο εμφάνισης με βάση το περιεχόμενο ιστότοπου και

άλλους παράγοντες, ώστε να εμφανίσει τις διαφημίσεις σας.

Πώς να εμφανίσετε σωστά τις διαφημίσεις σας στη Google; 
(συνέχεια)



β. Στόχευση με βάση τα είδη κοινού: προσέγγιση συγκεκριμένων ομάδων

ατόμων

Μπορείτε να στοχεύσετε τις διαφημίσεις σας με βάση τα είδη κοινού με

τους ακόλουθους τρόπους:

Είδη κοινού: Ανάλογα με τους διαφημιστικούς στόχους σας, μπορείτε να

επιλέξετε το είδος κοινού που ταιριάζει καλύτερα στους πελάτες σας. Αν

θέλετε να προωθήσετε την αναγνωρισιμότητα επωνυμίας,

χρησιμοποιήστε συναφή είδη κοινού για να προσεγγίσετε σε ευρεία κλίμακα

είδη κοινού που είναι παρόμοια με τη διαβάθμιση για την τηλεόραση. Αν

θέλετε να προσεγγίσετε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες με συνάφεια

ως προς μια συγκεκριμένη περιοχή προϊόντων, μπορείτε να

προσθέσετε προσαρμοσμένα συναφή είδη κοινού. Αν θέλετε να προσεγγίσετε

συγκεκριμένα είδη κοινού που αγοράζουν ενεργά κάποιο προϊόν ή κάποια

υπηρεσία, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα είδη κοινού εντός της

αγοράς.

Κατηγορίες ενδιαφέροντος: Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσεγγίσετε

άτομα που ενδιαφέρονται για προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοια με αυτά που

προσφέρει η επιχείρησή σας. Όταν στοχεύετε κατηγορίες ενδιαφέροντος,

μπορείτε να εμφανίσετε τη διαφήμισή σας σε χρήστες που έχουν εκφράσει

συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, ανεξάρτητα από το αν η διαφήμισή σας

συσχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα της σελίδας ή της εφαρμογής στην

οποία βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή. Η στόχευση κατηγοριών ενδιαφέροντος

βρίσκεται μαζί με την επιλογή επαναληπτικού μάρκετινγκ στο λογαριασμό σας.

Πώς να εμφανίσετε σωστά τις διαφημίσεις σας στη Google;
(συνέχεια)



Επαναληπτικό μάρκετινγκ: Αυτή η επιλογή μπορεί να σας βοηθήσει να

προσεγγίσετε άτομα που έχουν επισκεφθεί στο παρελθόν τον ιστότοπό σας,

καθώς επισκέπτονται άλλους ιστότοπους στο Δίκτυο εμφάνισης. Το

επαναληπτικό μάρκετινγκ βρίσκεται μαζί με την επιλογή κατηγοριών

ενδιαφέροντος στο λογαριασμό σας.

Δημογραφικά στοιχεία: Με αυτή την επιλογή μπορείτε να προσεγγίσετε

άτομα που ενδέχεται να ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες, στο φύλο και στη

γονική ιδιότητα που επιλέγετε.

Με τα είδη κοινού, δεν μπορείτε να επιλέξετε μέρη μη αυτόματα για να

εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.

γ. Στόχευση διαχειριζόμενης τοποθέτησης: Επιλογή συγκεκριμένων

ιστότοπων και εφαρμογών

Η στόχευση διαχειριζόμενης τοποθέτησης σάς δίνει τη δυνατότητα να

επιλέγετε μεμονωμένους ιστότοπους ή εφαρμογές για κινητά, όπου θέλετε

να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας. Για παράδειγμα, αν ένας τυπικός πελάτης

σας αφιερώνει πολύ χρόνο σε κάποιον συγκεκριμένο ιστότοπο και θέλετε οι

διαφημίσεις σας να εμφανίζονται εκεί, τότε μπορείτε να προσθέσετε τον

ιστότοπο ως διαχειριζόμενη τοποθέτηση.

Πώς να εμφανίσετε σωστά τις διαφημίσεις σας στη Google;
(συνέχεια)



3. Στόχευση τοποθεσίας και γλώσσας

Με τις ρυθμίσεις τοποθεσίας, μπορείτε να στοχεύετε τις γεωγραφικές

περιοχές, στις οποίες μπορούν να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας. Μπορείτε

να επιλέξετε ολόκληρες χώρες (όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Γαλλία),

μεμονωμένες περιοχές ή πόλεις σε μια χώρα (όπως την πολιτεία της

Καλιφόρνια ή την πόλη του Παρισιού) ή μια συγκεκριμένη απόσταση γύρω από

την τοποθεσία της επιχείρησής σας (όπως 30 χιλιόμετρα γύρω από το Σαν

Φρανσίσκο).

Γιατί να χρησιμοποιήσετε τη στόχευση τοποθεσίας; Σάς δίνει τη δυνατότητα

να εστιάσετε τις διαφημίσεις στις περιοχές όπου θα βρείτε τους κατάλληλους

πελάτες και να τις περιορίσετε σε περιοχές όπου δεν θα βρείτε τέτοιους

πελάτες. Είναι καλή ιδέα να επιλέξετε την περιοχή όπου ζουν οι πελάτες σας

και όπου μπορεί να τους εξυπηρετεί η επιχείρησή σας.

Για παράδειγμα, αν διευθύνετε μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου στις

Ηνωμένες Πολιτείες που πραγματοποιεί αποστολές σε ορισμένες πολιτείες,

μπορείτε να στοχεύσετε μόνο αυτά τα μέρη. Αν, για παράδειγμα, έχετε ένα

ιταλικό εστιατόριο στο Σαν Φρανσίσκο, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε

τις διαφημίσεις σας μόνο σε πελάτες που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από

το εστιατόριό σας.

Αν προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με πελάτες που δεν μιλούν την ίδια

γλώσσα με εσάς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στόχευση γλώσσας για να

εμφανίσετε τις διαφημίσεις σας σε πελάτες που μιλούν μια συγκεκριμένη

γλώσσα. Οι διαφημίσεις σας μπορούν να εμφανίζονται για πελάτες που

χρησιμοποιούν τα προϊόντα Google (π.χ. την Αναζήτηση ή το Gmail) και

ιστότοπους τρίτων που αποτελούν τμήμα του Δικτύου εμφάνισης.

Πώς να εμφανίσετε σωστά τις διαφημίσεις σας στη Google;
(συνέχεια)



4. Στόχευση συσκευών

Μπορείτε επίσης να προσεγγίσετε τους πελάτες σας ενώ βρίσκονται εν

κινήσει εμφανίζοντας τις διαφημίσεις σας όταν οι χρήστες κάνουν αναζήτηση

ή επισκέπτονται ιστότοπους του Δικτύου εμφάνισης στα κινητά τους με πλήρη

προγράμματα περιήγησης, όπως συσκευές iPhone και Android. Ανάλογα με

τους στόχους σας, μπορείτε να στοχεύσετε μία ή πολλές συσκευές.

Οι κινητές συσκευές με πλήρη προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο,

όπως smartphone, μπορούν να εμφανίζουν ιστότοπους παρόμοιους με αυτούς

που εμφανίζονται σε επιτραπέζιους υπολογιστές και ιστότοπους

βελτιστοποιημένους για κινητά. Οι κινητές συσκευές προηγμένης τεχνολογίας

μπορούν επίσης να φιλοξενούν εφαρμογές, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να

κατεβάσουν από το κατάστημα εφαρμογών της συσκευής τους ή από έναν

ιστότοπο. Αυτή η μεγάλη ποικιλία μέσων που διατίθενται σε κινητές συσκευές

παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης των διαφημίσεων σας με πολλούς

διαφορετικούς τρόπους και την προσαρμογή του μηνύματός σας έτσι ώστε να

είναι ελκυστικό για τους πελάτες στις κινητές συσκευές.

Πώς να εμφανίσετε σωστά τις διαφημίσεις σας στη Google;
(συνέχεια)



Κεφάλαιο 3ο

Πώς να δημιουργήσετε  
σωστά μια λίστα 
λέξεων-κλειδιών;



Η δημιουργία μιας ικανοποιητικής λίστας λέξεων-κλειδιών μπορεί να σας

βοηθήσει να εμφανίζετε τις διαφημίσεις σας στους πελάτες που θέλετε.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για τη δημιουργία της λίστας λέξεων-

κλειδιών.

 Επιλογή και οργάνωση των λέξεων-κλειδιών

1. Σκεφτείτε σαν πελάτης: Σκεφτείτε τις κύριες κατηγορίες της επιχείρησής

σας και τους όρους ή τις φράσεις που θα ταίριαζαν για κάθε μία από

αυτές τις κατηγορίες. Συμπεριλάβετε όρους ή φράσεις που θα

χρησιμοποιούσαν οι πελάτες σας, για να περιγράψουν το προϊόν ή την

υπηρεσία σας.

2. Εναρμονίστε τις λέξεις-κλειδιά με τους στόχους: Αν θέλετε να έχετε τα

μεγαλύτερα κέρδη για τα χρήματα που δαπανάτε, ίσως είναι σκόπιμο να

επιλέξετε συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το θέμα

της διαφήμισής σας. Εναλλακτικά, αν προτιμάτε να προσεγγίσετε όσο το

δυνατόν περισσότερα άτομα, επιλέξτε πιο γενικές λέξεις-κλειδιά.

Ανεξάρτητα από το αν οι λέξεις-κλειδιά είναι γενικές ή συγκεκριμένες, θα

πρέπει πάντα να είναι όσο το δυνατόν πιο συναφείς με τις διαφημίσεις

και τον ιστότοπό σας. Επίσης, οι λέξεις-κλειδιά που αποτελούνται από δύο

ή τρεις λέξεις (δηλαδή, μια φράση) είναι συνήθως πιο αποτελεσματικές.

3. Ομαδοποιήστε παρόμοιες λέξεις-κλειδιά σε θέματα: Ακολουθήστε τη

δομή των ομάδων διαφημίσεων και συνδέστε παρόμοιες λέξεις-κλειδιά σε

μία ομάδα διαφημίσεων, με βάση τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή άλλες

κατηγορίες. Όσον αφορά τις καμπάνιες του Δικτύου εμφάνισης, είναι

σκόπιμο, επίσης, να διασφαλίσετε ότι οι λέξεις-κλειδιά σχετίζονται με

τους ιστότοπους που επισκέπτονται οι πελάτες σας.

Πώς να δημιουργήσετε  σωστά μια λίστα λέξεων-κλειδιών;



 Έρευνα για νέες λέξεις-κλειδιά

4. Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο σχεδιασμού λέξεων-κλειδιών ή τον

Σχεδιασμό καμπάνιας εμφάνισης: Όσον αφορά τις καμπάνιες του

Δικτύου αναζήτησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο

σχεδιασμού λέξεων-κλειδιών, για να πάρετε ιδέες για λέξεις-κλειδιά και

σχετικά δεδομένα, όπως τον μέσο όρο φορών που οι χρήστες αναζήτησαν

συγκεκριμένους όρους. Όσον αφορά τις καμπάνιες του Δικτύου

εμφάνισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Σχεδιασμό καμπάνιας

εμφάνισης, για να πάρετε ιδέες για λέξεις-κλειδιά και σχετικά δεδομένα,

όπως πόσες φορές οι διαφημίσεις θα μπορούσαν να εμφανιστούν για τις

συγκεκριμένες ιδέες, με βάση μια χρονική περίοδο διάρκειας μίας

εβδομάδας ή ενός μήνα.

5. Εξετάστε την αναφορά "Όροι αναζήτησης": Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε την αναφορά "Όροι αναζήτησης", για να δείτε τους

όρους που αναζητούσαν οι χρήστες όταν είδαν τη διαφήμισή σας και

έκαναν κλικ σε αυτήν. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν

να αναγνωρίσετε νέες λέξεις-κλειδιά, καθώς και λέξεις-κλειδιά με

ανεπαρκή απόδοση τις οποίες θα ήταν σκόπιμο να καταργήσετε από τη

λίστα των λέξεων-κλειδιών.

Πώς να δημιουργήσετε  σωστά μια λίστα λέξεων-κλειδιών;
(συνέχεια)



 Βελτιστοποίηση των λέξεων-κλειδιών

6. Χρησιμοποιήστε τύπους αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών: Οι τύποι

αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών είναι ρυθμίσεις για κάθε μία από τις

λέξεις-κλειδιά σας και σας παρέχουν μεγαλύτερο έλεγχο ως προς το ποιοι

χρήστες βλέπουν τη διαφήμισή σας. Για παράδειγμα, μπορεί να

χρησιμοποιήσετε τον τύπο αντιστοίχισης φράσης, για να εμφανίσετε τη

διαφήμισή σας για αναζητήσεις που περιλαμβάνουν την ακριβή φράση,

με πρόσθετες λέξεις πριν ή μετά από αυτήν. Εναλλακτικά, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε τον τύπο ακριβούς αντιστοίχισης, για να εμφανίσετε τη

διαφήμισή σας για αναζητήσεις που περιλαμβάνουν την ακριβή φράση,

χωρίς πρόσθετες λέξεις. Ο τύπος αντιστοίχισης φράσης και ο τύπος

ακριβούς αντιστοίχισης επεκτείνονται, ώστε να εμφανίζουν τη διαφήμισή

σας για κοντινές παραλλαγές των λέξεων-κλειδιών σας, όπως

ορθογραφικά λάθη, μορφές ενικού και πληθυντικού αριθμού, καθώς και

ακρωνύμια.

7. Συμπεριλάβετε αρνητικές λέξεις-κλειδιά: Μπορείτε, επίσης, να

χρησιμοποιήσετε αρνητικές λέξεις-κλειδιά που αποτρέπουν την εμφάνιση

της διαφήμισής σας για όρους που δεν σχετίζονται με το προϊόν ή την

υπηρεσία σας. Η προσθήκη αρνητικών λέξεων-κλειδιών μπορεί να σας

βοηθήσει να μειώσετε το κόστος και να εξασφαλίσει την εμφάνιση της

διαφήμισής σας μόνο για τους όρους αναζήτησης που θέλετε. Μπορείτε

να προσδιορίσετε αρνητικές λέξεις-κλειδιά με το Εργαλείο σχεδιασμού

λέξεων-κλειδιών ή με την αναφορά "Όροι αναζήτησης", ενώ μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε και τα δύο εργαλεία, για να βρείτε όρους που δεν

σχετίζονται με το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρετε.

Πώς να δημιουργήσετε  σωστά μια λίστα λέξεων-κλειδιών;
(συνέχεια)



Κεφάλαιο 4ο

Τύποι διαφημίσεων 
στη Google



Οι διαφημίσεις με κείμενο που εμφανίζονται δίπλα στα αποτελέσματα

αναζήτησης Google είναι μία μόνο από τις αρκετές μορφές διαφημίσεων που

μπορείτε να δημιουργήσετε. Στις άλλες μορφές διαφημίσεων που μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας

περιλαμβάνονται οι διαφημίσεις βίντεο, οι διαφημίσεις με εικόνα, οι

διαφημίσεις εφαρμογών ή ψηφιακού περιεχομένου και πολλές άλλες

μορφές.

Ανάλογα με τον τύπο καμπάνιας που δημιουργείτε, θα είναι διαθέσιμοι για

χρήση διαφορετικοί τύποι διαφημίσεων και επεκτάσεων διαφημίσεων.

 Τύποι διαφημίσεων

1. Διαφημίσεις με κείμενο: Γρήγορη και εύκολη συντήρηση των

διαφημίσεων. Προσεγγίστε τους πελάτες, όταν αυτοί πραγματοποιούν

αναζήτηση στο Google.

2. Αποκριτική: Οι αποκριτικές διαφημίσεις προσαρμόζουν αυτόματα το

μέγεθος, την εμφάνιση και τη μορφή τους, ώστε να ταιριάζουν στους

διαθέσιμους διαφημιστικούς χώρους. Μπορούν να μετατραπούν σε

διαφημίσεις με κείμενο ή με εικόνα.

3. Διαφημίσεις με εικόνα: Στατικά ή αλληλεπιδραστικά γραφικά. Μπορούν

να χρησιμοποιηθούν κινούμενες διαφημίσεις με μορφή .gif και Flash.

Προβάλετε οπτικά το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Προσεγγίστε πελάτες σε

ιστότοπους που συνεργάζονται με την Google.

Τύποι διαφημίσεων στη Google



7. Διαφημίσεις Αγορών με έκθεση προϊόντων: Εικόνα και περιγραφή που

επεκτείνεται, όταν δέχεται κλικ, εμφανίζοντας αρκετά συναφή προϊόντα

και πληροφορίες σχετικά με το κατάστημα. Δείξτε μια διαφήμιση Αγορών

σε άτομα που ερευνούν από πού να κάνουν αγορές και όχι σε άτομα που

αναζητούν κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, για να το αγοράσουν.

8. Διαφημίσεις μόνο για κλήσεις: Αυξήστε τις τηλεφωνικές κλήσεις στην

επιχείρησή σας με διαφημίσεις που περιλαμβάνουν τον αριθμό

τηλεφώνου σας. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ σε αυτές τις

διαφημίσεις και, στη συνέχεια, να καλέσουν απευθείας την επιχείρησή

σας. Αυτές οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται μόνο σε συσκευές που

μπορούν να πραγματοποιήσουν τηλεφωνικές κλήσεις και κάθε πεδίο στις

συγκεκριμένες διαφημίσεις μπορεί να είναι κρυφό για προσαρμογή σε

μικρότερες οθόνες.

Τύποι διαφημίσεων στη Google (συνέχεια)



 Επεκτάσεις διαφημίσεων

Ορισμένες επεκτάσεις διαφημίσεων μπορούν να προστεθούν μη αυτόματα,

ενώ κάποιες άλλες είναι αυτόματες. Ακολουθεί μια επισκόπηση των

διαφορετικών τύπων επεκτάσεων διαφημίσεων που μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε:

 Μη αυτόματες επεκτάσεις

1. Επεκτάσεις εφαρμογών: Κάτω από τη διαφήμιση με κείμενο, εμφανίστε

έναν σύνδεσμο που θα κατευθύνει τους χρήστες στο κατάστημα

εφαρμογών ή θα ξεκινά τη λήψη της εφαρμογής σας.

2. Επεκτάσεις κλήσεων: Δώστε τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν κλικ

σε ένα κουμπί για να σας τηλεφωνήσουν.

3. Επεκτάσεις τοποθεσίας: Βοηθήστε τους χρήστες που βρίσκονται κοντά να

βρουν το πλησιέστερο κατάστημά σας ή να σας καλέσουν.

4. Επεκτάσεις κριτικής: Παρουσιάστε θετικές κριτικές τρίτων από αξιόπιστες

πηγές.

5. Επεκτάσεις συνδέσμων ιστότοπου: Προσθέστε συνδέσμους για να

βοηθήσετε τους χρήστες να βρίσκουν αυτό που αναζητούν.

6. Επεκτάσεις προώθησης: Προσθέστε περιγραφικό κείμενο στη διαφήμισή

σας, για να βοηθήσετε τους χρήστες να μάθουν περισσότερα σχετικά με

αυτό που προσφέρετε.

Τύποι διαφημίσεων στη Google (συνέχεια)



 Αυτόματες επεκτάσεις

7. Αξιολογήσεις καταναλωτών: Δείξτε τι εκτιμούν οι πελάτες με δεδομένα

έρευνας υψηλής ποιότητας.

8. Προηγούμενες επισκέψεις: Δείξτε στους χρήστες, αν έχουν μεταβεί ξανά

στον ιστότοπό σας με κλικ από τα αποτελέσματα της Αναζήτησης Google.

9. Αξιολογήσεις πωλητών: Εμφανίστε με τη διαφήμισή σας τις αξιολογήσεις

της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο.

Τύποι διαφημίσεων στη Google (συνέχεια)



Όπως μπορείτε να δείτε, οι διαφημίσεις σας είναι το πρόσωπο των

προϊόντων και των υπηρεσιών σας. Οι διαφημίσεις που είναι πιο σχετικές και

ελκυστικές για τους πελάτες σας είναι πιθανό να λάβουν περισσότερα κλικ.

Παρακάτω θα βρείτε 7 μικρές συμβουλές για τη δημιουργία

αποτελεσματικών διαφημίσεων στη Google:

1. Συνδέστε τις διαφημίσεις και τις λέξεις-κλειδιά

Συμπεριλάβετε τουλάχιστον μία από τις λέξεις-κλειδιά σας στο δημιουργικό,

για να δείξετε στους πιθανούς σας πελάτες ότι η διαφήμιση είναι σχετική με

αυτό που αναζητούν. Είναι σκόπιμο να διασφαλίσετε ότι το δημιουργικό είναι

αναγνώσιμο. Ωστόσο, μην συμπεριλάβετε υπερβολικά πολλές λέξεις-κλειδιά

στη διαφήμισή σας.

2. Επισημάνετε τι είναι αυτό που σας κάνει να ξεχωρίζετε

Συμπεριλάβετε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις προσφορές που σας κάνουν

ανταγωνιστικούς, όπως εκπτώσεις, ειδικές προσφορές ή αποκλειστικά

προϊόντα. Για παράδειγμα, αν προσφέρετε δωρεάν αποστολή, ενημερώστε

τους πελάτες σας σχετικά με αυτό. Επίσης, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να

συμπεριλάβετε την επωνυμία ή το όνομα της εταιρείας σας, έτσι ώστε οι

πελάτες να βλέπουν ένα όνομα που αναγνωρίζουν.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – 7 Μικρές Συμβουλές



3. Συμπεριλάβετε μια παρότρυνση για δράση

Είτε πουλάτε κάποιο προϊόν είτε προσφέρετε κάποια υπηρεσία,

ενημερώστε τους χρήστες σχετικά με το πώς μπορούν να αγοράσουν

τα προϊόντα σας ή να επικοινωνήσουν μαζί σας. Οι παροτρύνσεις για

δράση, όπως "αγορά", "τηλεφωνήστε σήμερα", "παραγγελία" ή

"δείτε προσφορά" προσδιορίζουν με ακρίβεια ποια είναι τα

επόμενα βήματα.

4. Αντιστοιχίστε τη διαφήμιση με τη σελίδα προορισμού

Εξετάστε τη σελίδα προς την οποία συνδέει η διαφήμιση (δηλαδή,

τη σελίδα προορισμού) και διασφαλίστε ότι οι προσφορές ή τα

προϊόντα που εμφανίζονται στη διαφήμισή σας

συμπεριλαμβάνονται στη σελίδα αυτή. Μπορείτε, επίσης, να

εξετάσετε τις φράσεις παρότρυνσης για δράση στη σελίδα

προορισμού.
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5. Προσαρμόστε τις διαφημίσεις σας για κινητά

Οι χρήστες που προβάλλουν διαφημίσεις για κινητά είναι

πιθανότερο να θελήσουν να μάθουν που βρίσκεται η επιχείρηση ή

να σας τηλεφωνήσουν. Δημιουργήστε διαφημίσεις ειδικά για κινητά

με παροτρύνσεις για δράση για χρήστες κινητών, όπως "βρείτε

κοντινά καταστήματα" και κατευθύνετε τους χρήστες σε σελίδες

προορισμού βελτιστοποιημένες για κινητά.

6. Χρησιμοποιήστε επεκτάσεις διαφημίσεων

Εμφανίστε επιπλέον πληροφορίες για τη διαφήμισή σας με

επεκτάσεις διαφημίσεων, όπως συνδέσμους ιστοτόπου, τοποθεσία

και επεκτάσεις κλήσεων. Οι επεκτάσεις διαφημίσεων, οι οποίες

"αναπτύσσονται" από τις διαφημίσεις με κείμενο, έχουν την τάση να

βελτιώνουν την ορατότητα της διαφήμισής σας και μπορούν να σας

βοηθήσουν να βελτιώσετε την αναλογία κλικ προς αριθμό

εμφανίσεων (CTR) των διαφημίσεών σας. Έχετε υπόψη ότι το

αναμενόμενο CTR από τις επεκτάσεις διαφημίσεων αποτελεί έναν

παράγοντα που χρησιμοποιεί το AdWords για τον υπολογισμό της

κατάταξης διαφήμισης.
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7. Πειραματιστείτε

Δημιουργήστε τρεις έως τέσσερις διαφημίσεις για κάθε ομάδα

διαφημίσεων και χρησιμοποιήστε διαφορετικά μηνύματα για την

καθεμία, για να διαπιστώσετε ποια αποφέρει τα βέλτιστα

αποτελέσματα. Το AdWords εναλλάσσει αυτόματα τις διαφημίσεις,

ώστε αυτές που έχουν την υψηλότερη απόδοση να εμφανίζονται

συχνότερα.

Εδώ τελειώνει ο 1ος οδηγός για το Google AdWords. Πιστεύω να

σας φανεί χρήσιμος στα πρώτα βήματα σας με το AdWords. Τέλος,

σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρηση μας είναι πιστοποιημένη στο

Google AdWords και το Google Analytics μέσω της επίσημης

πλατφόρμας της Google (www.google.com/partners) και θα χαρούμε

πολύ να συνεργαστούμε μαζί σας.
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Θα χαρούμε πολύ 
να επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας 

και να εγγραφείτε στο newsletter μας

Επικοινωνήστε 
μαζί μας


