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Google AdWords : Το internet Δουλεύει για εμάς 
και την επιχείρησή μας (?) 



Τι είναι το Google AdWords? 
To Google AdWords  είναι διαδικτυακή διαφημιστική  πλατφόρμα 
που φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις με πιθανούς πελάτες από όλο τον 
κόσμο.  
 
Ειδικότερα  είναι ένα online προϊόν της Google στο οποίο φτιάχνουμε διαφημίσεις 
Κειμένου – Εικόνας – Video – Shopping  κ.λ.π που βοηθάει  
 

  να καθιερώσουμε το brand name της επιχείρησής μας  

  να κάνει γνωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας  

  να αυξήσει την επισκεψιμότητα στο website μας  και τέλος  

  να πουλήσουμε τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας  



Εμφανίζεται στην αναζήτηση  Google 



Εμφανίζεται στο  Google Maps 



Εμφανίζεται σε άλλες Ιστοσελίδες (Google Display Network) 



Εμφανίζεται στο YouTube 



Εμφανίζεται στα Κινητά 



Για να έχουμε υψηλή απόδοση στις διαφημίσεις μας ξεκινάμε από 
την γλώσσα αναζήτησης. 
 
Δημιουργούμε διαφημίσεις στην ίδια γλώσσα και οδηγούμε τον 
πελάτη στο website μας στην γλώσσα του. 

Στοχεύουμε συγκεκριμένη γλώσσα ή χώρα 



Στοχεύουμε το κοινό που θέλουμε/επιθυμούμε 

Για να πετύχουμε το κοινό που μας ενδιαφέρει, κάνουμε διεξοδική ανάλυση των 
δεδομένων όσον αφορά το διαφημιζόμενο προϊόν. 
 
Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως Global Market Finder, Google Analytics, Think Insights, 
Google Insights for Search, Consumer Barometer, Our Mobile Planet, Google Trends και 
άλλα πολλά. 
 



Τι μας προσφέρει το Google AdWords? 



Έχει επιτυχία αν γνωρίζουμε: 



Έχει επιτυχία αν γνωρίζουμε: 



Έχει επιτυχία αν γνωρίζουμε: 

Να δημιουργούμε ελκυστικές διαφημίσεις.  
Από στατιστικά της Google έχουμε ότι η διαφήμιση λαμβάνει  :  
στην πρώτη θέση το 80,4% των κλικ,  
στην δεύτερη θέση το 12,2% και  
στην τρίτη θέση το  7,4% 



Έχει επιτυχία αν γνωρίζουμε: 

Το τρόπο ώστε να είμαστε πάντα στην οθόνη του χρήστη που αναζητά 
προϊόντα ή υπηρεσίες όπως αυτές που προσφέρουμε ή όταν ο χρήστης είναι 
σε έναν ιστότοπο  του GDN, στο youtube , στο gmail ακόμη και στην Smart TV 
του κ.λ.π 



Ποιος μπορεί να κάνει Google AdWords? 
3 επιλογές: 
 
Η πρώτη επιλογή είναι να το κάνετε μόνοι σας 

 
Η δεύτερη επιλογή είναι να προσλάβετε έναν εξειδικευμένο υπάλληλο.  
 
Η τρίτη επιλογή είναι να επιλέξετε μια εγνωσμένης αξίας εταιρεία, η οποία να 
ασχολείται επαγγελματικά με την διαφήμιση στο Google AdWords.  

 
Οποιαδήποτε και από τις 3 επιλογές διαλέξετε, να είστε σίγουροι ότι 
επενδύοντας στο Google με σωστό τρόπο, μεσοπρόθεσμα θα βγείτε 
κερδισμένοι.  
 
Είναι πολύ εύκολο να χάσετε χρήματα αν δεν γνωρίζετε τι κάνετε και ύστερα 
να πείτε αυτό που ακούμε από πολλούς “Δεν δουλεύει το AdWords. Πεταμένα 
χρήματα” 



Προτείνουμε το Google Adwords? 

γιατί παρέχει: 
 
 Έλεγχο Κινήσεων - Ορίζουμε το ποσό που θέλετε να πληρώνετε ανά κλικ, καθώς και το 
μέγιστο κόστος ανά ημέρα, ώστε να μη ξοδέψετε τίποτα παραπάνω! 
 
 Αξιοπιστία - Γνωρίζουμε εύκολα τα στατιστικά στοιχεία όπως η επισκεψιμότητα, η 
προέλευση, οι χρεώσεις σας και η απόδοση των διαφημίσεων σας 

 
 Ευελιξία - Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε άμεσα διαφημίσεις οι οποίες δεν είναι 
αποδοτικές ή να τις επεξεργαστούμε με νέα στοιχεία όποτε εμείς θέλουμε. 

 
 Στοχευμένη Διαφήμιση - Εμφανίζουμε τις διαφημίσεις σας στοχευμένα στα 
αποτελέσματα αναζήτησης του Google και σε ιστοσελίδες παρόμοιες με τις επιχείρησης 
σας. 
 
 Μετρήσιμο Κόστος - Ξοδεύουμε όσο σας επιτρέπει το budget σας και χρεώνεστε μόνο 
κάθε φορά που ένας χρήστης κάνει κλικ πάνω στη διαφήμιση και μεταφέρεται στο site σας. 



Γιατί να χρησιμοποιήσω το Google Adwords? 

Ορίστε 11 λόγοι για να χρησιμοποιήσετε το Google AdWords: 
 
1. Μικρό Αρχικό Κόστος Επένδυσης 
2. Προσδιορίζουμε τον Προϋπολογισμό ( Πλήρης Έλεγχος) 
3. Υψηλός Δείκτης ROI (έσοδα σε σχέση με την επένδυση σας) 
4. Στοχευμένη Επισκεψιμότητα 
5. Προσέγγιση ατόμων την στιγμή που αναζητούν αυτό που προσφέρετε.  
6. Άμεση αύξηση της επισκεψιμότητας σε αντίθεση με άλλες τεχνικές όπως 

είναι το seo, το οποίο απαιτεί πολύ χρόνο  
7. Άμεση Παρακολούθηση της Αποτελεσματικότητας των Διαφημίσεων 
8. Γεωγραφική Στόχευση Διαφημίσεων 
9. Προτεινόμενες λέξεις κλειδιά μεγάλου όγκου αναζητήσεων 
10.Βελτιώνει την πρακτική εμπειρία 
11.Εργαλεία βελτιστοποίησης για την μείωση του διαφημιστικού κόστους και 

την αύξηση των πωλήσεων. 



Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ για τη Διαφήμιση στο Google adwords 

Δημιουργία 
Διαφημιστικά κείμενα. 
Διαφημιστικά banner κειμένου, εικόνας, πολυμέσων. 
Διαφημιστικά βίντεο 

Ρυθμίσεις 
Δημιουργία λογαριασμού στο google adwords. 
Στήσιμο διαφημιστικής καμπάνιας adwords. 
Αποδοτική κατανομή διαφημιστικού budget. 
Βελτιστοποιήση διαφημιστικής καμπάνιας. 

Αναφορά 
Αποστολή στατιστικών στοιχείων. 
Επίδειξη καμπάνιας. 

Έρευνα 
Ερευνούμε τον ανταγωνισμό. 
Επιλέγουμε λέξεις – κλειδιά. 
Επιλέγουμε ιστοσελίδες που θα εμφανιστούμε. 



Διαφήμιση στο Google AdWords 



‘Εχει Επιτυχία!!!!! 

• Για να επιτύχετε στο Google AdWords, χρειάζεται: 
• ένας σωστός σχεδιασμός 
• χάραξη στρατηγικής 
• έρευνα σε βάθος 
• ομαδοποίηση λέξεων κλειδιών  
• διαχείριση προϋπολογισμού  
• και πολλές άλλες σημαντικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες. 
 

•  Τα παραπάνω αλλά και οι αλλαγές δημιούργησαν την 
ανάγκη για ύπαρξη εξειδικευμένων και πιστοποιημένων 
από την Google εταιρειών. Αρκετές εταιρείες στην Ελλάδα, 
ενέταξαν στις υπηρεσίες τους το Setup και την διαχείριση 
campaigns στο Google AdWords. 
 



Η Επιτυχία του AdWords  αυξάνεται αν συνδυαστούν 
πολλά εργαλεία, τεχνογνωσία και πιστοποίηση μαζί : 
Μια εταιρεία με μεγάλη εμπειρία αλλά και διακρίσεις όσον 
αφορά τις υπηρεσίες των προϊόντων της Google είναι και η 
EyeWide. H EyeWide είναι η πρώτη Ελληνική Εταιρία που 
διαφημιζόμενός της πελάτης έγινε παγκόσμιο case study 
στην Google. 
 
 Enagron  

To οικοτουριστικό χωριό του Γιάννη & της Φανής στο Ρέθυμνο. 
Κατορθώσαμε το 50% των κρατήσεων του να προέρχεται από 
το internet αλλά και να αυξήσουμε την πληρότητα και την 
διάρκεια διαμονής των επισκεπτών της. 

 

Επιτυχία & Eyewide 



E shop  
 Διπλασιάσαμε τον Τζίρο του 
 Μειώσαμε την διαφημιστική δαπάνη κατά 33,5%. 
 Καθιερώσαμε το Brand  με κόστος 0,01 € ανά κλικ.  
 Αυξήσαμε το μερίδιο προβολής 
 Βελτιώσαμε σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία ( κατά 

18,6%)  
 Μειώσαμε το κόστος απόκτησης νέων πελατών 
 αυξήσαμε το έσοδο ανά πελάτη. 

Επιτυχία & Eyewide 



Ξενοδοχείο στην Χαλκιδική – όταν το αναλάβαμε οι 
αγορές που απευθυνόταν ήταν λίγες. Κατορθώσαμε: 
 
 να ανοίξουμε νέες κερδοφόρες αγορές  
 να υπερτερήσουμε σε σχέση με τον ανταγωνισμό  
 να αυξήσαμε τους πελάτες του  
 να δημιουργήσουμε επαναλαμβανόμενους. 
 Να αυξήσουμε την διαφημιστική του προβολή με 

περίπου το ίδιο κόστος χρησιμοποιώντας νέα 
εργαλεία και τεχνικές αλλά και στοχευμένες 
καμπάνιες . 

 

 
 

Επιτυχία & Eyewide 



 Luxury Hotel & Villas στα Μάλλια. 
 

 Το ξενοδοχείο όταν λειτούργησε για πρώτη φορά δεν είχε 
κανένα συμβόλαιο με πρακτορείο ή tour operator. 

 Καθιερώσαμε το  Brand Name  
 65% των κρατήσεων είναι πλέον από το internet. 
 Προσεγγίσαμε πελάτες σε χώρες που δεν είχαν προορισμό τα 

Μάλια. 
 Φτάσαμε τους επαναλαμβανόμενους πελάτες του σε ποσοστό 

22,3%. 

 
 

Επιτυχία & Eyewide 



 Δύο Πολυτελείας ξενοδοχεία στην Ελούντα 
Τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία μας επέλεξαν για το σύνολο των 
υπηρεσιών μας. 
  Κατασκευάσαμε τα νέα τους sites  
 Αλλάξαμε το online reservations τους. 
 Αναλάβαμε το SEO  
 Διαφημίσαμε τα ξενοδοχεία στο AdWords. 
 Νικήσαμε τον σκληρό ανταγωνισμό του brand name Elounda 
 Βασίστηκαν στο reporting μας και βελτίωσαν την τιμολογιακή 

τους πολιτική . 
Στην συνολική διαχείριση e-sales που είχαμε για το 2 αυτά 
ξενοδοχεία σε σχέση με παρελθόντα έτη, τα έσοδα 
διπλασιάστηκαν. 

Επιτυχία & Eyewide 



Rent a Car 
  Δύσκολη αγορά ( μεγάλος ανταγωνισμός hertz- Avis- rentalcars.com 

κ.λ.π με τεράστια διαφημιστική δαπάνη και παρουσία σε αεροπλάνα 
και αεροδρόμια) 

 Μεγάλο κόστος PPC λόγω της μεγάλης προσφοράς . 
 Μεγάλη προσφορά προϊόντων και σχετικά μικρή ζήτηση λόγω της 

φύσης των διακοπών. 
 Με μοναδικό σύμμαχο το internet και την διαφημιστική μας προβολή 

κατορθώσαμε να έχουμε έσοδα που αντιστοιχούσαν στο 62,5% των 
συνολικών εσόδων. 

 Κατορθώσαμε η συγκεκριμένη εταιρεία να ενοικιάσει μόνιμες θέσεις 
parking στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και των Χανίων . 

 Κατορθώσαμε να επεκτείνει τον στόλο των αυτοκινήτων της για να 
αντιμετωπίσει την ζήτηση. 

 

Επιτυχία & Eyewide 



Στην EyeWide Digital Marketing Agency καινοτομούμε από το 
2007 στον πολύπλοκο, ανταγωνιστικό αλλά και συναρπαστικό 
τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ, με πολύ σημαντικές 
επιτυχίες. 
Στόχος μας: 
• πολύπλευρη ανάδειξη πρότυπων επιχειρήσεων  
• παγίωσή τους στο χώρο του διαδικτύου. 
• Η σφαιρική και αυστηρά επαγγελματική αντιμετώπιση 

είναι το κλειδί της επιτυχίας των projects μας.  
• Παρουσιάζουμε καινοτόμες τεχνολογικές προτάσεις με 

γνώμονα το συμφέρον του πελάτη, οι οποίες αποδίδουν 
οικονομικά και διαρκούν σε βάθος χρόνου. 

Σχετικά με την Eyewide 



Ειδικευόμαστε σε: 

▪ Google Analytics 

▪ eMail Marketing   

▪ Mobile Marketing  

▪ Online Reservations 

Systems 

▪ CRM Solutions  

▪ Loyalty Systems 

Σχετικά με την Eyewide 

▪ Web Development  

▪ eSales 

▪ Mobile Apps 

▪ Internet Marketing  

▪ Search Engine Optimization 
(SEO) 

▪ Google AdWords 

▪ Social Media Marketing 



Ας κάνουμε κάτι σπουδαίο μαζί 

eyewide.gr  |  info@eyewide.gr 

Κωνσταντινουπόλεως 12, 71304, Ηράκλειο, Κρήτης 
Τηλ.: 2810.250180  
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