
Ως ιδιοκτήτης κομμωτηρίου, πρέπει να έχετε 
πολλά κατά νου και η προώθηση της επιχείρησής 
σας, αν και σημαντική, είναι συχνά το λιγότερο 
διασκεδαστικό μέρος της δουλειάς σας. Με αυτόν 
τον οδηγό, θα ανακαλύψετε πόσο εύκολη και 
αποδοτική μπορεί να είναι η χρήση του Google 
Search για την προώθηση του κομμωτηρίου σας.

Β Α Σ Ι Κ Ό Σ 

ΌΔΗΓΌΣ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ



02.GOOGLE

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΌΣΕΛΚΥΣΕΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
Ίσως αυτή ακριβώς τη στιγμή, υποψήφιοι πελάτες 
ψάχνουν ένα νέο χτένισμα ή ένα κομμωτήριο στην Αθήνα 
μέσω της Google, αλλά δεν βρίσκουν το δικό σας! Αυτός 
ακριβώς είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε αυτόν τον 
οδηγό για εσάς. Για να σας προσφέρουμε τις απαραίτητες 
βασικές γνώσεις χρήσης. Για να σας βοηθήσουμε στην 
ανάπτυξη της επιχείρησής σας προκειμένου οι πελάτες 
σας να θέλουν να σας επισκεφτούν ξανά και ξανά.

Μόνο στην Αθήνα, μέσω της Google γίνονται 
καθημερινά περίπου 3.000 αναζητήσεις 
χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται 
με τη λέξη κομμωτήριο/κομμωτής. Εάν μόνο το 
1% των πελατών αυτών καταλήξουν να επισκεφθούν 
τον ιστότοπό σας, και μεταξύ αυτών, ένα 10% καλέσει 
το κομμωτήριό σας, αυτό σημαίνει ότι, στατιστικά, 
θα μπορούσατε να έχετε 3 επιπλέον πελάτες 
την ημέρα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΌ GOOGLE SEARCH;
Η Google είναι η μεγαλύτερη και η πιο δημοφιλής 
Μηχανή Αναζήτησης. Επιτρέπει στους χρήστες να 
αναζητήσουν πληροφορίες για οτιδήποτε, όπως μια 
επίσκεψη στο κομμωτήριο. Λέγεται ότι πάνω από 
το 80% των επιλεγμένων online ταξιδιών 
ξεκινούν με μία αναζήτηση στη Google. 
Το διαδίκτυο αποτελείται από περισσότερες από 60 
τρισεκατομμύρια σελίδες. Η Google ταξινομεί κάθε 
ιστότοπο ανάλογα με την τοποθεσία και την κατηγορία 
στις οποίες ανήκει ώστε να παρέχει στους χρήστες 
της τις πιο χρήσιμες απαντήσεις. Υπολογίζεται 
ότι καθημερινά πραγματοποιούνται 6 
δισεκατομμύρια αναζητήσεις Google. Είτε 
οι χρήστες ψάχνουν για κριτικές, ώρες λειτουργίας, 
στοιχεία επικοινωνίας ή τοπικές επιχειρήσεις, η 
αναζήτηση Google είναι η πιο κατάλληλη επιλογή. 



ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ: 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Google+
Salon Finder

ΤΌ ΕΠΌΜΕΝΌ 
ΕΠΙΠΕΔΌ: 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Παρουσίαση του  
Google Adwords
Περίπτωση παράδειγμα  
για κομμωτήρια

03.ΑΤΖΕΝΤΑ
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1.

2.

04
08

 
 

10
 
12



04.GOOGLE+

ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ: 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE, ΜΠΌΡΕΙΤΕ ΓΡΗΓΌΡΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ 
ΔΙΑΦΌΡΑ ΑΠΛΩΣ ΕΦΑΡΜΌΖΌΝΤΑΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ. ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΩΤΌ ΚΕΦΑΛΑΙΌ, ΘΑ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΜΙΑ ΠΌΙΚΙΛΙΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΠΌΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΌΥΝ ΣΤΌΥΣ ΠΙΘΑΝΌΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ 
ΒΡΌΥΝ ΤΌΝ ΙΣΤΌΤΌΠΌ ΣΑΣ ΑΜΕΣΩΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΚΛΕΙΣΌΥΝ ΡΑΝΤΕΒΌΥ ΣΤΌ ΚΌΜΜΩΤΗΡΙΌ ΣΑΣ.

ΜΕΡΌΣ 1.



05.GOOGLE+

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ;
Όντας πιο κοντά στην κορυφή της Google, αυτό σημαίνει ότι 
οι χρήστες που ψάχνουν για κομμωτήρια στην περιοχή σας 
θα βρουν τα στοιχεία σας πρώτα και πιθανώς να κλείσουν ένα 
ραντεβού online ή μέσω τηλεφώνου.

Όταν έχετε μια εικόνα στο Google Maps (η οποία προστίθεται 
αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησής σας στο 
Google+ Business), όλοι οι υποψήφιοι πελάτες θα είναι σε 
θέση να λάβουν οδηγίες για να φτάσουν μέχρι εσάς, ακόμη 
και στο κινητό τους!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GOOGLE+ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το Google+ θα βοηθήσει την επωνυμία σας να εμφανίζεται 
υψηλότερα στα αποτελέσματα της Google. Με αυτήν τη ρύθμιση, 
δίνετε στο κομμωτήριό σας ένα δωρεάν πλεονέκτημα εκκίνησης 
έναντι των αντιπάλων που δεν έχουν αποκτήσει το συγκεκριμένο 
εργαλείο: είναι μία ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

Η εγγραφή της επιχείρησής σας στο Google+ θα εξασφαλίσει 
ότι θα είστε ένα από τα πρώτα κομμωτήρια που θα βλέπουν 
οι χρήστες όταν ψάχνουν για κομμωτήρια στην περιοχή σας 
(π.χ. Κομμωτήριο Αθήνα). Αυτό είναι τελείως δωρεάν για 
εσάς. Επίσης, θα βοηθήσει τη Google να συμπεριλάβει τις 
πληροφορίες του κομμωτηρίου σας (ώρες λειτουργίας, στοιχεία 
επικοινωνίας, τοποθεσία, κλπ) στα αποτελέσματά της πριν 
ακόμα οι πελάτες κάνουν κλικ στη σελίδα σας.

Το Google+ ΜΠΌΡΕΙ 
ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΌΥ ΙΣΤΌΤΌΠΌΥ 
ΣΑΣ ΕΩΣ 10 θέσεις

Google+ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 90% των κλικ 
ΠΡΌΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ 
ΤΙΣ 10 κορυφαίες 
θέσεις ΣΤΗ GOOGLE

90%



ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ
1. Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.google.com/+/business/ 
και πατήστε την επιλογή «Δημιουργήστε τη Σελίδα σας».

2. Πατήστε την επιλογή «Τοπική Επιχείρηση ή Τοποθεσία» και 
φροντίστε να διαβάσετε όλους τους Όρους & Προϋποθέσεις.

3. Αναζητήστε την επιχείρησή σας και επιβεβαιώστε τη 
διεύθυνση (εάν δεν μπορείτε να τη βρείτε, απλά εισάγετε τα 
στοιχεία σας με μη αυτόματο τρόπο.)

4. Επιλέξτε την προτιμώμενη «μέθοδο επαλήθευσης» του 
λογαριασμού σας και εισάγετε τον «κωδικό επαλήθευσης».

5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει πλήρως την ενότητα 
«Επεξεργασία στοιχείων Επιχείρησης» ώστε να μεγιστοποιήσετε 
τις πιθανότητές σας στο να σας βρουν.

06.GOOGLE+

ΣΗΜ. Ως πρόσθετο πλεονέκτημα, τα στοιχεία 
του κομμωτηρίου σας θα εμφανίζονται στη δεξιά 
πλευρά της σελίδας κάθε φορά που κάποιος 
ψάχνει για την επωνυμία σας.



ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ 
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ GOOGLE+

1. Το όνομά σας αποτελεί το κλειδί. Είναι πολύ σημαντικό 
το όνομα που χρησιμοποιείτε για το προφίλ σας να ταυτίζεται 
ΑΚΡΙΒΩΣ με την επωνυμία της εταιρείας σας. Επίσης, μην 
προσπαθήσετε να προσθέσετε λέξεις-κλειδιά στο όνομά 
σας, καθώς αυτό δε θα βοηθήσει στην κατάταξή σας. Αν το 
κομμωτήριό σας ονομάζεται Wanted Hair & Beauty Salon, μην 
χρησιμοποιήσετε μόνο τη λέξη «Wanted» ή αντίθετα «Wanted 
Hair & Beauty Salon Best Haircut», δεν θα λειτουργήσει σωστά.

2. Τα σχόλια των πελατών είναι καλοδεχούμενα. 
Ενθαρρύνετε όλους τους ευχαριστημένους πελάτες σας να 
προσθέσουν τα σχόλιά τους στο Google+. Η συγκεκριμένη 
ενέργεια θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της θέσης της 
σελίδας σας.

3. Οι φωτογραφίες πάντα βοηθούν. Προσθέστε τις 
καλύτερες φωτογραφίες του κομμωτηρίου σας στο προφίλ σας. 
Θα είναι άμεσα ορατές στη σελίδα αποτελεσμάτων της Google 
και θα κάνει το κομμωτήριό σας να ξεχωρίζει!

4. Προσοχή στις λεπτομέρειες. Κατά την ολοκλήρωση 
του προφίλ σας Google+ για Επιχειρήσεις, η συμπλήρωση 
ορισμένων τμημάτων είναι απαραίτητη. Αν τα παραλείψετε, 
υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσετε μέρος του θετικού αντίκτυπου. 

> Το όνομα της επιχείρησής σας

> Η πλήρης διεύθυνσή σας

> Η διεύθυνση URL της ιστοσελίδας σας  
(μαζί με το http://www.)

> Όι ώρες λειτουργίας

> Το είδος της επιχείρησής σας

> Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: ειδικά ένα τηλέφωνο 
επικοινωνίας.

07.GOOGLE+



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SALON FINDER;
Το Salon Finder είναι ένα δωρεάν εργαλείο της Wella.com, και πολύ σύντομα διαθέσιμο και στους υπόλοιπους 
ιστοτόπους της επωνυμίας Wella, το οποίο σας επιτρέπει να κάνετε εγγραφή του κομμωτηρίου σας και να 
επωφεληθείτε από την τεράστια, στοχευμένη παρουσία. Χάρη σε μια απλή αναζήτηση, οι online αναζητήσεις των 
πελατών για υπηρεσίες και προϊόντα της Wella, θα αποστέλλονται κατευθείαν στο κομμωτήριό σας.

08.SALON FINDER

Εργαλείο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΌΜΜΩΤΗΡΙΌΥ

Αθήνα

Αγ. Παρασκευής 54, 15 232 Χαλάνδρι

(+30) 210 6745342

sourcehairdesign.co.gr

email@email.co.gr

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ;

Έχουμε ενημερώσει τη πλατφόρμα προκειμένου να εξασφαλίσουμε 
ότι μπορείτε να ενημερώσετε το προφίλ σας και να προωθήσετε το 
κομμωτήριό σας με σημαντικές πληροφορίες. 

ΤΌ SALON FINDER ΑΠΌΤΕΛΕΙ ΤΌ 
νούμερο 1 αποτέλεσμα 
στη Google ΓΙΑ ΤΌΥΣ 
ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΌΥ ΨΑΧΝΌΥΝ ΕΝΑ 
ΚΌΜΜΩΤΗΡΙΌ WELLA.

1
32



09.SALON FINDER

Αγ. Παρασκευής 54, 15232 Χαλάνδρι

sourcehairdesign.co.gr

email@email.co.gr 

 (+30) 210 6745342

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ
1. Μετάβαση στη διεύθυνση www.wellasalonfinder.com.

2. Επιλογή γλώσσας.

3. Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στη πλατφόρμα e-Education της Wella, επιλέξτε τα στοιχεία σύνδεσής 
σας. Εάν όχι, η διαδικασία εγγραφής αποτελείται από 3 εύκολα βήματα αφού πατήσετε την επιλογή «Δεν 
έχω λογαριασμό-Εγγραφή τώρα».

4. Τώρα είναι η στιγμή να μιλήσετε για το κομμωτήριό σας! Συμπληρώστε όλα τα πεδία για να παρέχετε 
στους υποψήφιους πελάτες όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειάζονται. Κάντε τη διαφορά 
επιδεικνύοντας τις καλύτερες φωτογραφίες των κομμωτηρίων σας και δημιουργήστε συνδέσμους 
παραπομπής στον ιστότοπό σας ή στις σελίδες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

5. Πατήστε την επιλογή «Προβολή της ενημερωμένης σελίδας του κομμωτηρίου σας» για 
προεπισκόπηση. 

6. Αυτό είναι! Μόλις δημιουργήσατε έναν αποδοτικό τρόπο για να αυξήσετε τις επισκέψεις στο 
κομμωτήριό σας. Τέλεια!



10.GOOGLE ADWORDS

ΤΌ ΕΠΌΜΕΝΌ 
ΕΠΙΠΕΔΌ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΤΩΡΑ ΠΌΥ ΕΧΕΤΕ ΜΑΘΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ, ΜΠΌΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΞΙΌΠΌΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΌΥ ΠΡΌΣΦΕΡΕΙ Η GOOGLE. 

ΩΣ ΚΌΜΜΩΤΗΡΙΌ, Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ, 
ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΩΝΤΑΣ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΌ 
ΧΩΡΌ ΤΗΣ ΚΌΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΌΧΗ ΣΑΣ, ΘΑ ΣΑΣ 
ΦΕΡΕΙ ΕΝΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΑΡΙΘΜΌ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ.

ΜΕΡΌΣ 2.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GOOGLE SPONSORED 
γνωστό και ως GOOGLE ADWORDS;
Το Google Adwords είναι το πρόγραμμα διαφήμισης της Google. 
Σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε μια διαφήμιση στη θέση 
των κίτρινων εικόνων στη Google (δείτε παρακάτω). Όταν κάνετε 
μια αναζήτηση στη Google, οι διαφημίσεις εμφανίζονται στο επάνω 
δεξί μέρος της σελίδας. Αυτό είναι το σημείο όπου το 90% των 
χρηστών κάνει συνήθως κλικ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ;
1. Μετάβαση προς: www.google.co.uk/AdWords.

2. Επιλέξτε χώρα και ζώνη ώρας βάσει της τοποθεσίας σας.

3. Δημιουργήστε την πρώτη «Καμπάνια» σας, επιλέγοντας ένα κατάλληλο όνομα. 

4. Δημιουργήστε την πρώτη «Όμάδα διαφημίσεών σας»: εκεί θα φυλάσσονται όλες 
εκείνες οι σημαντικές λέξεις-κλειδιά και οι διαφημίσεις σας. Ανακαλύψτε περισσότερα 
με το παράδειγμα εργασίας στην επόμενη σελίδα. 

5. Τώρα πρέπει να προσθέσετε μερικές λέξεις-κλειδιά. Αυτό είναι το σημαντικότερο 
μέρος. Επιλέξτε λέξεις οι οποίες καθιστούν το κομμωτήριό σας την κατάλληλη επιλογή.

6. Τέλος, συντάξτε κάποια «Διαφήμιση». Αυτή είναι η πραγματική διαφήμιση που 
τα προγράμματα περιήγησης θα δουν. Προσφέρετε έναν καλό λόγο προκειμένου να 
επιλέξουν τη δική σας διαφήμιση αναφέροντας μια ειδική προσφορά ή υπηρεσία!

11.GOOGLE ADWORDS

ΣΗΜ. Μην ξεχάσετε ότι χρειάζεστε έναν λογαριασμό Gmail και μια σελίδα αφιερωμένη στο 
κομμωτήριό σας (π.χ. ιστότοπος, Facebook, Google+, Salon Finder). Εάν δεν ξέρετε πώς να τα 
δημιουργήσετε, παρακαλώ ανατρέξτε στον οδηγό μας Essential Guide to Social Media.

Google ADWORDS

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ;

10-15% ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌΙ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΌ 
ΚΌΜΜΩΤΗΡΙΌ ΣΑΣ ΧΑΡΗ  
ΣΤΌ GOOGLE ADWORDS

Το καλύτερο σημείο σχετικά με το AdWords είναι ότι 
πληρώνετε μόνο όταν κάποιος κάνει κλικ. Το ποσό που 
πληρώνετε εξαρτάται από το πόσο σχετική είναι μία 
συγκεκριμένη λέξη-κλειδί, όσο πιο σχετική είναι, τόσο 
λιγότερο πληρώνετε.



ΑΣ ΔΌΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Είστε ένα Κομμωτήριο με έδρα στην Αθήνα με την επωνυμία «Κομμωτήριο 
Κατερίνα», έχετε ιστότοπο και επιθυμείτε να προσελκύσετε κοινό που 
ψάχνει για κομμωτήρια στη Google.

Θα ονομάσετε την πρώτη σας επί πληρωμή καμπάνια αναζήτησης στη 
Google «Κομμωτήριο Κατερίνα».

12.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΌΜΜΩΤΗΡΙΑ

Περίπτωση παράδειγμα ΓΙΑ ΚΌΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Έπειτα, πρέπει να δημιουργήσετε τις Όμάδες Διαφημίσεών 
σας μοιράζοντας τις διαφημίσεις σας και τις λέξεις-κλειδιά σε 
διαφορετικές υποομάδες. Εδώ είναι μερικά από τα κύρια θέματα 
που πιθανώς θα θέλατε να καλύψετε:

1. Κομμωτήριο Κατερίνα - Παραδείγματα λέξης-κλειδί: 
κατερίνα κομμωτές, κομμωτήριο κατερίνα, κόψιμο μαλλιών κατερίνα

2. Κομμωτήρια Αθήνα - Παραδείγματα λέξης-κλειδί: 
κομμωτήρια Αθήνα, κομμωτές Αθήνα, καλύτερο κούρεμα Αθήνα, 
κούρεμα Αθήνα

3. Βαφή μαλλιών - Παραδείγματα λέξης-κλειδί: βαφή Αθήνα, 
ανταύγειες Αθήνα, ξανθό χρώμα μαλλιών Αθήνα

4. Κομμωτής - Παραδείγματα λέξης-κλειδί: κατερίνα 
παπασταύρου, νίκος παπάς, ευγενία τσίρου

Αυτά είναι παραδείγματα λέξεων-κλειδιών που μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε για να κατευθύνετε τις αναζητήσεις 
προς το κομμωτήριο σας 

Όι λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τη λέξη κομμωτήριο 
Αθήνα παράγουν σχεδόν 2.000 αναζητήσεις στη 
Google ΜΗΝΙΑΙΩΣ

> κομμωτήρια Αθήνα

> κομμωτές Αθήνα

> κόψιμο μαλλιών Αθήνα

> στυλίστας μαλλιών Αθήνα
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΛΕΞΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΩΝ
Αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα είναι να διαφημίσετε το κομμωτήριό σας στο κατάλληλο  
κοινό. Γι’ αυτό, χρειάζεστε μερικές σχετικές «λέξεις-κλειδιά». 

Όι προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά για την ομάδα διαφήμισης «Κομμωτήρια Αθήνα»:

ΣΥΜΒΌΥΛΗ! Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο σχεδιασμού λέξεων-κλειδιών της Google για να 
είστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιείτε όρους οι οποίοι αναζητούνται με μεγάλη συχνότητα.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ»
Η διαφήμιση (δείτε το παράδειγμα παρακάτω) είναι συγκρίσιμη με μια online 
βιτρίνα. Πρέπει να αφορά άμεσα αυτό που οι πελάτες ψάχνουν! Για να 
«αιχμαλωτίσετε» την προσοχή των προγραμμάτων περιήγησης σας συνιστούμε 
να παρουσιάσετε μια δελεαστική προσφορά που θα δίνει έμφαση είτε στην 
προτιμώμενη από τους πελάτες παρεχόμενη υπηρεσία από εσάς, είτε στον 
τομέα εξειδίκευσής σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσελκύσετε την προσοχή 
και πιθανώς να σας φέρει περισσότερους πελάτες.

Εδώ είναι μερικές χρήσιμες συμβουλές για τη σύνταξη μιας διαφήμισης:

> Τίτλος (25 χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο) - όχι ειδικοί χαρακτήρες «!,;», 
όχι κεφαλαία, συνήθως περιλαμβάνει το όνομα του κομμωτηρίου

> Γραμμή περιγραφής 1 & 2 (35 χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο) - Εδώ 
θα εμφανίζεται η προσφορά σας και τα στοιχεία για να κάνετε τη διαφορά

> Προβολή URL (35 χαρακτήρες κατ' ανώτατο όριο) - Καθαρή ματαιοδοξία

> URL προορισμός - δείτε το βήμα 5

ΣΥΜΒΌΥΛΗ! Δημιουργήστε τουλάχιστον μία διαφήμιση ανά ομάδα διαφημίσεων 
για να σιγουρευτείτε ότι είναι σχετική με αυτό που ψάχνουν οι πελάτες.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ URL ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Εάν έχετε ήδη έναν ιστότοπο, επιλέξτε την πιο σχετική σελίδα με τη διαφήμισή σας.  
Εάν όχι, μην ανησυχείτε, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις (δείτε παρακάτω) 

Ό ιστότοπός σας:

> Στον ιστότοπό σας, επιλέξτε την πιο σχετική σελίδα για τη διαφήμισή σας
> Εάν η προσφορά σας δεν εμφανίζεται στον ιστότοπό σας, χρησιμοποιήστε την  
αρχική σελίδα ως σελίδα προορισμού
> Εάν πιστεύετε ότι καμία από τις δύο δεν είναι αντιπροσωπευτική, χρησιμοποιήστε  
τη σελίδα «Επικοινωνήστε μαζί μας»

2. Δική σας Ιστοσελίδα Wella Salon Finder

3. Η σελίδα σας Google+

4. Η σελίδα σας στο Facebook (δείτε τον οδηγό μας ‘Essential Guide to Social Media’  
για να δημιουργήσετε μία!)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στο AdWords, δεν μπορείτε να ξοδέψετε περισσότερο από όσο έχετε καθορίσει,  
έτσι μην ανησυχείτε για επιπλέον έξοδα. Απλά ορίστε τον προϋπολογισμό που  
είστε έτοιμοι να επενδύσετε. Τον πρώτο μήνα, αρχίστε με ένα περιορισμένο ποσό 
(100-200€) και βελτιστοποιήστε το με την πάροδο του χρόνου.

Συστήνουμε να επενδύσετε συνολικά τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού της 
διαφήμισής σας online.
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Δωρεάν παροχή συμβουλών για βαφή μαλλιών. Κλείστε ραντεβού σήμερα κιόλας!
kommwtiriokaterina.gr/prosfores

Κομμωτήριο Κατερίνα
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ΕΛΕΓΧΟΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΣΑΣ

Καμπάνιες: Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος 
προβολής μόλις πραγματοποιήσετε τη σύνδεσή σας. 
Προβάλλεται ο συγκεντρωτικός πίνακας της καμπάνιας 
σας.

Ομάδες διαφημίσεων: Εδώ μπορείτε να βρείτε 
όλες τις λέξεις-κλειδιά και τις διαφημίσεις που έχετε 
δημιουργήσει. Μπορείτε να τις επεξεργαστείτε από αυτόν 
τον πίνακα.

Ρυθμίσεις: Αυτό είναι το μαγικό σημείο. Μπορείτε να 
στοχεύσετε ανά τοποθεσία. Απλά πληκτρολογήστε την 
τοποθεσία σας και οι διαφημίσεις σας θα εμφανιστούν σε 
εκείνη την περιοχή. Τόσο απλά!

Διαφημίσεις: Εδώ μπορείτε να δείτε την απόδοση 
των διαφημίσεών σας. Αρέσουν στον κόσμο; Κάνουν 
κλικ για να τις δουν; Ρίξτε μια ματιά στη στήλη CTR: όσο 
υψηλότερα, τόσο καλύτερα.

Λέξεις-κλειδιά: Εδώ μπορείτε να προσθέσετε ή να 
αφαιρέσετε τις λέξεις-κλειδιά σας. Παραδείγματος χάριν, 
εάν έχετε ανοίξει ένα δεύτερο κομμωτήριο εκτός Αθηνών 
στην Πάτρα, θα μπορούσατε να προσθέσετε εκείνες τις 
λέξεις-κλειδιά σε μια νέα ομάδα διαφημίσεων. 

Κλικ: Αυτός είναι ο αριθμός των χρηστών που έχουν 
κάνει κλικ στο παράθυρο της διαφήμισής σας και έχουν 
εισέλθει στο εικονικό σας κομμωτήριο. Εμφανίζει τον 
αριθμό των χρηστών που έχουν επισκεφτεί τη σελίδα σας.

Προβολές/Εμφανίσεις: Αυτή είναι η βιτρίνα 
σας όπως εμφανίζεται σε κάποιον. Όυσιαστικά, σας 
ενημερώνει πόσοι χρήστες έχουν δει την διαφήμισή σας.

Αναλογία κλικ σελίδων (CTR): Αυτός είναι ο 
αριθμός των κλικ στη διαφήμισή σας, διαιρούμενος με 
τον αριθμό προβολών. Καταδεικνύει πόσο επιτυχημένες 
είναι οι διαφημίσεις σας. Εάν το CTR είναι χαμηλότερο 
του 3% πρέπει να αφαιρέσετε ή να βελτιστοποιήσετε την 
διαφήμιση δεδομένου ότι δεν κρίνεται επαρκώς σχετική 
από τα προγράμματα περιήγησης.

Μέσο Κόστος ανά κλικ (CPC): Αυτό είναι το 
ποσό που χρεώνεστε για κάθε κλικ στη διαφήμισή 
σας. Είναι σημαντικό να κρατήσετε υπό έλεγχο το 
συγκεκριμένο ποσό προκειμένου να επωφεληθείτε στο 
έπακρο από τη σχέση τιμής-απόδοσης. Συστήνουμε να 
θέσετε ως μέγιστο CPC το ποσό των 3€.

Κόστος: Τελική ανάλυση: σας ενημερώνει για το ποσό 
που έχετε ξοδέψει. 

Μέσο Θέση: Αυτή είναι η θέση των αποτελεσμάτων 
των διαφημίσεών σας. Το 1 είναι η υψηλότερη εμφάνιση 
και το 10 η χαμηλότερη. Στοχεύστε ανάμεσα στην περιοχή 
1 - 3 για μεγιστοποίηση του CTR.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΌΝΌΜΑΣΙΩΝ:

Περίπτωση παράδειγμα ΓΙΑ ΚΌΜΜΩΤΗΡΙΑ
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GOOGLE+ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
http://www.google.com/+/business/

WELLA SALON FINDER
http://www.wellasalonfinder.com 

GOOGLE ADWORDS
www.google.co.uk/AdWords

ΕΡΓΑΛΕΙΌ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΥ ΛΕΞΕΩΝ-
ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΤΗΣ GOOGLE
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner

ΤΑΣΕΙΣ GOOGLE
http://www.google.com/trends/


