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Προβάλετε τη διαφήµισή σας στη Google σήµερα
Προσελκύστε περισσότερους πελάτες

Χωρίς επίσκεψη δεν υπάρχει χρέωση

Το Google AdWords µπορεί να σας βοηθήσει να
προσελκύσετε νέους επισκέπτες στον ιστότοπό σας,
να αυξήσετε τις διαδικτυακές πωλήσεις και τις
τηλεφωνικές κλήσεις που δέχεστε ή να ενισχύσετε
την αφοσίωση των πελατών σας.

Η εγγραφή στο Google AdWords είναι δωρεάν.
Πληρώνετε µόνο όταν κάποιος κάνει κλικ στη
διαφήµισή σας, για να επισκεφτεί τον ιστότοπό
σας ή για να σας καλέσει. Με άλλα λόγια, όταν η
διαφήµισή σας έχει αντίκρισµα.

Προσεγγίστε τα σωστά άτοµα τη σωστή στιγµή

Ξεκινήστε µε οποιονδήποτε προϋπολογισµό

Το Google AdWords µπορεί να σας βοηθήσει να
προσελκύσετε νέους επισκέπτες στον ιστότοπό σας,
να αυξήσετε τις διαδικτυακές πωλήσεις και τις
τηλεφωνικές κλήσεις που δέχεστε ή να ενισχύσετε
την αφοσίωση των πελατών σας.

Εσείς αποφασίζετε για το ποσό που θα
επενδύσετε. Απλώς ξεκινήσετε µε τον ηµερήσιο
προϋπολογισµό που µπορείτε να διαθέσετε και,
στη συνέχεια, προσαρµόστε τον ανάλογα µε τα
αποτελέσµατά σας. Πολλές επιχειρήσεις κάνουν
µια καλή αρχή µε έναν ηµερήσιο προϋπολογισµό
τουλάχιστον 10 € έως 20 €.

∆ιαφηµιστείτε σε τοπικό ή παγκόσµιο επίπεδο

Πώς θα χρεώνοµαι; και τί είναι το CPC

Στοχεύστε τις διαφηµίσεις σας σε πελάτες που
βρίσκονται σε συγκεκριµένες χώρες, περιοχές και
πόλεις ή σε καθορισµένη απόσταση από την
επιχείρηση ή το κατάστηµά σας.

Το κόστος ανά κλικ (CPC) είναι το ποσό που
χρεώνεστε κάθε φορά που κάποιος χρήστης
κάνει κλικ σε µια διαφήµισή σας.
Το CPC κάθε διαφήµισης καθορίζεται από τον
διαφηµιζόµενο. Ορισµένοι διαφηµιζόµενοι ίσως
προτίθενται να πληρώσουν µεγαλύτερα ποσά ανά
κλικ από άλλους, ανάλογα µε αυτό που
διαφηµίζουν
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Πώς λειτουργεί η διαφήµιση στο Google AdWords

Google Search
Όταν οι ενδιαφερόµενοι κάνουν αναζήτηση στο google µε λέξεις κλειδιά σχετικές µε το αντικείµενο σας,
η διαφήµιση σας εµφανίζεται στη σελίδα των αποτελεσµάτων αναζήτησης.
Εποµένως έτσι προβάλλετε η εταιρεία σας αποτελεσµατικά σε πελάτες που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες
σας ή τα προϊόντα σας.

Κάθε καινούργιος πελάτης έχει δώρο 75Ευρώ µε τα πρώτα 20 ευρώ
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Google Display
Το ∆ίκτυο εµφάνισης είναι µια συλλογή ιστότοπων (συµπεριλαµβανοµένων συγκεκριµένων ιστότοπων
Google όπως το Google Finance, το Gmail, το Blogger και το YouTube) όπου εµφανίζονται διαφηµίσεις του
AdWords. Αυτό το δίκτυο περιλαµβάνει, επίσης, ιστότοπους και εφαρµογές για κινητά.
Αν έχετε δει ποτέ να εµφανίζεται κάποια διαφήµιση του AdWords στον αγαπηµένο σας ειδησεογραφικό
ιστότοπο ή στο λογαριασµό σας στο Gmail και έχετε αναρωτηθεί για ποιο λόγο εµφανίζεται εκεί, τώρα
πλέον γνωρίζετε: Ιστότοποι όπως αυτοί αποτελούν µέρος του ∆ικτύου εµφάνισης Google.
Κατά την εµφάνιση διαφηµίσεων στο ∆ίκτυο εµφάνισης, µπορείτε να προσεγγίσετε µια µεγάλη ποικιλία
πελατών µε αρκετά ενδιαφέροντα, να επιλέξετε σε ποιους ιστότοπους ή σελίδες θα εµφανιστούν οι
διαφηµίσεις σας και να τραβήξετε την προσοχή των χρηστών µε ελκυστικές µορφές διαφηµίσεων.
Προσεγγίστε νέους πελάτες: Προσελκύστε την προσοχή κάποιου σε διαφορετικά σηµεία του κύκλου
αγοράς. Για παράδειγµα, αν είστε κάτοχος ενός καταστήµατος µε είδη ζωγραφικής, µπορείτε να εντοπίσετε
µια µαµά, η οποία διαβάζει κριτικές για τις καλύτερες µάρκες από µπογιές που πλένονται, πριν όµως να
βάλει το παιδί της στο αυτοκίνητο και βγει στην αγορά.
Επιλέξτε που θα εµφανίζονται οι διαφηµίσεις σας: Μέσα στο ∆ίκτυο εµφάνισης, µπορείτε να επιλέξετε πιο
συγκεκριµένα που θέλετε να εµφανίζονται οι διαφηµίσεις σας -- µπορείτε να επιλέξετε τύπους σελίδων ή
συγκεκριµένους ιστότοπους για τις διαφηµίσεις σας, καθώς και κοινά στα οποία θα προβάλετε τις
διαφηµίσεις σας
Προσελκύστε χρήστες µε συναρπαστικές µορφές διαφηµίσεων: Στο ∆ίκτυο εµφάνισης µπορούν να
εµφανίζονται µορφές κειµένου, εικόνας, βίντεο ή εµπλουτισµένων µέσων.
Η προσέγγιση του ∆ικτύου εµφάνισης
Από εκατοµµύρια ιστότοπους, σελίδες ειδήσεων και ιστολόγια σε ιστότοπους Google,
συµπεριλαµβανοµένων των Gmail και YouTube, το ∆ίκτυο εµφάνισης µπορεί να σας βοηθήσει να
προβάλετε το µήνυµά σας σε περισσότερους πελάτες.
Το ∆ίκτυο εµφάνισης προσεγγίζει το 90% των χρηστών στο διαδίκτυο και περιλαµβάνει περισσότερους από
2 εκατοµµύρια ιστότοπους, όπως είναι οι nytimes.com και weather.com (Πηγή: Comscore 2013).

Κάθε καινούργιος πελάτης έχει δώρο 75Ευρώ µε τα πρώτα 20 ευρώ
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Γιατί να συνεργαστείτε µε την WebOrange
Έχουµε πιστοποιηθεί απο την Google, γιατί έχουµε την ικανότητα
και την εξειδίκευµένη γνώση να δηµιουργήσουµε και να
διαχειριστούµε επιτυχηµένες καµπάνιες.
Θα σχεδιάσουµε και θα διαχειριστούµε την καµπάνια σας για να
πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσµατα απο την διαφήµιση σας και να
αυξύσετε τα έσοδα σας.

Γνώση
Εµπειρία
Εξειδίκευση
Αποτελεσµατικότητα

Επικοινωνήστε µαζί µας
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