
 
i 

 

 

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Διπλωματική Εργασία 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (ONLINE ADVERTISING) 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ GOOGLE ADWORDS 

του Σαλματά Γεωργίου 

 
Σαλματάς Γεώργιος του Ιωάννη – ΜΣ4711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενη για την Απόκτηση του Μεταπτυχιακού  

Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

(με Εξειδίκευση στο Marketing) 

 

Φεβρουάριος 2013 



  
ii 

Αφιερώσεις 

 

Αφιερώνω την ολοκλήρωση όλης αυτής της όμορφης αλλά κοπιαστικής εμπειρίας των 

δύο χρονών (ΜΒΑ in Marketing) στη γυναίκα μου Αναστασία που με τόση υπομονή 

υποστήριξε την προσπάθειά μου, και στον αείμνηστο πατέρα μου.  

 

Θα είστε πάντα μέσα στην καρδιά μου. 

  



  
iii 

Ευχαριστίες 

 

Ευχαριστώ την κα Βλαχοπούλου Μάρω που με εμπιστεύθηκε στην επιλογή 

θεματολογίας διπλωματικής εργασίας σε ένα καινοτόμο αντικείμενο.  

 

Ευχαριστώ την ίδια την ξέφρενη πορεία που ακολούθησε ο συνδυασμός των δυνάμεων 

της τεχνολογίας και το marketing στο Διαδίκτυο την τελευταία δεκαετία, που μου 

υπέδειξαν μια νέα πύλη έκφρασης επιχειρηματικότητας με τεράστια δυναμική και 

προοπτικές πρόσβασης σε παγκόσμιο κοινό.  

  



  
iv 

Περίληψη 

 

Αντικειμενικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εις βάθος διερεύνηση της 

κατηγορίας διαφήμισης του Search Advertising και η κατανόηση της διαδικασίας 

δόμησης διαφημίσεων δια μέσου του εργαλείου Google Adwords.  

 

Στην εργασία μου, λόγω της ενεργούς ενασχόλησής μου στο συγκεκριμένο πεδίο, 

παρόλο που έχω συνεργαστεί με εταιρείες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο 

εργαλείο, για λόγους απορρήτου που ήταν προκαθορισμένοι σε συμβόλαια 

συνεργασίας, δεν ήταν εφικτό να παρουσιάσω ένα πραγματικό ενιαίο σενάριο 

στρατηγικής δόμησης διαφήμισης Search Advertising με το Google Adwords.    

 

Η μεθοδολογία που ακολουθώ είναι η εξής. Δανειζόμενος πληροφορίες από διαδίκτυο 

και βιβλιογραφικές πηγές, στην αρχή παραθέτω στοιχεία από έρευνες που έχουν γίνει 

σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στην Ελλάδα γύρω από τις μηχανές 

αναζήτησης. Κατόπιν βλέπω τις τάσεις χρήσης παγκοσμίως του Online Advertising και 

του Search Advertising από επιχειρήσεις που παρέχουν και από επιχειρήσεις που έχουν 

υιοθετήσει αυτό τον τρόπο διαφήμισης. Στη συνέχεια ξεκινάω την ανάλυση της 

κατηγορίας του Search Advertising. Απομονώνω το εργαλείο του Google Adwords δια 

μέσου του οποίου ξεκινάω βήμα βήμα, χρησιμοποιώντας βιβλιογραφικές πηγές, να 

παρουσιάζω τον τρόπο δόμησης διαφήμισης για τις μηχανές αναζήτησης. Αναφέρω που 

ακριβώς εμφανίζονται οι διαφημίσεις κειμένου. Παραθέτω κατά ιεραρχική σειρά τα 

βασικά εργαλεία και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για τη διαδικασία δόμησης 

διαφημίσεων, δίνοντας ταυτόχρονα σχετικά παραδείγματα, όχι κατ’ ανάγκη από ένα 

ενιαίο case study. Τέλος, αναφέρω εταιρείες που δημοσιοποίησαν, έπειτα από 

συμφωνία με Google, τα αποτελέσματα χρήσης του Google Adwords για αυτές στην 

ελληνική αγορά, και κλείνω καταγράφοντας προσωπικά συμπεράσματα για τη χρήση 

του εργαλείου ως τρόπο διαφήμισης για τις επιχειρήσεις .  
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1. Εισαγωγή 

 

H ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η εκπληκτική διείσδυση του Internet στη ζωή του 

μέσου πολίτη, και η ανακάλυψη νέων τρόπων προσέγγισης κοινού διαμόρφωσε μια νέα 

κατάσταση στην παγκόσμια αγορά. 

 

Όταν η εταιρεία GoTo το 1998 (Pedersen, 2006) δημιούργησε την υποδομή εργαλείων 

που χρειάζονταν στις μηχανές για να μπορέσουν οι διαφημιστές να προωθήσουν με 

καινοτόμους τρόπους προϊόντα και υπηρεσίες πελατών τους, σίγουρα δεν μπορούσε να 

προβλέψει την τεράστια απήχηση αυτού του νέου μέσου διαφήμισης και από το 

καταναλωτικό κοινό, και από τις διαφημιζόμενες εταιρείες.  

 

Παράλληλα, η ίδρυση της Google το 1998 (Google Inc, 2013) ενός πραγματικού 

κολοσσού στο χώρο των μηχανών αναζήτησης, συνετέλεσε αποφασιστικά στην 

διείσδυση νέων τρόπων έκφρασης marketing τακτικών προς το καταναλωτικό κοινό. Το 

Search Engine Marketing, έπειτα από την ίδρυση του εργαλείου Google Adwords το 

2000 (Google Inc, 2000) από την παγκοσμίως αναγνωρισμένη μεγαλύτερη μηχανή 

αναζήτησης, έδωσε τεράστιες προοπτικές στην παγκόσμια επιχειρηματικότητα, 

διευκολύνοντας την πρόσβαση σε νέες αγορές με ένα πραγματικά εμπνευσμένο τρόπο. 

 

1.1. Στόχος – Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση μιας από τις 

κατηγορίες του Internet Marketing/Online Advertising (Wikipedia), το Search 

Advertising, και η ανάλυση του δραστικού ρόλου που θα διαδραματίσει στο προσεχές 

μέλλον στο χώρο της διαδικτυακής διαφήμισης. Επιπλέον, η παρουσίαση και ο τρόπος 

διαχείρισής του με ένα από τα επικρατέστερα εργαλεία υλοποίησής του για διαφήμιση 

στις μηχανές αναζήτησης, το Google Adwords και τέλος, η κατανόηση των 

δυνατοτήτων και των διαδικασιών δόμησης διαφήμισης δια μέσω του συγκεκριμένου 

εργαλείου, μέσα από μια νέα μεθοδολογία υλοποίησης έρευνας και παραγωγής 

διαφημιστικών κειμένων, τα οποία θα εμφανίζονται μόνο σε περίπτωση σχετικής 

αναζήτησης από το διαδικτυακό χρήστη. 
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Ο στόχος είναι να πείσω τον αναγνώστη για τη σημαντικότητα της άμεσης υιοθέτησης 

αυτής της κατηγορίας διαφήμισης στα marketing plan των εταιρειών, λόγω της εύκολης 

πρόσβασης που προσφέρει σε ευρύ στοχευμένο καταναλωτικό κοινό παγκοσμίως, με 

γρήγορο και ευέλικτο τρόπο.  

 

2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

Στο τέλος της διπλωματικής εργασίας μου παραθέτω το πλήρες εύρος των πηγών 

(Βιβλιογραφική Επισκόπηση) πάνω στις οποίες στήριξα την ανάπτυξή της. 

Χρησιμοποιώντας τη θεωρία από τις πηγές, αναπτύσσω ένα σύστημα για να 

χρησιμοποιήσει ο αναγνώστης. 

 

Η επιστημονική βιβλιογραφία στο Paid Search Advertising είναι σχετικά περιορισμένη 

για δυο λόγους. Η πληρωμένη διαφήμιση δεν είναι ένα προϊόν το οποίο ήρθε ως 

αποτέλεσμα επιστημονικών ερευνών, αλλά ένα προϊόν από εταιρείες της 

επιχειρηματικής αγοράς στα πλαίσια της έρευνας και ανάπτυξής τους.  

 

Το Google Adwords στο οποίο και θα δώσουμε έμφαση, είναι προϊόν συγκεκριμένης 

εταιρείας. Αυτός είναι και ο λόγος που το κύριο ποσοστό των πηγών μου για τη δόμηση 

της διπλωματικής εργασίας είναι:  

1. από την ίδια τη Google και την επίσημη ανακοινωμένη αναρτημένη βοήθειά της 

(Google Inc, 2013)  

2. από την ίδια τη Google και την επίσημη ανακοινωμένη ύλη για τις  πιστοποιήσεις 

της Adwords Fundamentals (Google Inc, 2013) – Adwords Advanced Search 

Advertising (Google Inc, 2013) 

3. από εμπορική βιβλιογραφία από δύο από τους πιο αναγνωρισμένους παγκοσμίως 

εκπαιδευτές του Adwords, τον Brad Geddes (Geddes, 2010) και τον Perry Marshall 

(Marshall, 2011). Η συγκεκριμένη βιβλιογραφία εμπορίου του Google Adwords 

από την οποία επηρεάστηκα (Geddes, 2010) (Marshall, 2011), θεωρείται μέχρι 

στιγμής από τις ποιοτικότερες της παγκόσμιας αγοράς. 

 

  



  
3 

Όλες οι παραπάνω πηγές αναφέρουν στοιχεία και γνώμες για τις δυνατότητες και τα 

εργαλεία του Adwords. Αυτό που θα κάνω εγώ στη συγκεκριμένη εργασία είναι να τα 

τοποθετήσω σε μια λογική σειρά, παραθέτοντας συγχρόνως παραδείγματα, για να 

αντιληφθούμε υποθετικά τα βήματα που κάνουμε κατά τη διαδικασία δόμησης 

διαφημιστικών μηνυμάτων για τις μηχανές αναζήτησης. 

 

Επιρροές υπάρχουν επίσης από  

1. σχετικά επιστημονικά άρθρα όσον αφορά ερμηνεία όρων και ιστορικά στοιχεία,  

2. πρόσθετη αναγνωρισμένη βιβλιογραφία εμπορίου (Jacobson, 2012), και (Dharmesh 

Kash, 2009), συνιδρυτή της Hubspot, ενός από τα μεγαλύτερα Marketing Agencies, 

3. έρευνες-μελέτες του IAB (Interactive Advertising Bureau), του επίσημου διεθνούς 

οργανισμού διαδραστικής επικοινωνίας,   

4. και τέλος από άρθρα στο διαδίκτυο. 

 

Δια μέσου της Βιβλιογραφικής Επισκόπησης δομώ ένα σύστημα, υποθέτοντας ότι 

εργαζόμαστε σε πραγματικές συνθήκες, για να συμπεράνουμε το κατά πόσο είναι 

εφικτό να εφαρμοστεί πρακτικά αυτό το θεωρητικό πλαίσιο που προτείνεται.  

Αναπτύσσω μια μεθοδολογία στην οποία εμπλέκονται και marketing γνώσεις και 

πληροφορικές γνώσεις για την ανάπτυξη και παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων. 

 

3. Μεθοδολογία 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθώ μέσα από βιβλιογραφική και εμπειρική έρευνα είναι η 

εξής.  

1. Αρχικά παραθέτω στοιχεία από έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τη 

συμπεριφορά των χρηστών στην Ελλάδα γύρω από τις μηχανές αναζήτησης. Θα 

προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά και τις αντιλήψεις του 

διαδικτυακού καταναλωτή στην Ελλάδα. Βλέπω τις τάσεις χρήσης παγκοσμίως του 

Online Advertising και του Search Advertising από επιχειρήσεις που παρέχουν και 

από επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει αυτό τον τρόπο διαφήμισης. 

2. Αφού αποδώσω την ερμηνεία του Internet Marketing, ξεκινάω την ανάλυση της 

κατηγορίας του Search Advertising.  
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3. Απομονώνω το εργαλείο του Google Adwords δια μέσου του οποίου ξεκινάω βήμα 

βήμα, χρησιμοποιώντας βιβλιογραφικές πηγές, να παρουσιάζω τον τρόπο δόμησης 

διαφήμισης για τις μηχανές αναζήτησης.  

4. Αναφέρω που ακριβώς εμφανίζονται οι διαφημίσεις κειμένου και ερμηνεύω τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την κατάταξη των διαφημίσεων στη μηχανή 

αναζήτησης της Google.  

5. Στο Google Adwords, παραθέτω κατά ιεραρχική σειρά τα βασικά εργαλεία και τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για τη διαδικασία δόμησης διαφημίσεων, 

δίνοντας ταυτόχρονα σχετικά παραδείγματα, όχι κατ’ ανάγκη από ένα ενιαίο case 

study.  

6. Τέλος, αναφέρω εταιρείες που δημοσιοποίησαν, έπειτα από συμφωνία με Google, 

τα αποτελέσματα χρήσης του Google Adwords για αυτές στην ελληνική αγορά.  

 

4. Ανάλυση Δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη μεθοδολογία, ξεκινάω τη μελέτη μου 

σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα. 

 

4.1. Συμπεριφορά Χρηστών στην Ελλάδα και Τάσεις Καταναλωτών - 

Προμηθευτών στη Χρήση Διαδικτύου 

 

Οι τάσεις των τρόπων χρήσης του Διαδικτύου από τους καταναλωτές, δημιουργούν την 

ανάγκη για νέες μεθόδους έκφρασης marketing από τους ειδικούς. Από σχετική έρευνα 

(Google Consumer Barometer, 2013) (Εικόνα 1) που έχουμε από το Google Consumer 

Barometer, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι για την Ελλάδα, το 69% των 

καταναλωτών προσδοκά τα σπουδαιότερα brands επιχειρήσεων να βρίσκονται στην 

κορυφή των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης. Το 58% θεωρεί ότι η θέση ενός 

brand στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης έχει άμεσο αντίκτυπο στη 

σπουδαιότητα αυτού του brand, και το 78% θεωρεί ότι τα αποτελέσματα με τοπική 

πληροφόρηση είναι πιο σχετικά με την αναζήτησή τους.    
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Εικόνα 1: Αντιλήψεις Ελλήνων για Επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις Μηχανές Αναζήτησης 

 

Σε στοιχεία τα οποία έχουμε από έρευνες (Google Consumer Barometer, 2013) (Εικόνα 

2), μπορούμε παρατηρήσουμε ότι το 52% των καταναλωτών στην Ελλάδα έχει 

υλοποιήσει έρευνα με μηχανές αναζήτησης, πριν προβεί σε αγορά για ένα τελικό 

προϊόν. Αν αναλύσουμε τα συγκεκριμένα στατιστικά ανά κατηγορία (Google Consumer 

Barometer, 2013) (Εικόνα 3), βλέπουμε ότι τη μεγαλύτερη ποσόστωση έχουν τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν σχέση με τουρισμό και τεχνολογία. 

 

 

Εικόνα 2: Ποσοστό Ελλήνων Καταναλωτών που έκαναν έρευνα σε μηχανές αναζήτησης πριν από αγορά 
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Εικόνα 3: Ποσοστώσεις χρήσης μηχανής αναζήτησης ανά κατηγορία κατανάλωσης στην Ελλάδα 

 

H online διαφημιστική δαπάνη παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία στην αγορά της 

Αμερικής (Statista, 2012) (Εικόνα 4), ενώ παράλληλα παρατηρείται αξιοσημείωτη 

πτώση στις έντυπες εκδόσεις. 

 

Εικόνα 4: Πορεία Επενδυόμενης Διαφημιστικής Δαπάνης στην Αμερική 
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Και στην Ελλάδα, για το 2011 σύμφωνα με έρευνα της Hellastat (Hellastat, 2013), και 

για το 2012 σύμφωνα με έρευνα της Media Service (Media Service, 2013), έχουμε 

μεγάλη πτώση στη διαφημιστική δαπάνη, με κύριες κατηγορίες που παρουσιάζουν 

προβλήματα τις εκδόσεις,  και το ραδιόφωνο.  

 

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που έχει εκδώσει το IAB Hellas, παρατηρούμε 

αύξηση της online display διαφημιστικής δαπάνης για το 2011 (IAB Hellas, 2012), και 

σταθερή πορεία για το 2012 (IAB Hellas, 2013).  

 

Τέλος, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του IAB Worldwide (IAB Worldwide, 2012) 

για το 1
ο
 εξάμηνο του 2012, και την πρόβλεψη της Price Water House Coopers (PwC, 

2012) έως και το 2016 (Εικόνα 5), συγκεκριμένα το Search Advertising, παρουσιάζει 

έντονα ανοδική τάση με πρόβλεψη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο 

της online διαφήμισης στα επόμενα χρόνια. 

 

 

Εικόνα 5: Πρόβλεψη της PwC για την πορείας της πληρωμένης διαφήμισης αναζήτησης 
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4.2.  Η Διείσδυση του Internet Marketing ως Μοντέλο Επιχειρηματικότητας 

 

Όπως αναφέρει ο (Dharmesh Kash, 2009), μια από τις  κύριες ευθύνες του marketing 

είναι να διαδώσει ένα κεντρικό μήνυμα για  προϊόντα και υπηρεσίες μιας επιχείρησης, 

προκειμένου να επηρεάσει το καταναλωτικό κοινό να αγοράσει. Για να ολοκληρωθεί 

αυτή η ενέργεια, ένας εκπρόσωπος του marketing χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό 

παραδοσιακών τεχνικών οι οποίες περιέχουν emails, telemarketing, τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, έντυπη διαφήμιση και εκθέσεις προκειμένου να φτάσει στους πιθανούς 

αγοραστές. Όλες αυτές οι τεχνικές αποτελούν τεχνικές «push» προς τον τελικό πελάτη, 

όπου το διαφημιστικό μήνυμα αποστέλλεται προς αυτόν, ασκώντας του μια μορφή 

αγοραστικής πίεσης. Το πρόβλημα με τις τεχνικές παραδοσιακού marketing είναι ότι 

έχουν γίνει λιγότερο αποτελεσματικές στη διάδοση και διείσδυση του μηνύματος στο 

αγοραστικό κοινό, καθώς ο καταναλωτής γίνεται ολοένα και πιο ικανός στον 

παρεμποδισμό αυτών των μηνυμάτων. 

 

Ο καταναλωτής αγοράζει και μαθαίνει με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο σε σχέση με 

αυτόν τον οποίο ίσχυε λίγα χρόνια πριν και για αυτό το λόγο οι ειδικοί του marketing 

πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες συνθήκες. Οι καταναλωτές τώρα 

χρησιμοποιούν το Internet για να αγοράσουν και να δουν πληροφορίες, κάνουν έρευνα 

για τα προϊόντα τα οποία πρόκειται να καταναλώσουν.  

 

Μπορούμε να διαχωρίσουμε τη χρήση του Internet από τον καταναλωτή σε τρεις 

βασικές κατηγορίες. 

1. Ο κόσμος αγοράζει και συγκεντρώνει πληροφορίες δια μέσου των μηχανών 

αναζήτησης, όπως η Google. Ο μέσος διαδικτυακός χρήστης συγκεντρώνει 

στοιχεία από αναζητήσεις καθημερινά και, αντί να ακούσει έναν εκπρόσωπο των 

πωλήσεων, αντί να διαβάσει ένα μήνυμα spam, αντί να δει μια τηλεοπτική 

διαφήμιση, ή ένα διαφημιστικό φυλλάδιο για μια παρουσίαση, οι περισσότεροι 

βρίσκουν πιο εύκολο το να καθίσουν στα γραφεία τους και να ανακαλύψουν 

πληροφορίες δια μέσω των μηχανών αναζήτησης. Προκειμένου να 

εκμεταλλευθούν αυτή τη νέα πραγματικότητα, οι ειδικοί του marketing χρειάζεται 

να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται για το ίδιο το marketing.  
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2. Ένα άλλο μέσο που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής είναι τα blogs. Σχεδόν κάθε 

κλάδος έχει ένα blog το οποίο αναλύει και κρίνει το προϊόν ή την υπηρεσία. Το 

στοχευόμενο κοινό δεν δίνει έμφαση πλέον την επίσημη ανακοίνωση μιας 

εταιρείας για ένα προϊόν αλλά, αντί για αυτό, ψάχνει τις μηχανές αναζήτησης και 

κάνει εγγραφή σε blogs τα οποία κάνουν αναφορές και κριτικές για αυτά τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες. 

3. Τρίτο μέσο το οποίο χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να μάθουν, για να 

επηρεαστούν για τις αγορές τους και να διαμορφώσουν άποψη είναι τα Social 

Media. Διαμέσου των συζητήσεων επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά στο να 

αγοράσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. 

 

Για να γίνει λοιπόν μια επιχείρηση επιτυχημένη και να αναπτύξει την 

αναγνωρισιμότητα και την αποδοχή των προϊόντων της, και κατά συνέπεια τα κέρδη 

της,  θα πρέπει να βρει μεθόδους για να διεισδύσει μέσα σε αυτή τη νέα αγορά με έναν 

τέτοιο τρόπο που θα βοηθήσει τους πιθανούς επικείμενους καταναλωτές να 

ενημερωθούν για ποιο λόγο να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα ή την υπηρεσία, 

«ανακαλύπτοντας» την πληροφορία. Αυτή η νέα προσέγγιση, η νέα διαδικασία σκέψης, 

που προκύπτει από την παραμετροποίηση της προσέγγισης στο μοντέλο σκέψης του 

καταναλωτή, αλλάζει τελείως τα δεδομένα έκφρασης marketing πρακτικών, έτσι όπως 

τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. 

 

4.3. Ερμηνεία του όρου Internet Marketing/Online Advertising 

 

Η γενικότερη απόδοση του όρου Internet Marketing/Online Advertising (Wikipedia) 

είναι η χρήση του Διαδικτύου για την προβολή, τις δημόσιες σχέσεις, τη διαφήμιση και 

την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Περιλαμβάνει στις τάξεις του τις εξής 

κατηγορίες:  

 SEO. Παραμετροποίηση ενός ιστότοπου για υψηλές κατατάξεις στις μηχανές 

αναζήτησης. H διαδικασία παραμετροποίησης των δωρεάν αποτελεσμάτων λέγεται 

Search Engine Optimization. 

 Search Engine Marketing. To marketing Μηχανών Αναζήτησης. Η διαχείριση 

των πληρωμένων διαφημίσεων μπορεί να συναντηθεί και με τον όρο Search, Paid ή 

PPC Advertising. 
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 Display Advertising. Διαφήμιση με Banner ή Video σε συνεργατικούς ιστότοπους.  

 Social Media Marketing. Διαχείριση φήμης μιας επιχείρησης μέσα από κανάλια 

κοινωνικής δικτύωσης.  

 Email Marketing. Επικοινωνιακές στρατηγικές ηλεκτρονικής επικοινωνίας με 

μέλη που εγγράφονται συνειδητά στο newsletter του website μας, μέσα από συνεπή 

επικοινωνία σε καθορισμένη τακτή βάση με στόχο την έγερση συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς. 

 Copywriting. Αρθρογράφηση σε Blogs, Article Directories, E-zine websites 

λαμβάνοντας υπόψη και τη συμπεριφορά των διαδικτυακών επισκεπτών, και τις 

παραμέτρους αρθρογράφησης που προϋποθέτουν οι αλγόριθμοι των μηχανών 

αναζήτησης για βέλτιστη προβολή στις μηχανές αναζήτησης. 

 Affiliate Marketing. Η παραδοσιακή μορφή τριγωνικής πώλησης στο διαδίκτυο. 

 Mobile Marketing. Η διαχείριση των διαφημίσεων στο νέο κανάλι της κινητής 

τηλεφωνίας σε συνδυασμό με τη εντυπωσιακή διείσδυση των smartphones στην 

αγορά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. 

 E-commerce. Η διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος σε συνδυασμό με 

data mining τεχνικές, βελτιστοποιούν την εμπειρία του διαδικτυακού επισκέπτη, ο 

οποίος επιλέγει μέσα από ένα μια γκάμα από συναφή – συμπληρωματικά προϊόντα 

με παρελθοντικές αγοραστικές του επιλογές. 

 Web Analytics. Η μέτρηση της επιτυχίας ή αποτυχίας όλων των παραπάνω 

τακτικών που θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση ή αναπροσαρμογή στρατηγικών, 

είναι για πρώτη φορά εφικτή με απόλυτη ακρίβεια μέσα από εργαλεία 

παρακολούθησης της συμπεριφοράς του διαδικτυακού επισκέπτη. 

 

4.4. Τι είναι το Search Advertising 

 

Μια μηχανή αναζήτησης μας βοηθά ως χρήστες να βρούμε αυτό που αναζητούμε 

διαδικτυακά. Αναζητώντας μια λέξη ή φράση, η οποίες αποκαλούνται λέξη ή φράση  

κλειδί, μέσα σε μια μηχανή αναζήτησης μας εμφανίζονται ένα σύνολο από 

αποτελέσματα που είναι σχετικά με αυτό με αυτό το ερώτημα. Οι περισσότερες 

μηχανές αναζήτησης παρέχουν δυο τύπους αποτελεσμάτων ως ανταπόκριση στο ίδιο 

ερώτημα. Τα οργανικά αποτελέσματα και τα πληρωμένα αποτελέσματα.  Στη μηχανή 

αναζήτησης της Google παρόλο που και τα οργανικά και τα πληρωμένα αποτελέσματα 

εμφανίζονται ως απαντήσεις το ίδιο ερώτημα, είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η λογική 
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της κατάταξης ενός οργανικού αποτελέσματος δεν έχει σχέση με τη λογική κατάταξης 

ενός πληρωμένου αποτελέσματος, και αντιστρόφως.  

 

Το Search Engine Marketing/Advertising είναι η διαδικασία προώθησης και marketing 

ενός ιστότοπου δια μέσου πληρωμένων αποτελεσμάτων (διαφημίσεων) στις μηχανές 

αναζήτησης. 

 

Για να δημιουργήσουμε μια διαφήμιση σε μια μηχανή αναζήτησης, χρειάζεται να 

δημιουργηθεί ένας λογαριασμός με το μέσο διαφήμισης της μηχανής αυτής. Στην 

περίπτωση της Google αυτό το μέσο λέγεται Adwords. Έπειτα από τη δημιουργία ενός 

λογαριασμού, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις διαφημίσεις μας και να τοποθετήσουμε 

μια λίστα από ερωτήματα χρηστών, δηλαδή λέξεις κλειδιά που θα είναι η αιτία 

εμφάνισης των διαφημίσεών μας. Στις μηχανές αναζήτησης αποτελεί το δημοφιλέστερο 

τρόπο διαφήμισης και εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση που οι χρήστες αναζητούν 

έναν συγκεκριμένο όρο.  

 

Οι διαφημίσεις στις μηχανές αναζήτησης λειτουργούν με ένα μοντέλο πληρωμής ανά 

κλικ (CPC - Pay Per Click), κάτι που σημαίνει ότι πληρώνουμε μόνο εφόσον κάνουμε 

κλικ στην διαφήμιση, και όχι με την εμφάνιση της. Ο άλλος συνηθισμένος τρόπος 

πληρωμής στις διαδικτυακές διαφημίσεις είναι η πληρωμή ανά χιλιάδα εμφανίσεων 

(CPM). 

 

Οι διαφημίσεις εμφανίζονται στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης, 

εμφανίζονται στο δίκτυο των συνεργατικών μηχανών αναζήτησης, εμφανίζονται στο 

δίκτυο ιστότοπων των συνεργατών, και τέλος ακόμη και μέσα στο ίδιο το webmail μας. 

Ο λόγος που καθιστά το προϊόν ακόμη πιο ελκυστικό είναι η δυνατότητα διαφήμισης σε 

πολλές διαφορετικές γλώσσες. 

 

Αποτελεί μια επιλογή που μπορεί χρησιμοποιηθεί και από τον απλό χρήστη. Το μόνο 

που χρειάζεται είναι η δημιουργία ενός λογαριασμού και πιστωτική κάρτα. Το μεγάλο 

πλεονέκτημα του είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί διαφήμιση οπουδήποτε, όποια ώρα 

και στιγμή θελήσουμε. Δεν έχει συγκεκριμένη τιμή αγοράς. Εμείς μπορούμε να 

καθορίζουμε το κόστος. Η μηχανή αναζήτησης (πχ Google) μας δίνει ένα 

προσεγγιστικό κόστος ανά κλικ, το οποίο και χρεωνόμαστε μόνο έπειτα από την 

επιθυμία προβολής της διαφήμισής μας από τον διαδικτυακό χρήστη (κλικ). Τα 
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ευχάριστα νέα είναι ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο. Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση, 

μπορούμε να ορίσουμε τον προϋπολογισμό μας, ελέγχουμε τη μέγιστη χρέωση ανά 

κλικ, και μπορούμε να κάνουμε παύση η κλείσιμο μιας καμπάνιας οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή.  

 

Οι στόχοι μιας πληρωμένης διαφήμισης στις μηχανές αναζήτησης είναι είτε η άμεση 

ανταπόκριση σε αυτή, είτε η ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης.  

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Search Advertising; Αποτελεί τον πιο γρήγορο τρόπο 

για να   προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, είναι υψηλά στοχευμένο και 

παραμετροποιήσιμο, και βοηθά τον πιθανό επικείμενο πελάτη να μας βρει χωρίς να 

είναι απαραίτητη η δική μας πωλησιακή κλήση. 

 

Στις παρακάτω παραγράφους, θα προσπαθήσω να αναλύσω τη συγκεκριμένη κατηγορία 

του Internet Marketing μέσα από δυο οπτικές πλευρές. Από την  οπτική πλευρά της 

marketing προσέγγισης του καταναλωτή και από την οπτική πλευρά των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών του εργαλείου Google Adwords.  

 

4.5. Το Εργαλείο του Google Adwords 

 

Αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στο χώρο της πληρωμένης διαφήμισης. Σύμφωνα 

με πρόσφατη ανακοίνωση της Google (Google Inc, 2013), τα κέρδη της από το 

Advertising για το 2012 ήταν 43,68 δις δολάρια, με τη Yahoo! (Yahoo! Inc, 2013), και 

τη Microsoft (Microsoft Corp, 2013) έπειτα από τη συμμαχία τους στο Online 

Advertising να ακολουθούν στα 3,51 δις και 2,87 δις δολάρια αντίστοιχα.  

 

Το Google Adwords (Wikipedia) είναι το κύριο προϊόν διαφήμισης της Google και η 

κύρια πηγή εσόδων της. Προσφέρει pay per click (κόστος ανά κλικ - CPC) διαφήμιση, 

ή διαφήμιση με κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις (κόστους ανά χιλίοις - CPM), στοχευμένη 

σε ιστότοπους και σε κινητά smartphones με τη μορφή κειμένου, Display (banner), και 

Rich Media (Video – Flash). Το Adwords παρέχει τοπική, εθνική και διεθνή διανομή.  
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Οι διαφημίσεις κειμένου της Google είναι σύντομες, και αποτελούνται από ένα τίτλο με 

μέγιστο 25 χαρακτήρες και τρεις επιπλέον γραμμές κειμένου με μέγιστο 35 χαρακτήρες 

η καθεμία. Οι διαφημίσεις Display και Rich Media μπορούν να είναι μία από τις πολλές 

διαφορετικές στα προκαθορισμένα μεγέθη που θέτει το Interactive Advertising Bureau 

(IAB Worldwide, 2012).  

 

Σύμφωνα με τη Google Certification Program Resource Library (Google Inc, 2013) και 

τον Perry Marshall (Marshall, 2011), oι διαφημίσεις κειμένου εμφανίζονται στη μηχανή 

αναζήτησης πάνω ή κάτω στην κεντρική περιοχή και στην περιοχή δεξιά της οθόνης 

του υπολογιστή (Εικόνα 6). Τα διαφημιστικά μηνύματα είναι κατά μέγιστο τρία στην 

κεντρική περιοχή και κατά μέγιστο οκτώ στην περιοχή εκ δεξιών της οθόνης. Ο 

αριθμός των εμφανιζόμενων διαφημίσεων δεν είναι πάντα πλήρης και ίδιος, αλλά 

εξαρτάται από τον όρο που θα αναζητήσει ο χρήστης. Βασική αρχή της Google 

αποτελεί η ικανοποίηση του χρήστη της μηχανής αναζήτησης, για αυτό και του 

εμφανίζει μόνο αποτελέσματα που είναι σχετικά με τις λέξεις κλειδιά που έχει 

χρησιμοποιήσει στο λογισμικό ερωτήσεων. 

 

 

Εικόνα 6: Περιοχή Πληρωμένων Διαφημίσεων στη Μηχανή Αναζήτησης Google 
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Εκτός από τη μηχανή αναζήτησης Google, οι διαφημίσεις κειμένου εμφανίζονται στο 

συνεργατικό δίκτυο της Google (Εικόνα 7) που αποτελείται από  

 Συνεργατικές Μηχανές Αναζήτησης 

 Δίκτυο Ιδιοκτησίας της Google (όπως Gmail, Feedburner κα) 

 Εταιρείες παραγωγής περιεχομένου με ιστότοπους που έχουν εγκατεστημένη την 

εφαρμογή του Google Adsense (Wikipedia) 

 

 

Εικόνα 7: To Δίκτυο Προβολής Google Διαφημίσεων 

 

Μπορούμε να κάνουμε εγγραφή με όποιο email επιθυμούμε, αλλά προτείνεται να 

χρησιμοποιούμε λογαριασμό Gmail για να υπάρχει συμβατότητα με όλες τις εφαρμογές 

της Google. Κατά την εγγραφή μας, θα μας ζητηθεί να τοποθετήσουμε προτιμήσεις 

ζώνης ώρας, χώρας και νομίσματος για να παραμετροποιηθεί ανάλογα το περιβάλλον 

της εφαρμογής. Κατά την οργάνωση του λογαριασμού χρέωσης πρέπει να επιλέξουμε 

τη χώρα ή περιοχή που βρίσκεται η διεύθυνση  χρέωσής μας. Έπειτα, στις ρυθμίσεις 

προφίλ χρέωσης ορίζουμε αν  θέλουμε να πληρώνουμε αυτόματα ή όχι, με πιστωτική 

κάρτα  ή με κάποιο άλλο τρόπο. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, είμαστε έτοιμοι 

να δημιουργήσουμε τις διαφημιστικές μας καμπάνιες.  
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4.6. Η Κατάταξη Διαφημίσεων στο Google Adwords 

 

Το Adwords διαπράττει δημοπρασίες για να αποφασίσει ποιές διαφημίσεις θα 

φαίνονται στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης και με ποια λογική κατάταξης 

(Εικόνα 8). Η λογική της δημοπρασίας έχει σχεδιαστεί για ένα δίκαιο σύστημα 

εμφάνισης διαφημίσεων. Σε άλλα διαφημιστικά κανάλια, όπως οι εφημερίδες, αυτό που 

κοστολογείται είναι αποκλειστικά η τοποθέτηση μιας διαφήμισης. Στην περίπτωση του 

Adwords το κλειδί είναι η ποιοτική διαφήμιση και η θετική εμπειρία του διαδικτυακού 

χρήστη. Οι διαφημιστές, μικροί και μεγάλοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν επί ίσης 

βάσης λέξεις κλειδιά που είναι βασισμένες στους στόχους τους, δεν εμφανίζονται όμως 

κατ' ανάγκη  στις κορυφαίες θέσεις αυτοί που πληρώνουν περισσότερο. Όταν ένας 

χρήστης αναζητά ένα όρο, τότε το Adwords πρέπει να επιλέξει άμεσα ποιες διαφημίσεις 

θα εμφανίσει πρώτες ανάμεσα στους διαφημιστές. Το κόστος και η ποιότητα είναι δύο 

παράμετροι που λαμβάνει υπόψη. Οι καλοσχεδιασμένες διαφημίσεις έχουν επίσης 

πλεονέκτημα. Από τη στιγμή που διαφημιστές ανταγωνίζονται για την ίδια λέξη κλειδί, 

η Google πρέπει να βρει ένα τρόπο να δώσει προτεραιότητα σε κάποιους από αυτούς. 

 

Εικόνα 8: Υπολογισμός Κατάταξης Διαφήμισης 

 

Αρχικά, η Google κοιτάει το κόστος.  Λαμβάνει υπόψη το μέγιστο κόστος ανά κλικ 

του κάθε διαφημιστή για τη συγκεκριμένη λέξη κλειδί που έχει καταχωρηθεί. Έπειτα, 

η Google βλέπει τη συνάφεια. Αυτό σημαίνει ότι κάνει έλεγχο ανάμεσα στις 

υποψήφιες διαφημίσεις, ούτως ώστε να δει ποιές από αυτές ταιριάζουν περισσότερο με 

το ερώτημα που τέθηκε στη μηχανή αναζήτησης. Η Google καταμετρά τη συνάφεια διά 

μέσου του Δείκτη Ποιότητας (Quality Score) (Google Inc, 2013), ενός συστήματος 

βαθμολόγησης που ελέγχει κατά πόσο μια λέξη κλειδί που έχει αναζητηθεί και η 

σχετιζόμενη διαφήμιση συντείνουν.  
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Η Google χρησιμοποιεί το Δείκτη Ποιότητας όταν υπολογίζει το ποσό που χρειάζεται 

να πληρώσουμε για να εμφανιστούμε στην πρώτη σελίδα της μηχανής αναζήτησης για 

κάθε λέξη κλειδί. Αυτό είναι προσεγγιστικά το κόστος ανά κλικ που χρειάζεται να 

πληρώσει ο διαφημιστής για να εμφανιστεί στην πρώτη σελίδα όταν ένα ερώτημα 

χρήστη ταιριάζει με τη δίκη του λέξη κλειδί. 

 

Κάθε φορά που ο διαδικτυακός επικείμενος καταναλωτής διαπράττει μια αναζήτηση 

που εμφανίζει μια διαφήμιση, υπολογίζεται ο Δείκτης Ποιότητας (Geddes, 2010), 

διακριτά για κάθε λέξη κλειδί.  

Για να υπολογίσουμε τον δείκτη ποιότητας λαμβάνουμε υπόψη τις εξής παραμέτρους:  

 Το ιστορικό του ποσοστού προσπέλασης της λέξης κλειδιού (CTR Rate). Πόσο 

συχνά αυτή η λέξη κλειδί οδήγησε σε κλικ στη διαφήμισή μας  

 Το ιστορικό του ποσοστού προσπέλασης της συγκεκριμένης εμφανιζόμενης 

διεύθυνσης ιστοσελίδας (Display URL). Πόσο συχνά δεχθήκαμε κλικ από το 

εμφανιζόμενο Display URL.  

 Tο ιστορικό του λογαριασμού. Tο γενικότερο ποσοστό προσπέλασης όλων των 

διαφημίσεων και των λέξεων κλειδιών στο λογαριασμό μας. 

 Την ποιότητα της σελίδας που οδηγεί η διαφήμισή μας (Landing Page). Πόσο 

σχετική, ξεκάθαρη και εύκολη στην πλοήγηση είναι η σελίδα μας.  

 Τη συνάφεια λέξεως κλειδιού / διαφήμισης. Πόσο σχετική είναι η λέξη κλειδί με 

τις διαφημίσεις μας. 

 Τη συνάφεια λέξεως κλειδιού / αναζήτησης. Πόσο σχετική είναι η λέξη κλειδί με 

αυτή που έχει αναζητήσει ο διαδικτυακός χρήστης. 

 Τη γεωγραφική απόδοση. Πόσο επιτυχημένος είναι ο λογαριασμός μας στις 

περιοχές που έχουμε στοχοποιηθεί. 

 Την απόδοση της διαφήμισης σε ένα ιστότοπο. Πόσο καλά αποδίδει η διαφήμισή 

μας στο συγκεκριμένο και σε παρόμοιους ιστότοπους. 

 Τις στοχευόμενες συσκευές μας. Πόσο καλά οι διαφημίσεις μας έχουν αποδώσει 

σε διαφορετικούς τύπους συσκευών.  
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Ο Δείκτης Ποιότητας επηρεάζει τα συγκεκριμένα θέματα: 

 Την επιλεξιμότητα διαφήμισης. Υψηλοί Δείκτες Ποιότητας διευκολύνουν και 

κάνουν πιο οικονομική την ένταξη μιας λέξεως κλειδιού στη δημοπρασία 

διαφημίσεων. 

 Το πραγματικό κόστος ανά κλικ της λέξεως κλειδιού. Υψηλότεροι Δείκτες 

Ποιότητας οδηγούν σε χαμηλότερο κόστος ανά κλικ, άρα οικονομικότερη 

διαφήμιση. 

 Τον προϋπολογισμό της λέξεως κλειδιού για την εμφάνιση της στην πρώτη 

σελίδα. Υψηλότεροι Δείκτες Ποιότητας οδηγούν σε χαμηλότερο εκτιμούμενο 

προϋπολογισμό για εμφάνιση στην πρώτη σελίδα, άρα γίνεται πιο εφικτή η 

εμφάνιση σε αυτή. 

 Τον προϋπολογισμό για την προβολή της λέξεως κλειδιού στο επάνω μέρος της 

σελίδας. Υψηλότεροι Δείκτες Ποιότητας οδηγούν σε χαμηλότερο εκτιμούμενο 

προϋπολογισμό για εμφάνιση στο επάνω μέρος της σελίδας, άρα γίνεται 

ευκολότερη η επίτευξη αυτού του στόχου. 

 Τη μέση θέση διαφήμισης. Υψηλότεροι Δείκτες Ποιότητας οδηγούν σε 

υψηλότερες θέσεις διαφήμισης. 

  

Περιγράφοντας περιληπτικά όλες τις παραμέτρους θα λέγαμε ότι υψηλοί Δείκτες 

Ποιότητας οδηγούν σε χαμηλότερα κόστη και καλύτερες θέσεις διαφημίσεων  

(Εικόνα 9).  

 

 

Εικόνα 9: Παράδειγμα Κατάταξης Διαφημίσεων 
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4.7. 1o Βήμα: Έρευνα Λέξεων - Κλειδιών  

 

Ο Brad Geddes (Geddes, 2010) αναφέρει ότι υπάρχουν πέντε στάδια στην 

αγοραστική διαδικασία απόφασης του καταναλωτή στο διαδίκτυο (Εικόνα 10).  

 Πρώτο στάδιο.  Αναγνώριση  

 Δεύτερο στάδιο. Ενδιαφέρον  

 Τρίτο σταδίο. Μάθηση  

 Τέταρτο στάδιο. Έρευνα αγοράς  

 Πέμπτο στάδιο. Αγορά  

 

 

Εικόνα 10: Στάδια Αγοραστικής Απόφασης 

 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την αναφορά, παραθέτω ένα σενάριο κατηγοριοποίησης των 

καταναλωτών για να τους εντάξουμε έπειτα στις διαφημιστικές καμπάνιές μας  

 

Παρατηρώντας που θέτει μία λέξη κλειδί στην αγοραστική διαδικασία τον καταναλωτή, 

μπορούμε να κατανοήσουμε πως αυτός συμπεριφέρεται και έτσι διασφαλίζουμε ότι η 

διαφήμιση μας και η σελίδα προορισμού της συντονίζεται με το στάδιο που βρίσκεται. 

Τα στάδια αγοραστικής απόφασης εμφανίζονται σαν μια χοάνη (Εικόνα 10: Στάδια 

Αγοραστικής Απόφασης) επειδή πολλοί χρήστες στις μηχανές αναζήτησης είναι αυτοί 

Αναγνώριση 

Ενδιαφέρον 

Μάθηση 

Έρευνα 

Αγορά 
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που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο, αλλά καθώς αλλάζουμε στάδια θα συναντούμε όλο 

και λιγότερους χρήστες.  

Το στάδιο αναγνώρισης είναι στην κορυφή της χοάνης. Αν ένας καταναλωτής δεν 

γνωρίζει για το προϊόν μας, δεν πρόκειται ποτέ να αγοράσει. Η πρώτη δουλειά μας είναι 

να διασφαλίσουμε ότι ο καταναλωτής το αναγνωρίζει. Εάν ένας καταναλωτής δεν 

γνωρίζει για τα προϊόντα μας, μπορεί να μην γνωρίζει ότι υπάρχει το προϊόν που μπορεί 

να διορθώσει το πρόβλημα που έχει. Για αυτό το λόγο πρέπει να τους κάνουμε να 

κατανοήσουν ότι τους προσφέρουμε. Σε αυτό το στάδιο της αγοραστικής απόφασης 

ευθύνη μας αποτελεί να δηλώσουμε την ύπαρξη μας. Αυτό μεταφράζεται σε γενικές 

λέξεις κλειδιά, οι οποίες ναι μεν έχουν υψηλό επίπεδο αναζήτησης, αλλά δεν έχουν 

υψηλό ποσοστό μετατροπών. (πχ στίφτης) 

 

Από τη στιγμή που ένας διαδικτυακός χρήστης κατανοήσει το προϊόν, προχωρούμε στο 

επόμενο στάδιο.  Το ενδιαφέρον για το προϊόν και την υπηρεσία μας. Στο στάδιο 

ενδιαφέροντος θέλουμε οι χρήστες να πειστούν ότι το προϊόν μπορεί να κάνει τη ζωή 

τους καλύτερη. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του με 

εστίαση κυρίως στο δεύτερο. (πχ αυτόματο στύψιμο φρούτων) 

 

Στο επόμενο στάδιο οι χρήστες χρειάζονται να μάθουν περισσότερα για το προϊόν, 

ούτως ώστε να έχουν αρκετή πληροφόρηση για να λάβουν αγοραστική απόφαση. Αυτό 

το στάδιο είναι γνωστό ως στάδιο μάθησης. Η πληροφόρηση στο αγοραστικό κοινό 

είναι το στάδιο μάθησης όπου οι χρήστες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την ορολογία  

που χρησιμοποιούμε εμείς για το προϊόν μας. Τα ερωτήματα που θέτει ο χρήστης είναι 

συνήθως πιο συγκεκριμένα και περιέχουν την επωνυμία  για το προϊόν ή υπηρεσία τα 

οποία αναζητούν. (πχ στίφτης με διαχωριστή πολτού). 

 

Από τη στιγμή που οι χρήστες κατανοήσουν αρκετά την υπηρεσία και το προϊόν που 

αναζητούν, θα αρχίσουν τη σύγκριση μεταξύ των ομοειδών προϊόντων. Αυτό είναι 

γνωστό ως στάδιο έρευνας αγοράς. Σε αυτό το στάδιο ένας καταναλωτής μπορεί να 

έχει αποφασίσει ότι θα αγοράσει ένα προϊόν,  απλά  δεν έχει αποφασίσει από ποια 

εταιρεία και θέλει να κάνει συγκρίσεις. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται σε 

αυτό το στάδιο είναι συγκεκριμένες και δείχνουν ένα αυξημένο επίπεδο γνώσης. (πχ 

σύγκριση Kenwood Moulinex στίφτες φρούτων)  
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Τέλος όταν ως καταναλωτής έχει κατασταλάξει για το πραγματικό προϊόν το οποίο 

επιθυμεί να αγοράσει, το μόνο που θέλει είναι που και πως θα το αγοράσει, με ποιο 

τρόπο μπορεί να πληρώσει. Στο στάδιο αγοράς λοιπόν οι λέξεις κλειδιά που 

χρησιμοποιούνται περιγράφουν ξεκάθαρα το προϊόν, την επωνυμία και την επιθυμία 

αγοράς. (πχ αγορά Moulinex PC600G Rubi). 

 

Τα στάδια της αγοραστικής απόφασης είναι διαφορετικά για κάθε επιχείρηση. Είναι 

σημαντικό να λάβουμε υπόψη την επιχείρησή μας για να καθορίσουμε πως ο 

καταναλωτής ψάχνει πληροφορία για αυτήν, πως παίρνει τις αποφάσεις του και τελικά 

πως επιλεγεί ανάμεσα από επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας. Δεν υπάρχει 

χρονικό όριο στη συγκεκριμένη αγοραστική διαδικασία. Άλλο προϊόν μπορεί να 

χρειαστεί πέντε λεπτά για να αγοραστεί και άλλο έξι μήνες ή περισσότερο. Κάθε λέξη 

κλειδί που επιλέγουμε στην καμπάνια Adwords, θα ενταχθεί τουλάχιστον σε ένα στάδιο 

στην αγοραστική διαδικασία. Μερικές λέξεις κλειδιά μπορεί να εμπίπτουν σε δύο 

στάδια. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να δοκιμάσουμε διαφορετικές σελίδες 

προορισμού (Landing Pages), για να δούμε εάν η σελίδα πληροφόρησης ή η σελίδα 

προϊόντος έχει υψηλότερο ανταποδοτικό όφελος.  

 

Όταν κάνουμε έρευνα για λέξεις κλειδιά πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας τον 

καταναλωτή που αναζητά. Οι δικές του σκέψεις είναι αυτές που τοποθετούνται με 

λέξεις στη μηχανή αναζήτησης, αυτές που θέλουμε και αυτές που θα είναι η αιτία για 

να εμφανιστούν οι διαφημίσεις. Μπορούμε να επιμερίσουμε αυτές τις σκέψεις σε 

τέσσερις περιοχές:  

 Σαφείς λέξεις κλειδιά. Στις σαφείς λέξεις κλειδιά συνήθως έχουμε την υψηλότερη 

αναζήτηση. Κατευθείαν περιγράφουμε το προϊόν ή την υπηρεσία, χωρίς περαιτέρω 

διαδικασίες έρευνας. (πχ υδραυλικοί) 

 Λέξεις κλειδιά που εκφράζουν το πρόβλημα. Περιγράφουν τις συνθήκες ή τα 

προβλήματα που επιλύει το προϊόν μας. (πχ πλημμυρισμένο υπόγειο)  

 Λέξεις κλειδιά που καθορίζουν το σύμπτωμα. Συγκεκριμενοποιούν τα 

συμπτώματα του πραγματικού προβλήματος (πχ σπασμένοι σωλήνες ύδρευσης) 

 Ονόματα προϊόντων ή ονόματα μερών από προϊόντα. Το συγκεκριμένο προϊόν 

που επιθυμεί ο χρήστης (πχ νεροχύτες corian)  
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Υπάρχουν κι άλλοι τύποι λέξεων κλειδιών που μπορεί να είναι πιο εφαρμόσιμοι για τη 

δική μας κατηγορία και τη δική μας επιχείρηση. Για παράδειγμα "εγκατάσταση μνήμης 

σε υπολογιστή". Αυτές οι αναζητήσεις πιθανόν να μην έχουν άμεσο διαφημιστικό 

ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά, αποτελούν εξαιρετικές λέξεις κλειδιά για την κορυφή της 

χοάνης (1ο στάδιο) για να δημιουργήσουμε περισσότερη αναγνωρισιμότητα για την 

επιχείρησή μας και για να προσελκύσουμε έναν χρήστη με πιο οικονομικό τρόπο, 

ούτως ώστε να τον προχωρήσουμε προς την αγοραστική διαδικασία.  

 

Κατά την ερευνητική διαδικασία για λέξεις κλειδιά, ακολουθούμε τα παρακάτω 

βήματα: 

 Ξεκινάμε κάνοντας ανάλυση στον ιστότοπο μας. Παρατηρούμε τους τρόπους 

πλοήγησης και τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται σε κάθε ιστοσελίδα μας.  

 Εάν έχουμε έντυπο marketing υλικό, εξετάζουμε πως επικοινωνούμε με τους 

πελάτες.  

 Αναλύουμε τους ιστότοπους των μεγαλύτερων ανταγωνιστών μας. Παρέχουν 

στοιχεία πλοήγησης στον ιστότοπο τους που είναι διαφορετικά από τα δικά μας; 

Έχουν επιμερίσει τις κατηγορίες των προϊόντων τους με διαφορετική λογική από 

εμάς; Παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες; Καταγράφουμε τις συγκεκριμένες 

διαφορές εφόσον υπάρχουν.  

 Εξετάζουμε τα οργανικά (δωρεάν) αποτελέσματα. Οι εξουσιοδοτημένοι 

ιστότοποι που κατέχουν τις πρώτες θέσεις μας παρέχουν πολύ χρήσιμες ιδέες για 

τις βασικές λέξεις κλειδιά μας  

 Εξετάζουμε τις αναλυτικές πληροφορίες που μας παρέχει το εργαλείο Web 

Analytics (Wikipedia) του ιστότοπου μας, Έχοντας εγκαταστήσει μια τέτοια 

υπηρεσία, όπως το Google Analytics (Wikipedia) θα μπορέσουμε να δούμε ποιές 

λέξεις κλειδιά έχει ζητήσει ένας χρήστης στις μηχανές αναζήτησης για να 

καταλήξει στον ιστότοπο μας. Εάν έχουμε εγκαταστήσει την παρακολούθηση 

στόχων και την παρακολούθηση μετατροπών (Google Inc, 2013), μπορούμε να 

δούμε ποιές λέξεις κλειδιά οδήγησαν στα υψηλότερα ποσοστά μετατροπών. 

 Ένα από τα καλύτερα μέρη για νέες λέξεις κλειδιά είναι και η εσωτερική μηχανή 

αναζήτησης του ιστότοπου μας. Πρέπει να δούμε τι λέξεις κλειδιά ψάχνουν οι 

επισκέπτες μας σε αυτόν. Η επιπλέον χρήσιμη πληροφόρηση που θα λάβουμε είναι 

ποιές ιστοσελίδες αναζητούνται. Εάν υπάρχει ιστοσελίδα με υψηλό ποσοστό 

αναζήτησης, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο επισκέπτης δεν βρήκε αυτό που ήθελε 
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στην  ιστοσελίδα που είχε επισκεφτεί αρχικά, και θα ήθελε περισσότερες 

πληροφορίες. 

 Το τελευταίο βήμα είναι το εργαλείο αναζήτησης λέξεων κλειδιών του Adwords 

(Google Inc, 2013).  Όταν κάνουν μια έρευνα για λέξεις κλειδιά και θεματολογίες 

λέξεων, δύο σημεία πρέπει να θυμόμαστε. Πρώτον να έχουμε πάντα κατά νου αυτό 

που μπορεί να αναζητήσει ο χρήστης σε μια μηχανή αναζήτησης και θα κάνει κλικ 

έπειτα από την εμφάνιση ενός αποτελέσματος. Δεύτερον, τα προϊόντα μας. Τα 

προϊόντα η υπηρεσίες μας είναι το οξυγόνο της επιχείρησης μας.  Για αυτό το λόγο, 

όταν επιλέγουμε λέξεις κλειδιά, πρέπει να έχουμε ακριβή περιγραφή τους και 

σχετικές λέξεις κλειδιά για πρόσβαση  προς τη διαφήμισή μας.  

 

Εάν έχουμε πολλαπλές ερμηνείες για μερικές λέξεις κλειδιά, πρέπει να λάβουμε μια 

τελική απόφαση για το αν αξίζει να τις χρησιμοποιήσουμε. Εάν τοποθετήσουμε πολλές 

λέξεις κλειδιά στο λογαριασμό μας χρειάζεται να βρούμε έναν εύκολο τρόπο 

διαχείρισης τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις (Google Inc, 2013), ένας 

standard Adwords λογαριασμός, μπορεί να έχει δέκα χιλιάδες ενεργές λέξεις ανά 

διαφημιστικό γκρουπ του Adwords.  

 

4.7.1. To Εργαλείο Adwords Keyword Tool 

 

Το εργαλείο αναζήτησης λέξεων των κλειδιών του Adwords (Adwords Keyword 

Tool), είναι αυτό το οποίο θα μας δείξει ποιές και πόσες αναζητήσεις κάνει ένας 

διαδικτυακός χρήστης με συγκεκριμένες λέξεις. Μέσα σε αυτό μπορούμε να 

προσδιορίσουμε τη χώρα και τη γλώσσα για την οποία θέλουμε να εξάγουμε 

αποτελέσματα από αναζητήσεις που γίνονται από χρήστες, καθώς και τις συσκευές 

(υπολογιστής, κινητό, tablet) που χρησιμοποιεί ο χρήστης για εύρεση αποτελεσμάτων 

στη μηχανή αναζήτησης. Στα αποτελέσματα που μας εμφανίζονται μπορούμε να 

επιλέξουμε μεμονωμένες λέξεις κλειδιά ή θεματικά γκρουπ λέξεων κλειδιών. 

Χρησιμοποιώντας τα πολύτιμα στοιχεία που μας παρέχει, μπορούμε να δούμε τον 

ανταγωνισμό για την κάθε λέξη κλειδί, τις παγκόσμιες αναζητήσεις, τις τοπικές 

αναζητήσεις στη συγκεκριμένη χώρα την οποία έχουμε θέσει στα φίλτρα αναζήτησης, 

προσεγγιστικά το κόστος ανά κλικ για την εκάστοτε λέξι κλειδί, και τέλος τις τάσεις 

αναζήτησης μέσα στην πορεία των τελευταίων δώδεκα μηνών. Εκτός από τις βασικές 

λέξεις κλειδιά τις οποίες τοποθετούμε προς έρευνα, μέσα στο εργαλείο μας 
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προτείνονται επιπλέον λέξεις οι οποίες θεωρείται ότι έχουν συνάφεια με τους όρους 

τους οποίους είχαμε προκαθορίσει ως βασικούς όρους αναζήτησης (Εικόνα 11). 

 

Για να εμφανιστούν τα πλήρη αποτελέσματα του εργαλείου λέξεων κλειδιών πρέπει να 

είμαστε συνδεδεμένοι με το email του λογαριασμού μας. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι που 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο συγκεκριμένο εργαλείο.  

 Με φράσεις και/ή  λέξεις κλειδιά, φιλτράροντας παράλληλα την πληροφορία που 

θέλουμε να εμφανιστεί.  

 Μέσα από τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας. Μπορούμε να ζητήσουμε στο εργαλείο 

να εμφανίσει λέξεις κλειδιά που βρίσκονται σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. 

Αποτελεί ενδεδειγμένο τρόπο για να ξεκινήσουμε την αναζήτηση μας. Δεν 

υπάρχουν περιορισμοί και απαγορεύσεις για την έρευνα ιστοσελίδων. Αυτό 

σημαίνει ότι μπορούμε να μελετήσουμε ιστοσελίδες ανταγωνιστών και να πάρουμε 

ιδέες  για λέξεις κλειδιά. 

 Με ανίχνευση λέξεων που είναι βασισμένες στις υπάρχουσες λέξεις κλειδιά που 

βρίσκονται σε μια προγενέστερη διαφημιστική ομάδα που είχαμε.   

 

 

Εικόνα 11: Adwords Keyword Tool 

 

Το εργαλείο λέξεων κλειδιών δεν είναι συνδεδεμένο με το δείκτη ποιότητας. Για αυτό 

το λόγο μπορεί το προσεγγιστικό κόστος ανά κλικ το οποίο εμφανίζει για κάθε λέξη 

κλειδί να είναι υψηλότερο, από τη στιγμή που δεν λαμβάνεται υπόψη ο δείκτης 

ποιότητας. Όταν εξετάζουμε την πληροφόρηση που έχουμε, υπάρχουν τέσσερεις στήλες 

πληροφόρησης που είναι αξιοσημείωτες (Εικόνα 12): 
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 Η πρώτη είναι ο προϋπολογισμός που χρειάζεται ανά λέξη κλειδί (κόστος ανά 

κλικ) για την εμφάνιση της διαφήμισης.  

 Η δεύτερη σημαντική στήλη πληροφόρησης είναι ο τύπος αντιστοίχισης (ευρεία-

φράση-ακριβής).  

 Η τρίτη σημαντική στήλη πληροφόρησης είναι ο ανταγωνισμός των διαφημιστών. 

 Η τέταρτη σημαντική στήλη πληροφόρησης είναι ο αριθμός των αναζητήσεων για 

την κάθε λέξη κλειδί. 

 

 

Εικόνα 12: Adwords Keyword Tool Results 

 

4.7.2. Tύποι αντιστοίχισης Λέξεων - Κλειδιών 

 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι αντιστοίχισης λέξεων κλειδιών (Google Inc, 

2013) που το Adwords χρησιμοποιεί για να καθορίσει το κατά πόσο θα φαίνεται η 

διαφήμιση μας σύμφωνα με τις αναζητήσεις των χρηστών. Η ευρεία αντιστοίχιση, η 

αντιστοίχιση φράσης, και η ακριβής αντιστοίχιση. 

 

Πρώτος Τύπος - Ευρεία αντιστοίχιση. Μια λέξη κλειδί θεωρείται ότι έχει ευρεία 

αντιστοίχιση όταν την τοποθετούμε μέσα σε ένα διαφημιστικό γκρουπ χωρίς καμία 

μορφοποίηση γύρω από τη λέξη κλειδί. Πχ σεμινάρια marketing. Οι λέξεις κλειδιά της 

ευρείας αντιστοίχισης μπορεί να εμφανίσουν τη διαφήμισή μας όταν ο χρήστης 

αναζητά έναν όρο που είναι σχετικός με τις λέξεις κλειδιά μας. Οι λέξεις κλειδιά 

ευρείας αντιστοίχισης εμφανίζουν αποτελέσματα διαφήμισης χωρίς να κάνουν διάκριση 

ανάμεσα σε ενικό-πληθυντικό ή λάθος διατυπωμένες λέξεις κλειδιά. Η σειρά 

διατύπωσης των λέξεων δεν έχει σημασία. Επίσης μπορεί να εμφανιστούν διαφημιστικά 

αποτελέσματα ακόμη και με παρεμφερείς λέξεις αναζήτησης.  
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Δεύτερος Τύπος - Αντιστοίχιση Φράσης. Μια λέξη κλειδί θεωρείται ότι έχει 

αντιστοίχιση φράσης όταν την τοποθετούμε μέσα σε ένα διαφημιστικό γκρουπ ανάμεσα 

σε εισαγωγικά. Πχ “σεμινάρια marketing”. Για να εμφανιστεί η διαφήμιση που περιέχει 

τη λέξη κλειδί μας, το ερώτημα του χρήστη πρέπει να περιέχει τη λέξη κλειδί με την 

ίδια σειρά την οποία έχει διατυπωθεί μέσα στο διαφημιστικό γκρουπ. Εδώ γίνεται 

διάκριση ανάμεσα σε ενικό-πληθυντικό, λάθος διατυπωμένες λέξεις. Επίσης η 

διαφήμιση δεν θα εμφανιστεί εάν ανάμεσα στις στοχευόμενες λέξεις κλειδιά 

παρεμβάλλονται τρίτες λέξεις. Οι διαφημίσεις που περιέχουν αυτές τις λέξεις κλειδιά με 

τη συγκεκριμένη σειρά θα εμφανιστούν, έστω και αν είναι μέρος μιας συνολικής 

φράσης.  

 

Τρίτος Τύπος - Ακριβής Αντιστοίχιση. Στην ακριβής αντιστοίχιση, τοποθετούμε τη 

λέξη κλειδί την οποία θέλουμε ανάμεσα σε αγκύλες. Πχ [σεμινάρια marketing]. Η 

ακριβής αντιστοίχιση μας επιστρέφει ως αποτέλεσμα διαφήμιση μόνο στην περίπτωση 

που έχει ζητηθεί επακριβώς ο όρος που θέσαμε. Και εδώ γίνεται διάκριση ανάμεσα σε 

ενικό-πληθυντικό, λάθος διατυπωμένες λέξεις. Η διαφήμιση πάλι δεν θα εμφανιστεί εάν 

ανάμεσα στις στοχευόμενες λέξεις κλειδιά παρεμβάλλονται τρίτες λέξεις. Επίσης οι 

διαφημίσεις που περιέχουν αυτές τις λέξεις κλειδιά με τη συγκεκριμένη σειρά δεν θα 

εμφανιστούν αν οι λέξεις είναι μέσα σε μια συνολική φράση. Το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα της ακριβούς αντιστοίχισης είναι ότι γνωρίζουμε ακριβώς πως κάποιος 

έχει αναζητήσει όρους μέσα στο πεδίο ερωτήματος στις μηχανές αναζήτησης.  

 

Στο Adwords μέσα στον ίδιο λογαριασμό, στην ίδια διαφημιστική ομάδα μπορούμε να 

έχουμε την ίδια λέξη κλειδί σε ακριβή αντιστοίχιση, σε αντιστοίχιση φράσης και σε 

ακριβής αντιστοίχιση. Υπάρχουν δύο βασικοί προβληματισμοί για την αντιστοίχιση που 

θα επιλέξουμε: 

 Ο προϋπολογισμός που θέλουμε να δώσουμε. Εάν ξεκινούμε με ένα χαμηλό 

προϋπολογισμό το μόνο που θέλουμε είναι να αυξάνουμε τον προϋπολογισμό καθώς 

βρίσκουμε προσοδοφόρες λέξεις κλειδιά. Για αυτό θα χρειαστεί να ξεκινήσουμε με 

την ακριβής αντιστοίχιση λέξεων κλειδιών. Από τη στιγμή που θα βρούμε λέξεις 

κλειδιά που συναντούν τους επιχειρησιακούς μας στόχους έπειτα μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την αντίστοιχη φράσης και κατά περίσταση την ευρεία 

αντιστοίχιση. Στην ίδια αυτή λέξη κλειδί ξεκινάμε με ένα χαμηλό προϋπολογισμό και 

θέλουμε να αφαιρέσουμε ότι αντιστοίχιση δεν κάνει μετατροπές.  
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 Η πρόσβαση στο κοινό που επιθυμούμε. Θα ξεκινήσουμε και με τους τρεις τύπους 

αντιστοίχισης μόνο αν επιθυμούμε πρόσβαση απευθείας σε ευρύ κοινό, χωρίς 

απαραίτητα να μας ενδιαφέρει πρωτίστως η οικονομία στον προϋπολογισμό μας. 

Στην πορεία, θα αφαιρούμε όσες αντιστοιχίσεις λέξεων κλειδιών δεν ικανοποιούν 

τους στόχους μας.  

 

Τέλος, σε ένα λογαριασμό Adwords, μπορούμε να εισάγουμε αρνητικές λέξεις κλειδιά. 

Η εισαγωγή αρνητικών λέξεων κλειδιών μπορεί να γίνει σε επίπεδο διαφημιστικής 

ομάδας ή καμπάνιας. Όταν ο διαδικτυακός χρήστης εμπεριέχει μέσα στους όρους 

αναζήτησής του μια από αυτές τις αρνητικές λέξεις, τότε η διαφήμισή μας δεν θα 

εμφανιστεί, παρόλο που οι προδιαγραφές της μπορεί να είναι μέσα στους όρους ευρείας 

αντιστοίχισης ή αντιστοίχισης φράσης που είχαμε θέσει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

αποδοτικότερες διαφημίσεις, με υψηλότερα ποσοστά μετατροπών.  

 

Υπάρχουν πολλά επιπλέον εργαλεία του Adwords που μπορούν να μας βοηθήσουν 

κατά την έρευνά μας ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο παραγωγής 

διαφήμισης και να πάρουμε ιδέες για το πως μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Το 

εργαλείο έρευνας για λέξεις κλειδιά μπορεί να απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες. Παρόλα 

αυτά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο επιτυχίας της διαφημιστικής μας καμπάνιας. 

 

4.8. 2o Βήμα: Δημιουργία Καμπάνιας 

 

To Adwords είναι οργανωμένο σε τρία επίπεδα (Google Inc, 2013): λογαριασμοί, 

καμπάνιες και διαφημιστικές ομάδες (Εικόνα 13). Ο λογαριασμός μας είναι 

συσχετισμένος με μια μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κωδικό και 

στοιχεία πληρωμής. Η καμπάνιά μας έχει τις δικές τις ρυθμίσεις και το δικό της 

προϋπολογισμό από τον οποίο καθορίζεται η εμφάνιση των διαφημίσεών μας. Η κάθε 

διαφημιστική ομάδα είναι οργανωμένη από ένα σετ από παρόμοιες διαφημίσεις με την 

ίδια λίστα λέξεων κλειδιών δια μέσω των οποίων θα εμφανιστούν τα διαφημιστικά μας 

μηνύματα στις μηχανές αναζήτησης.  

 

Οργανώνουμε πάντα τις διαφημίσεις μας και τις διαφημιστικές μας ομάδες σε 

καμπάνιες. Όταν ο καταναλωτής ψάχνει online και πληκτρολογεί μια συγκεκριμένη 

φράση, ψάχνει για πληροφορία που είναι πολύ κοντά σε συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.  
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Για να εμφανίσουμε λοιπόν σχετικές διαφημίσεις με αυτές τις αναζητήσεις, 

ομαδοποιούμε σχετικές διαφημίσεις με σχετικές λέξεις κλειδιά, δηλαδή οργανώνουμε 

ομάδες διαφημίσεων. Μια συλλογή από ομάδες διαφημίσεων ονομάζεται καμπάνια.  

 

 

Εικόνα 13: Δομή Λογαριασμού Adwords 

 

Η καμπάνια είναι αυτή που ελέγχει τις ομάδες διαφημίσεων. Σε αυτήν μπορούμε να 

επιλέξουμε σε ποια δίκτυα θα εμφανιστεί η διαφήμισή μας (μόνο αναζήτησης, μόνο 

εμφάνισης, ή και τα δυο), σε ποιες συσκευές θα εμφανιστεί (υπολογιστές, κινητά, 

tablet), σε ποιες τοποθεσίες, τι γλώσσα θα χρησιμοποιούν οι χρήστες που κάνουν 

αναζητήσεις, με πόσο προϋπολογισμό (ανά ημέρα, ανά κλικ) και αν θα συνοδεύεται το 

διαφημιστικό κείμενο από επιπλέον χαρακτηριστικά όπως τις επεκτάσεις διαφημίσεων 

(πληροφορίες τοποθεσίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, επιπλέον υπερσυνδέσμους, 

κοινωνικά δίκτυα). Τέλος μπορούμε να ορίσουμε το χρονικό διάστημα στο οποίο 

επιθυμούμε να είναι ενεργοποιημένες οι διαφημίσεις μας.  

 

4.8.1. Γεωγραφική Στόχευση και Τοποθετήσεις Διαφημίσεων  

 

Η γεωγραφική στόχευση διαφημίσεων (Google Inc, 2013) μπορεί να γίνει μόνο σε 

επίπεδο καμπάνιας. Στις ρυθμίσεις της κάθε καμπάνιας μπορούμε να ορίσουμε ποιες 

γλώσσες να μιλούν οι διαδικτυακοί χρήστες που χρησιμοποιούν τη Google μηχανή 

αναζήτησης. Το διαφημιστικό μήνυμα θα εμφανίζεται μόνο σε χρήστες που 

χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες διαλέκτους (πχ χρήση του www.google.gr με 

αγγλόφωνο περιβάλλον).  

 

Με παρόμοια λογική, μπορούμε να εμφανίσουμε διαφημιστικά μηνύματα σε παραπάνω 

από μια χώρες της επιλογής μας. Στις σύνθετες ρυθμίσεις γεωγραφικής στόχευσης 

http://www.google.gr/
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(Εικόνα 14) μπορούμε να παραμετροποιήσουμε την εμφάνιση των διαφημιστικών μας 

κειμένων, ακόμη και σε επίπεδο συγκεκριμένης περιοχής, πχ Αεροδρόμιο Νέας 

Υόρκης, εξαιρώντας παράλληλα περιοχές που δεν επιθυμούμε να εμφανιστεί η 

διαφήμισή μας. Αυτό που πρέπει όμως να παρατηρούμε κάθε φορά είναι το πλήθος του 

κοινού που μπορούμε να προσεγγίσουμε με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, καθώς και τις 

πιθανές διενέξεις που θα προκύψουν στη γεωγραφική στόχευση. Μια δεύτερη μέθοδος 

είναι η στόχευση γεωγραφικής ακτίνας γύρω από μια επιθυμητή περιοχή σε 

συγκεκριμένη ακτίνα χιλιομέτρων ή μιλίων. 

   

 

Εικόνα 14: Σύνθετη Γεωγραφική Στόχευση 

 

Ο εντοπισμός της γεωγραφικής θέσης ενός χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί τη μηχανή 

αναζήτησης γίνεται από ένα συνδυασμό της IP του υπολογιστή του, με cookies που 

εγκαθίστανται σε αυτόν και δίνουν στοιχεία όπως η γλώσσα που χρησιμοποιεί στη 

μηχανή αναζήτησης κ.α.  

 

Όσον αφορά την Ελλάδα, επειδή δυστυχώς οι διευθύνσεις IP που παρέχονται από τους 

Internet Service Providers δεν είναι ακόμη αντιπροσωπευτικές της περιοχής που 

εδρεύει ο χρήστης, η γεωγραφική στόχευση προς το παρόν γίνεται μόνο σε επίπεδο 

χώρας. Η (Google Inc, 2013) ενημερώνει σε σχετική ιστοσελίδα της για τους τρόπους 

γεωγραφικής στόχευσης ανά χώρα.  Για στόχευση συγκεκριμένης περιοχής στην 

Ελλάδα, αναφέρει σχετικά: «Οι διαφημίσεις σας ενδέχεται να μην προβάλλονται σε 

πελάτες, επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες διαδικτύου 
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στον επιλεγμένο στόχο εγγύτητας. Ο στόχος εγγύτητάς σας μπορεί να προσεγγίσει 

σχετικούς πελάτες στην έκδοση του Google.com για κινητά ή σε χρήστες των Χαρτών 

Google» 

 

Σε αυτή την περίπτωση ο διαφημιστής ο οποίος επιθυμεί να προσδιορίσει γεωγραφικά 

τον χρήστη που τον ενδιαφέρει, ενδείκνυται να χρησιμοποιεί μέσα στις λέξεις κλειδιά 

τοπωνύμια περιοχών που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη πχ σινεμά Αθήνα.  

 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντως ότι ο χρήστης ο οποίος αναζητά μια λύση για προϊόν ή 

υπηρεσία σε συγκεκριμένη περιοχή, δεν μένε κατ’ ανάγκη σε αυτή τη περιοχή. Για αυτό 

το λόγο ο διαφημιστής πρέπει να προσέχει πάρα πολύ κατά τη δόμηση διαφημιστικών 

καμπανιών ούτως ώστε να προσεγγίσει το διαφημιστικό του μήνυμα στο καλύτερο 

δυνατό ποσοστό το κοινό που απευθύνεται. 

  

4.9. 3o Βήμα: Δημιουργία Ομάδας Διαφημίσεων 

 

Όταν οργανώσουμε όλες αυτές τις απαραίτητες ρυθμίσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε 

στη δημιουργία διαφημιστικών ομάδων. Τα όρια δημιουργίας ομάδων διαφημίσεων, 

διαφημιστικών μηνυμάτων και καταχώρησης λέξεων κλειδιών είναι αρκετά υψηλά για 

να τα φτάσει ένας διαφημιστής. Μια ενδεδειγμένη δομή θα ήταν μερικές καμπάνιες για 

κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών, με κάθε μια καμπάνια να έχει μερικές 

διαφημιστικές ομάδες με συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, και η κάθε μια 

διαφημιστική ομάδα να έχει δύο με τρία εναλλακτικά διαφημιστικά μηνύματα για το 

ίδιο προϊόν ή υπηρεσία. Στην κάθε διαφημιστική ομάδα, έπειτα από έρευνα, να 

υπάρχουν 10 – 35 λέξεις κλειδιά. 

 

Χρησιμοποιούμε την ομάδα διαφημίσεων για να οργανώσουμε τις λέξεις μας κάτω από 

ένα κοινό θέμα όπως προϊόντα. Μέσα σε μια καμπάνια, μια διαφημιστική ομάδα μας 

επιτρέπει να διαχειριστούμε εύκολα τον προϋπολογισμό για μια ή περισσότερες 

διαφημίσεις, καθώς επίσης και τις λέξεις κλειδιά που μοιράζονται.  

 

Από τη στιγμή που θα δημιουργήσουμε μια ομάδα διαφήμισης πρέπει να την 

οργανώσουμε με διαφημίσεις και λέξεις κλειδιά. Μια ομάδα διαφήμισης μπορεί να 

περιέχει μέχρι πενήντα διαφημίσεις κειμένου και μέχρι πέντε χιλιάδες λέξεις κλειδιά. 

Μια καμπάνια μπορεί να περιέχει μέχρι είκοσι χιλιάδες διαφημιστικές ομάδες. 
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Χρησιμοποιώντας τις επιλογές αντιστοίχισης, μπορούμε να οργανώσουμε με ποιες 

λέξεις κλειδιά θα εμφανίζονται τα διαφημιστικά μας κείμενα. Μέσα στο περιβάλλον της 

ομάδας διαφημίσεων μπορούμε να ορίσουμε το προεπιλεγμένο μέγιστο κόστος ανά 

κλικ (CPC) για τις λέξεις κλειδιά. Μπορούμε να θέσουμε τιμές ανά κλικ για κάθε λέξη 

κλειδί ξεχωριστά.  

 

4.10. 4o Βήμα: Παραγωγή Διαφημίσεων με κείμενο 

 

Κατά την παραγωγή μιας διαφήμισης κειμένου, η διαφήμιση μας επιμερίζεται σε 

τέσσερεις βασικές περιοχές (Εικόνα 15).  

1. Στην επικεφαλίδα, η οποία μπορεί να έχει μέχρι εικοσιπέντε χαρακτήρες, 

συμπεριλαμβανομένων των κενών.  

2. Στις γραμμές περιγραφής (γραμμές 2,3) στις οποίες μπορούμε να εντάξουμε 

μέχρι τριανταπέντε χαρακτήρες σε καθεμία, συμπεριλαμβανομένων των κενών. 

3. Στη διεύθυνση εμφάνισης (Display URL) (που είναι και αυτή που θα φαίνεται 

στο διαφημιστικό μήνυμα) στην οποία μπορούμε να εντάξουμε μέχρι τριανταπέντε 

λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά, και χωρίς απαραίτητα να συμπεριλάβουμε το 

κείμενο http:// ή www.  

4. Στη διεύθυνση προορισμού δηλαδή της ιστοσελίδας που πρόκειται να 

κατευθυνθεί ο χρήστηw έπειτα από κλικ στο διαφημιστικό μήνυμα (Destination 

URL). Μπορούν να περιέχονται δυναμικές διευθύνσεις, με λατινικούς αριθμούς, 

χωρίς κενά, έως 1024 χαρακτήρες. Ο κεντρικός καταχωρητής (domain) στη 

διεύθυνση προορισμού και στη διεύθυνση εμφάνισης, δεν μπορεί να είναι 

διαφορετικός. 
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Εικόνα 15: Δόμηση Διαφημιστικού Μηνύματος 

 

Η σύνταξη ενός διαφημιστικού κειμένου το οποίο θα εμφανίζεται στις μηχανές 

αναζήτησης δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Μέσα στις πρώτες τέσσερεις γραμμές 

πρέπει να κατορθώσουμε να παράξουμε ένα ελκυστικό διαφημιστικό μήνυμα, το οποίο 

θα είναι η αφορμή που ο χρήστης θα επισκεφτεί τον ιστότοπο μας. Αναφέροντας 

μερικές σημαντικές οδηγίες σύνταξης διαφημιστικού κειμένου για αποτελεσματικές 

διαφημίσεις (Google Inc, 2013), προτείνεται να: 

 Παρουσιάζουμε με ακρίβεια το προϊόν ή την υπηρεσία μας 

 Αποφεύγουμε τη χρήση γενικών επιθέτων 

 Στοχεύουμε σε σχετικές και συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά 

 Υποστηρίζουμε έμπρακτα τις διαφημιζόμενες τιμές, εκπτώσεις και δωρεάν 

προσφορές 

 Χρησιμοποιούμε τις κεντρικές λέξεις κλειδιά εντός του  διαφημιστικού κειμένου 

 Μην ακουγόμαστε σαν να πιέζουμε να πουλήσουμε 

 Εκπνέουμε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία 

 Μη διαφημιζόμαστε με την επωνυμία της εταιρείας μας στην 1
η
 γραμμή 

 Μην οδηγούμε τους διαδικτυακούς χρήστες στην κεντρική γενική ιστοσελίδα του 

ιστότοπου μας, αλλά σε μια ειδική σελίδα προορισμού (Landing Page) 

 Καλούμε σε δράση το χρήστη 
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Σύμφωνα τον Jacobson (Jacobson, 2012) από συμπεράσματα που προκύπτουν από τις 

πολιτικές διαφήμισης της Google (Google Inc, 2013) η διαφήμισή μας δεν θα γίνει 

αποδεκτή εάν προβούμε στις παρακάτω ενέργειες. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε: 

 Ονόματα στα διαφημιστικά κείμενα, όπως πχ Παπαδόπουλος Αθανάσιος 

 Επωνυμίες εταιρειών ή προϊόντων για τα οποία δεν είμαστε εξουσιοδοτημένοι, 

όπως πχ Google μεταπωλητές 

 Επαναλαμβανόμενο κείμενο, όπως πχ η καλύτερη ευκαιρία, η καλύτερη ευκαιρία 

 Μη αποδεκτές φράσεις όπως πχ κάντε κλικ εδώ 

 Σημεία στίξης στην επικεφαλίδα 

 Επαναλαμβανόμενα σημεία στίξης στην περιγραφή του προϊόντος (2
η
-3

η
 γραμμή) 

για λόγους εντυπωσιασμού, όπως πχ !Οι διακοπές των ονείρων σου! 

 Λανθασμένη γραμματική, ορθογραφία και στίξη 

 Κεφαλαίες Λέξεις 

 

4.11. 5o Βήμα: Δημιουργία Σελίδων Προορισμού (Landing Pages) 

 

Οι Σελίδες Προορισμού (Landing Pages) (Google Inc, 2013) κατέχουν δραστικό ρόλο 

στην επιτυχία μιας διαφήμισης. Είναι αναποτελεσματικό να θέτουμε σαν διεύθυνση 

κατεύθυνσης (Destination URL) την βασική ιστοσελίδα του ιστότοπου μας. Πρέπει να 

επιλέγουμε πάντα μια ιστοσελίδα κατηγορίας προϊόντος ή συγκεκριμένου προϊόντος. Η 

επικεφαλίδα της σελίδας προορισμού, πρέπει να είναι ελκυστική και να κερδίζει την 

προσοχή του επισκέπτη. Σχετική με τη διαφήμισή μας, και να περιέχει τη λέξη κλειδί 

την οποία αναζήτησε ο διαδικτυακός χρήστης στο διαφημιστικό μήνυμα για να 

καταλήξει στον ιστότοπο μας. Είναι σημαντικό κάθε σελίδα προορισμού να έχει ένα 

Unique Sales Proposition (USP) (Marshall, 2011) το οποίο θα είναι και αυτό που θα 

διαφοροποιεί την πρότασή μας από των ανταγωνιστών. Θέματα Web Usability 

(Wikipedia) όπως μορφοποιήσεις κειμένων, χρήση επικεφαλίδων, τύπος και μέγεθος 

γραμματοσειρών, εμφάνιση ιστοσελίδας, επηρεάζουν σημαντικά ένα χρήστη ούτως 

ώστε να προβεί σε μια ενέργεια στην ιστοσελίδα μας. Για να αυξηθεί η διάδραση με τον 

επισκέπτη, μια Landing Page μπορεί να περιέχει εικόνες και βίντεο που θα 

επιδεικνύουν τα οφέλη και τις ικανότητες του προϊόντος μας. Καταθέσεις εμπειρίας 

πελατών από δοκιμή του προϊόντος μας, ευκολίες πληρωμών (Τράπεζα, Paypal, Visa, 

Mastercard), Logos από πιστοποιητικά ασφαλείας (SSL Certificate, Verisign), 

ανεβάζουν την αξιοπιστία της ιστοσελίδας και μπορεί να είναι αυτά η αιτία της τελικής 

αγοράς του προϊόντος μας από τον  διαδικτυακό επικείμενο καταναλωτή. Στο 
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υποσέλιδο πρέπει να είναι εμφανείς οι όροι συναλλαγής, η πολιτική επιστροφών των 

προϊόντων, στοιχεία επικοινωνίας για την εταιρεία, και η πολιτική απορρήτου μας.  

 

4.12. 6o Βήμα: Μέτρηση Αποτελεσμάτων 

 

Πλέον, έπειτα από την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω βημάτων, η καμπάνια μας 

είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Αφού την ενεργοποιήσουμε, ταυτόχρονα παρουσιάζεται και 

η ανάγκη καταμέτρησης της απόδοσής της. 

 

Η μέτρηση αποτελεσμάτων αποτελεί μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία που πρέπει 

να υφίσταται κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης της κάθε διαφημιστικής καμπάνιας. 

Ως διαφημιστές, το πρώτο μέλημα μας είναι να ανακαλύψουμε συναφείς λέξεις κλειδιά 

και να δημιουργήσουμε σχετικές διαφημίσεις, ομαδοποιημένες ανά στόχους. 

Προχωρούμε στη δοκιμή της αποτελεσματικότητας αυτών των λέξεων κλειδιών και 

διαφημίσεων. Για να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα, χρησιμοποιούμε 

εργαλεία όπως οι αναφορές Adwords, η παρακολούθηση μετατροπών και το Google 

Analytics. Με τα συμπεράσματα τα οποία έχουμε από την απόδοση των διαφημίσεων 

μας, συγκεκριμενοποιούμε τις καμπάνιες μας διατηρώντας μόνο ότι αποδίδει και 

εμπλουτίζοντάς τες ταυτόχρονα με νέα δεδομένα που προκύπτουν από νέες έρευνες.  

 

Η τελική επιθυμητή μέτρηση είναι να υπολογιστεί η απόδοση επί της επένδυσης. 

(Return on Investment - ROI) (Geddes, 2010). Η απόδοση επί της επένδυσης βοηθά 

ένα διαφημιστή να καθορίσει τον αποδοτικότερο τρόπο επένδυσης του προϋπολογισμού 

του. To ROI μας πληροφορεί για το κέρδος που έχει δημιουργηθεί από μια 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, σε ποσοστιαία βάση επί του προϋπολογισμού. Το 

διαφημιστικό ROI υπολογίζεται ως το κέρδος από τις πωλήσεις μείον τα διαφημιστικά 

κόστη δια το κόστος διαφήμισης επί της εκατό. Μπορεί να υπολογιστεί για μια 

Adwords διαφημιστική καμπάνια ή ακόμη και για μεμονωμένες λέξεις κλειδιά μέσα σε 

αυτή.  

 

4.12.1. Metrics & Αναφορές Adwords 

 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να βλέπουμε την πορεία μια διαφημιστικής καμπάνιας 

(Geddes, 2010). Δια μέσου των metrics και δια μέσου των αναφορών για μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  
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1. Metrics. Το Adwords παρέχει τη συγκεκριμένη πληροφορία με μορφή συνοπτικών 

αποτελεσμάτων συνοδευόμενα από διαγράμματα στην περίληψη των καμπανιών, 

των ομάδων διαφημίσεων και των λέξεων κλειδιών.  

 Clicks. Είναι η βασική μέτρηση της απόδοσης μιας διαφήμισης Adwords. Οι 

επιτυχείς λέξεις κλειδιά είναι σχετικές με τη διαφήμιση και παράγουν πολλά 

κλικ με χαμηλό κόστος ανά κλικ (CPC). Αυξημένος αριθμός κλικ δεν 

συνεπάγεται αυξημένο ROI. Τα κλικ στη διαφήμιση μας μπορεί να είναι μόνο 

μια επίσκεψη από χρήστη που ήταν περίεργος για το περιεχόμενο μιας 

διαφήμισης. Οι χρήστες μπορεί να κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση συχνά, αλλά 

σπάνια μετατρέπονται σε πελάτες.  

 Click through Rate (CTR). Οι λέξεις κλειδιά με υψηλό CTR, δηλαδή υψηλό 

ποσοστό κλικ επί τη εμφάνισης των διαφημίσεων, μπορεί να καταδεικνύουν 

ότι μια συγκεκριμένη λέξη κλειδί σε σχέση μια διαφήμιση δίνουν στον 

καταναλωτή ακριβώς αυτό που επιθυμεί, άρα ουσιαστικά οδηγούν σε 

μετατροπή. Όμως ούτε αυτό μεμονωμένα το στοιχείο αποτελεί εγγύηση για 

υψηλό ROI. Πρέπει στη συνέχεια να μελετηθεί η συμπεριφορά του χρήστη στη 

σελίδα προορισμού. 

 Εμφανίσεις (Impressions). Εάν θέλουμε να παράξουμε διαφημίσεις που θα 

φέρουν αναγνωρισιμότητα για την επωνυμία μιας επιχείρησης ή ενός 

προϊόντος, είναι σημαντικός ο αριθμός των εμφανίσεων που καταμετρηθεί σε 

μια καμπάνια. Ο αριθμός αποτελεί ένα στοιχείο μέτρησης της επιτυχίας. 

 

2. Αναφορές Adwords. Οι αναφορές του Adwords μπορούν να μας εμφανίσουν 

προσαρμοσμένη πληροφόρηση για πολλά και διάφορα στοιχεία. Κεντρικά στοιχεία 

που μπορούμε να έχουμε από τις αναφορές είναι: 

 Στατιστικά απόδοσης για τοποθετήσεις και λέξεις κλειδιά για συγκεκριμένες 

διευθύνσεις, διαφημιστικές ομάδες, και για τον ίδιο το λογαριασμό. 

 Προσαρμοσμένες αναφορές που να εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη 

πληροφόρηση.  

 Φίλτρα απόδοσης τα οποία θα εμφανίζουν την πιο σχετική πληροφορία σε 

κατηγορίες όπως κόστος, εμφανίσεις, κλικ και CTR.  

 Απλό σχεδιασμό για αυτόματη παραγωγή αναφορών και παράδοση σε 

πολλαπλούς παραλήπτες.  

 Την ικανότητα να χρησιμοποιήσουμε υποδείγματα αναφορών.  
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Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να μετρήσουμε την επιτυχία των καμπανιών μας και 

να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα για να λάβουμε στρατηγικές αποφάσεις. 

Εντοπίζουμε περιοχές που δεν αποδίδουν τα προσδοκώμενα και προχωράμε προς 

τη βελτιστοποίησή τους. Η αναγνώριση σημαντικών τάσεων σε συγκεκριμένες 

χρονικές περιόδους είναι αυτή που μπορεί να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα που 

θα είναι η αιτία παραμετροποίησης των διαφημίσεών μας. Στα εργαλεία αναφοράς 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φίλτρα, μπορούμε να προσαρμόσουμε τις 

εμφανιζόμενες στήλες, έχουμε γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα μας, μπορούμε να 

εμφανίσουμε προσαρμοσμένα γραφικά για τη σύγκριση τάσεων. Ενδεικτικοί Τύποι 

αναφορών είναι: 

 Η ενσωματωμένη αναφορά ερωτήματος αναζήτησης. Εδώ λαμβάνουμε 

πληροφόρηση σχετική με όρους αναζήτησης που ενεργοποίησαν τη διαφήμισή 

μας. Εμφανίζει τα κλικ που συγκεντρώνονται από λέξεις κλειδιά.  

 Η ενσωματωμένη αναφορά αυτόματων τοποθετήσεων. Γρήγορη 

πληροφόρηση για την απόδοση της διαφήμισής μας στο δίκτυο εμφάνισης της 

Google. 

 Η αναφορά μεριδίου εμφάνισης (Impression Share). Το ποσοστό των 

εμφανίσεων των διαφημίσεών μας σε σχέση με τις συνολικές διαθέσιμες 

διαφημίσεις από όλο τον ανταγωνισμό για το κοινό το οποίο αποσκοπούμε.      

 

4.12.2. Μέτρηση αποτελεσμάτων με τη παρακολούθηση Μετατροπών 

 

Ο όρος μετατροπή συνήθως παραπέμπει στην αλλαγή ενός καταναλωτή σε πελάτη. Πχ 

αν έχουμε μια επίσκεψη σε μια σελίδα προορισμού μας από ένα καταναλωτή ο οποίος 

θα προβεί σε μια αγοραστική ενέργεια, τη σελίδα προορισμού θα ακολουθήσει μια 

σελίδα πωλήσεων. Αυτή η διαδικασία ορίζεται ως μια μετατροπή πωλήσεων. Ο 

επισκέπτης έχει μετατραπεί σε πελάτη. Από τη στιγμή όμως που διαφορετικές 

επιχειρήσεις έχουν διαφορετικούς διαφημιστικούς στόχους, η μετατροπή μπορεί να έχει 

και άλλες μορφές. Για παράδειγμα, μια μετατροπή μπορεί να οδηγεί σε: 

 Αγορά προϊόντος. Πχ ο επισκέπτης αγοράζει μια ψηφιακή κάμερα 

 Επαφή Πωλήσεων. Πχ ο επισκέπτης καταγράφει τα στοιχεία του σε μια φόρμα 

πληροφοριών για να πάρει μια προσφορά για ασφάλεια αυτοκινήτου. 

 Λήψη Αρχείου. Πχ ο επισκέπτης κάνει μια έρευνα για την σημασία μιας 

κατηγορίας λογισμικού. 
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 Εγγραφή. Πχ ο διαδικτυακός χρήστης ολοκληρώνει της διαδικασία καταχώρησης 

των στοιχείων του σε newsletter μιας επιχείρησης. 

 Συγκεκριμένη Προβολή Σελίδας. Πχ  επισκέπτης βλέπει μια σημαντική 

ιστοσελίδα κατά την εκτίμησή μας, στον ιστότοπο μας. 

 Κοινοποίηση Πληροφοριών. Πχ ο επισκέπτης κοινοποιεί το περιεχόμενο μιας 

ιστοσελίδας προς τις επαφές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ή προς τις επαφές 

του σε κοινωνικά δίκτυα. 

 

 Η Google διαθέτει ένα εργαλείο, το Conversion Optimizer (Google Inc, 2013), το 

οποίο μας δείχνει πόσες μετατροπές είχαμε ως συνέπεια μιας παραγόμενης διαφήμισης. 

Για να ξεκινήσουμε την παρακολούθηση μετατροπών, το Adwords μας παρέχει ένα 

κώδικα HTML τον οποίο τοποθετούμε στη σελίδα που εμφανίζεται έπειτα από μια 

μετατροπή. Αυτόματα, το εργαλείο τοποθετεί ένα cookie στον υπολογιστή του χρήστη 

όταν αυτός κάνει κλικ στη διαφήμισή μας. Εφόσον ο χρήστης φτάσει σε μια 

συγκεκριμένη σελίδα που έχουμε ορίσει, τότε  

 Ο Internet Browser του χρήστη αποστέλλει το cookie πίσω στο Google Server.  

 Το εργαλείο καταγράφει μια επιτυχή μετατροπή 

 Μια μικρή εικόνα που ενημερώνει για την επιτυχημένη μετατροπή εμφανίζεται 

στην ιστοσελίδα του διαφημιστή,  

 Η πληροφόρηση μετατροπής εμφανίζεται στο σημείο αναφοράς μετατροπών στο 

λογαριασμό του διαφημιστή.  

Τα στατιστικά που μπορεί να μας δώσει μια μετατροπή, είναι διαθέσιμα στο 

λογαριασμό μας. Μπορούν επίσης χρησιμοποιηθούν για να παραχθούν αντίστοιχες 

αναφορές.  Ενδεικτικά στατιστικά είναι: 

 Αριθμός Μετατροπών. Καταμετρείται όταν ένα κλικ σε μια διαφήμιση οδηγεί σε 

μια τελική ενέργεια χρήστη στην ιστοσελίδα μας. 

 Μέση Αξία Μετατροπών. Η συνολική αξία των μετατροπών διαιρούμενη από το 

συνολικό αριθμό τους.  

 Τύποι Μετατροπών. Αγορά, εγγραφή συγκεκριμένη προβολή σελίδας, νέα επαφή. 

Ο διαφημιστής συγκεκριμενοποιεί μέσα από το εργαλείο ποιος τύπος μετατροπής 

έχει γίνει. 

 Ποσοστό Μετατροπής (Conversion Rate). Το νούμερο των μετατροπών 

διαιρούμενο δια τον αριθμό των κλικ στη διαφήμιση.  
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 Κόστος ανά Μετατροπή (Cost/Conversion). Το συνολικό κόστος από κλικ στη 

διαφήμισή μας διαιρούμενο δια το συνολικό αριθμό των μετατροπών. Μας δίνει το 

ποσό που έχει δαπανηθεί από εμάς ως διαφημιστές ανά μετατροπή.  

 Συναλλαγή (Transaction). Ένα μοναδικό γεγονός που έλαβε χώρα έπειτα από 

μετατροπή. Πχ ένας χρήστης επισκέπτεται τη ιστοσελίδα μας και εκπληρώνει δυο 

διαφορετικές αγορές σε αυτή  

 Κόστος ανά Συναλλαγή (Cost/Transaction). Το συνολικό κόστος των 

διαφημίσεων διαιρούμενο δια τον συνολικό αριθμό των συναλλαγών.   

 Εποπτεία Μετατροπών. Το κόστος μετατροπών και το κόστος ανά μετατροπή 

είναι σημαντικά στατιστικά για να επιβλέπουμε. Παρόλα αυτά κάθε μεμονωμένη 

μετατροπή μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλές συναλλαγές πχ ο χρήστης να 

αγοράσει ποικίλα προϊόντα σε μια ιστοσελίδα ή να επιστρέψει μεταγενέστερα για ν 

υλοποιήσει πρόσθετες συναλλαγές. Η συναλλαγή και το κόστος συναλλαγής σαν 

στατιστικά δείχνουν πως οι διαφημιστές μπορούν να αποκτήσουν πελάτες. Τα 

στατιστικά των συναλλαγών παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για την 

αποτελεσματικότητα διαφήμισης και των προσφορών των προϊόντων μας.  

 

4.12.3. Μέτρηση αποτελεσμάτων με το Google Analytics 

 

Το Google Analytics (Google Inc, 2013) αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε ως 

διαφημιστές για να συγκεντρώσουμε όλες τις σχετιζόμενες πληροφορίες από ενέργειες 

που γίνονται στον ιστότοπο μας. Ένα λογισμικό Web Analytics δείχνει στους 

διαφημιστές πως οι διαδικτυακοί επισκέπτες κατέληξαν στον ιστότοπο τους, και τι 

ενέργειες υλοποιούν σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τις αναφορές και αναλύοντάς τες ένας 

διαφημιστής μπορεί:  

 Να ανεβάσει τις μετατροπές 

 Να βελτιώσει το ROI 

 Να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη 

 Να βελτιστοποιήσει το κέρδος από την παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

Μπορεί να μας παρουσιάσει αναφορές για το πόσοι νέοι και επαναλαμβανόμενοι 

επισκέπτες έχουν έρθει στον ιστότοπο μας,  από ποιες περιοχές, πως τους φαίνεται η 

εμπειρία χρήσης του ιστότοπου μας, τάσεις πωλήσεων, πως οι πωλήσεις είναι 
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σχετιζόμενες με τις διαφημίσεις, και τέλος μετρήσιμα στατιστικά ηλεκτρονικού 

εμπορίου όπως κέρδος και μετατροπές,  

 

Το Google Analytics μπορεί να συνδεθεί με το Adwords. Μέσα στο περιβάλλον του 

Google Analytics, σε ειδικό πεδίο μπορούμε να δούμε την πορεία των διαφημίσεων που 

έχουμε δομήσει με την εφαρμογή του Google Adwords (Εικόνα 16). Βλέπουμε την 

απόδοση των ενεργών καμπανιών μας, τις λέξεις κλειδιά δια μέσου των οποίων έχει 

εμφανιστεί η διαφήμιση μας επειδή έχει γίνει σχετικό κλικ από τους χρήστες, τους 

τρόπους αντιστοίχισης δια μέσου των οποίων επωφεληθήκαμε επισκέψεων (ευρεία, 

φράσης, ακριβής), σε ποια χρονικά διαστήματα τις ημέρας έχουν επισκεφτεί οι χρήστες 

τον ιστότοπο μας μέσω των διαφημίσεων, από ποια κανάλια του δικτύου συνεργατών 

Google που έχει εμφανιστεί η διαφήμισή μας έχουμε επωφεληθεί επισκεψιμότητας, τις 

σελίδες προορισμού που επισκέφθηκαν οι χρήστες μέσω των κλικ στις διαφημίσεις, και 

τέλος τη θέση που κατείχε το διαφημιστικό μας μήνυμα μέσα από τη λέξη κλειδί που το 

εμφάνισε στα πληρωμένα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης στην κεντρική και 

δεξιά περιοχή.  

  

 

Εικόνα 16: Adwords Στατιστικά στο Analytics 

 

4.13. Case Studies Ελληνικών Εταιρειών 

 

Για να εξαχθούν περισσότερα συμπεράσματα για τους στόχους, τα αποτελέσματα, και 

την αποτελεσματικότητα του εργαλείου Adwords, θα δούμε μερικές ιστορίες επιτυχίας 



  
39 

από επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει τη συγκεκριμένη επιλογή ως διαφημιστικό 

μέσο.  

 

Case Study της airtickets.gr (Google Inc, 2011). H airtickets.gr ιδρύθηκε το 1999 και 

δραστηριοποιείται κυρίως στις online κρατήσεις αεροπορικών θέσεων. Η εταιρία 

θέλησε από την αρχή να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο ως 

μέσο προώθησης και επικοινωνίας. Αρχικά προσπάθησε να προωθήσει τις υπηρεσίες 

που παρέχει μέσω banner σε διάφορα portal. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου 

προγράμματος προβολής ήταν ικανοποιητικά, αλλά όχι όσο επιθυμούσε. Όταν η εταιρία 

διαπίστωσε ότι πάνω από το 90% των χρηστών του Διαδικτύου χρησιμοποιεί μηχανές 

αναζήτησης για να εντοπίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα αγοράσει, 

αποφάσισε να δοκιμάσει το Google Adwords. Σημαντικό ρολό στην απόφαση της 

έπαιξε επίσης και το γεγονός ότι το Adwords δίνει πλήρη δυνατότητα ελέγχου και 

μέτρησης των αποτελεσμάτων αλλά και του κόστους. Ο αρχικός στόχος της 

airtickets.gr ήταν η αύξηση της επισκεψιμότητας του site της κατά 20% και των 

κρατήσεων κατά 10%. Το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσδοκίες της εταιρίας. 

 

«Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πετύχαμε αύξηση 25% στην επισκεψιμότητα 

του site μας και αύξηση 15% στις κρατήσεις μας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Google 

Adwords είναι ότι προβάλει το site μας με βάση τις λέξεις-κλειδιά που έχουμε επιλέξει. 

Έτσι είναι δυνατό για εμάς να προσαρμόζουμε τις διαφημιστικές μας καμπάνιες σε σχέση 

με τις λέξεις-κλειδιά που αναζητούν οι χρήστες. Με το Google Adwords έχουμε τη 

δυνατότητα να προβάλουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα μόνο στους χρήστες του 

Διαδικτύου που μας ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας ως κριτήρια τη γλώσσα και την 

γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται. Το Adwords έχει αποφασιστική συμβολή στην 

επιτυχία της εταιρίας μας και στο μέλλον σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τη χρήση του 

καθώς μας προσφέρει άριστη σχέση τιμής-αποτελέσματος» τονίζει ο κ. Κοντογεώργος, 

γενικός διευθυντής της airtickets.gr 

 

Case Study του Vrisko.gr (Google Inc, 2013). Η μηχανή αναζήτησης vrisko.gr 

αποτελεί την ηλεκτρονική διαφημιστική πλατφόρμα του Επαγγελματικού Καταλόγου 

11880 του ομίλου επιχειρήσεων Newsphone Hellas. Ένας χρήστης στη σελίδα του 

vrisko.gr μπορεί να αναζητήσει τοπικές πληροφορίες σε κατηγορίες επαγγελματιών και 

επιχειρήσεων, να βρει χάρτες με δρομολόγηση καθώς και πολλές άλλες χρήσιμες 

πληροφορίες. Πρωταρχικός σκοπός του vrisko.gr είναι να δημιουργήσει επιπλέον 
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χρήση για τους διαφημιζόμενούς του. Από την αρχή της λειτουργίας του το 2010 

αποφασίστηκε να επενδυθεί η μεγαλύτερη μερίδα του marketing budget στο online 

marketing και ειδικότερα στο Google Adwords. Μέσω της online διαφήμισης, το 

vrisko.gr μπόρεσε να στοχεύσει τόσο χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρει όσο και 

δυνητικούς πελάτες δηλαδή επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Μέσω του Google 

Analytics μπόρεσαν να δουν τι δουλεύει καλύτερα για αυτούς και τους πελάτες τους και 

με τα στοιχεία που είχαν μπόρεσαν να επαναπροσδιορίσουν και να βελτιστοποιήσουν 

τις καμπάνιες τους. Με τη βοήθεια της Google Hellas, αύξησαν τον αριθμό των 

AdGroups και τις κατηγορίες ενώ είδαν θετικό ROI καθώς μεγάλωναν την επένδυση 

στο Google Adwords. Ένα από τα πολλά θετικά που παρατήρησαν χρησιμοποιώντας τα 

προϊόντα της Google είναι πως μπορείς να μετρήσεις και να παρακολουθήσεις τα πάντα 

σχετικά με τις καμπάνιες σου. Στο vrisko.gr απασχολούνται 5 άτομα με αποκλειστικό 

αντικείμενο το Google Adwords και Google Analytics με σκοπό τη συλλογή 

πληροφοριών και στοιχείων με σκοπό να βελτιστοποιήσουν τις καμπάνιες τους. Έπειτα 

από μεθοδική χρήση των εργαλείων της Google, σήμερα το vrisko.gr κατάφερε να 

βρίσκεται στην πρώτη θέση της αγοράς. Το 2012 κατέγραψαν αύξηση του τζίρου 

πωλήσεων κατά 138% σε σχέση με το 2011 ενώ παράλληλα πέτυχαν ένα ποσοστό της 

τάξης του 90% στη διατήρηση του πελατολογίου τους. Το vrisko.gr για να επιτύχει τα 

θαυμαστά αποτελέσματα έχει χρησιμοποιήσει συνδυασμένα διάφορα προϊόντα της 

Google όπως το Google Adwords, το Google Analytics, AdSense, Trends και άλλα. 

 

«Για κάθε 5 φορές που μεγαλώναμε τη δαπάνη μας στο Adwords, βλέπαμε 7 φορές 

περισσότερους χρήστες για τους διαφημιζόμενούς μας και τις υπηρεσίες μας. Σκοπός μας 

είναι να φέρουμε όσο το δυνατό περισσότερους πελάτες στους πελάτες μας. Αυτή είναι η 

δουλειά μας και κάθε ενέργεια γίνεται υπό αυτό το πρίσμα. Ακόμη και μέσα στην κρίση το 

budget μας για το online marketing και συγκεκριμένα το Google Adwords θα συνεχίσει 

να αναπτύσσεται μιας και η στοχευμένη διαφήμιση που προσφέρεται αποτελεί τον πιο 

οικονομικό τρόπο για τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.». Βασίλης Πάτρας - Digital 

Service Director.  

 

Η ίδια η Google έξυπνα, στην προσπάθεια της να κοινοποιήσει επιτυχημένες ιστορίες 

και καμπάνιες πελατών της. Δημιούργησε τις Adwords Success Stories (Google Inc, 

2013) 

 



  
41 

5. Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 

Το marketing και τα εργαλεία του αλλάζει με τόσο γρήγορους ρυθμούς, που τα 

αντίστοιχα τμήματα των εταιρειών επιβάλλεται να είναι σε μια συνεχή ερευνητική 

διαδικασία. Η επιχειρηματική λογική εμφάνισης ενός εταιρικού brand προς το κοινό, 

πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Αυτό σημαίνει περιεχόμενο λαμβάνοντας 

υπόψη τους προβληματισμούς και τις αναζητήσεις του διαδικτυακού χρήστη. Ο 

καταναλωτής του διαδικτύου είναι ένας απαιτητικός καταναλωτής, που κάνει έρευνα 

αγοράς, ενημερώνεται, και επιλέγει συνειδητά ποιες επιχειρήσεις και ποιους ιστότοπους 

θα εμπιστευτεί, εφόσον πιστέψει πραγματικά ότι θα καλύψει τις δικές τους διακριτές 

ανάγκες και στόχους.  

 

Ο τρόπος που επενδύουμε στο διαφημιστικό προϋπολογισμό μας και τα αναμενόμενα 

ανταποδοτικά αποτελέσματα έχουν πάρει νέα τροπή. Ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα του marketing μέχρι πρότινος ήταν η μέτρηση της απόδοσης των 

διαφημιστικών καμπανιών. Στον κόσμο του Internet Marketing, αυτό είναι πιο εφικτό 

από ποτέ, δίνοντάς μας συγχρόνως την εκπληκτική δυνατότητα συνεχόμενων νέων 

πειραμάτων.   

Ταυτοχρόνως, μας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε νέα καταναλωτικά κοινά, όχι 

απαραίτητα εντός της περιοχής που εδρεύει η επιχείρησή μας.  Η θεμελιώδη αρχή ενός 

επιτυχημένου μείγματος marketing περιλαμβάνει τα 4Ps. Μέσω του Online Advertising, 

μπορούμε να επηρεάσουμε προς όφελος μας τον πιθανό καταναλωτή, εκμεταλευόμενοι 

και τις τέσσερεις αυτές δυνάμεις. 

 

Μια από τις νέες μεθόδους Marketing είναι και το Search Engine Marketing ή Search 

Advertising ή Paid Advertising ή Pay per Click (PPC) Advertising. Το Search Engine 

Marketing παρέχει εύκολη πρόσβαση σε σύντομο χρονικό διάστημα σε όλα τα 

απαράιτητα στάδια σε όλα τα βασικά στάδια υλοποίησής του. Έρευνα, Ανάλυση, 

Στρατηγική, Μέτρηση, Βελτιστοποίηση – Αναπροσαρμογή. Αυτός είναι και ο βασικός 

λόγος της μεγάλης αξίας του. 

 

Κατά την έρευνά μου, παρατήρησα ότι ακολουθώντας τα βήματα που προανέφερα είναι 

απόλυτα εφικτή η παραγωγή προσαρμοσμένων διαφημιστικών κειμένων σε 

τμηματοποιημένες αγορές. Το αποτέλεσμα είναι να επιτύχουμε υψηλότερη απόδοση 
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διαφημιστικών καμπανιών, οι οποίες μάλιστα είναι και απόλυτα μετρήσιμες ούτως 

ώστε να προχωρήσουμε στη βελτιστοποίηση ή στην αλλαγή της στρατηγικής μας. 

 

Δεν γνωρίζω αν το Paid Advetising και το Google Adwords αποτελεί ένα τρόπο που θα 

αντέξει μέσα στο χρόνο στο μέλλον. Από τα ιστορικά στοιχεία και από τις έρευνες που 

έχουν γίνει (PwC, 2012) αυτό που φάινεται είναι ότι παρά το γεγονός ότι καταμετρά 

ήδη μια ιστορία δεκατριών χρονών, συνεχίζει να βρίσκεται στο στάδιο της ανόδου ως 

προϊόν ευρύτατης αποδοχής, και για τον καταναλωτή και για τον επιχειρηματία. Αυτό 

που γνωρίζω είναι ότι έχει βάλει γερά θεμέλια με τη θέσπιση νέων δεικτών απόδοσης 

καμπανιών, τους οποίους επιβάλλεται να κατανοήσουμε αφού από αυτούς θα 

δημιουργηθούν και νέοι μελλοντικοί τρόποι διαφήμισης.  

 

Η επιστημονική βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο τύπο marketing ακόμη δεν επαρκεί 

για να εξάγουμε επιστημονικά αποδεκτά συμπεράσματα. Εστιάζει κυρίως στη 

μαθηματική εξήγηση των αλγορίθμων που λειτουργούν πίσω από το σχετικό λογισμικό. 

Αυτό με οδήγησε στο να συντάξω την διπλωματική μου εργασία βασιζόμενος 

περισσότερο από βιβλιογραφία της Google, αναγνωρισμένων εκπαιδευτών της Google, 

και από την προσωπική μου επαγγελματική πείρα. Η περιγραφή των δυνατοτήτων και 

των πτυχών του εργαλείου Google Adwords χρήζει πολύ μεγαλύτερης ανάλυσης. 

Γνωρίζοντας ωστόσο αυτούς τους περιορισμούς και τις αδυναμίες τις συγκεκριμένης 

επιλογής marketing, δε νοιώθω τίποτα  άλλο παρά μόνο αισιοδοξία για τη μελλοντική  

ένταξη του σε περισσότερα επιστημονικά συγγράματα. 

  

Στο μέλλον, σε συνάρτηση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τη διαδικτυακή 

συμπεριφορά που μας παρέχονται από την ενασχόληση των χρηστών μέσα από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης - Social Media, προτείνω τα διαφημιστικά μηνύματα να 

παραμετροποιηθούν σε επίπεδο Micro Marketing, προσαρμοσμένα απόλυτα στις 

επιθυμίες του κάθε καταναλωτή.  

 

Αυτή η πιθανή εξέλιξη δεν είναι κάτι που είναι αποδεκτή συνέπεια για εμάς ως 

ανθρώπινες οντότητες, λόγω κινδύνου παραβίασης του απορρήτου των προσωπικών 

μας δεδομένων, παρουσιάζει όμως έντονο ενδιαφέρον από πλευράς της επιστήμης του 

marketing. 
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