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To Search engine marketing, ή SEM, αποτελείται από μια σειρά marketing
μεθόδων για την αύξηση της εμφάνισης του website στις σελίδες
αποτελεσμάτων των search engines.
Οι τρεις μέθοδοι είναι:
1.

Search engine optimization

2.

Pay per click (PPC) advertising

3.

Paid inclusion / pay (PPT) per time listing

Για την ορθή εκμετάλλευση των μεθόδων αυτών θα πρέπει να προηγηθεί μια
ανάλυση η οποία αποσκοπεί στην δημιουργία των definitions (Metadata <meta
tag>) του προς διαφήμιση αντικειμένου.
Το search marketing είναι η αποτελεσματικότερη και βασικότερη μέθοδος
online marketing για την προώθηση ενός website. Ενισχύει σημαντικά τα
αποτελέσματα των άλλων μεθόδων marketing (online και offline) και
προτείνεται να λειτουργεί κάτω από ενιαίο σχεδιασμό integrated marketing
communication.
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Search Marketing
Connect with customers searching for what you sell
Metadata definitions &<meta tag> Creation
Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει:
Ενέργειες:
n

n

n

Ανάλυση κοινού-στόχος, πελάτη και ανταγωνισμού και παραγωγή metadata
definitions για χρήση σε PPC ads και παραγωγή press kit (περιγραφές,
λογότυπα, φωτογραφίες) κοινής χρήσης σε όλες τις ενέργειες
Ανάλυση και παραγωγή των βασικών meta-tag (title, description, keywords)
για το site.
Ανάλυση και παραγωγή meta-tag (title, description, keywords) για την κάθε
σελίδα ξεχωριστά.

Αποτελέσματα:
n

Παράδοση των meta-tags σε ηλεκτρονική μορφή.

Search engine optimization
Η ενέργεια αυτή έχει σαν στόχο την καταχώρηση και διόρθωση των υπαρχόντων
καταχωρήσεων στα online directories. Αποσκοπεί στην βελτίωση του rankings για
σχετικά keywords στα search results με την βελτίωση της δομής του web site, του
περιεχομένου, και βέβαια την αύξηση των back-links. Άλλες (advanced) μεθοδολογίες
εξετάζονται κατά περίπτωση.
Προσαρμογή website (site OPTIMISATION)
n

Προσαρμογή κώδικα (robot texts, meta tags, etc) σελίδων (site optimization).
Για το στάδιο αυτό απαιτείται πρόσβαση στο FTP και το CMS.

Εμφάνιση στις μηχανές αναζήτησης (REGISTRATION)
n

n

Καταχώρηση στους καταλόγους και μηχανές αναζήτησης
Ανάλυση απόδοσης των 40 μεγαλύτερων μηχανών αναζήτησης (ranking) και
δημοτικότητας συνδέσμων (link popularity), μελέτη απόδοσης ανταγωνισμού,
για διάστημα πέντε μηνών και βελτιστοποιήσεις.
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Διατήρηση / Βελτίωση της θέσης εμφάνισης (OPTIMISATION )
n

n

Επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις, συνδρομή σε ετήσια προγράμματα
καταχώρησης.
Προσαρμογή στις αλλαγές πολιτικής των εταιριών-πυλών (μηχανές
αναζήτησης) - διαρκής βελτιστοποίηση & προσαρμογή του κώδικα του
website, ενέργειες αύξησης ranking.

Αποτελέσματα:
n

Εγγυημένη εμφάνιση στο Google και τις μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης

n

Εγγυημένη εμφάνιση ολόκληρο το χρόνο (12 μήνες)

n

n

Διαρκής βελτίωση θέσης σταδιακή προσέγγιση θέσης κατάταξης
ανταγωνισμού
Παράδοση report με τα καταχωρημένα site και intermediate reports βελτίωσης
θέσης.
* Απαιτούνται τα παραδοτέα της υπηρεσίας Metadata creation
** Προτείνεται διάρκεια κατ' ελάχιστο τρεις μήνες
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Pay per click (PPC) advertising
Pay only if people click your ads.
Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί πληρωμένες καταχωρήσεις (sponsored search engine
listings) για να οδηγήσει traffic στο web site. Εκτός του setup-fee (συνήθως $5) υπάρχει
και σχετικό κόστος για κάθε click (CPC περίπου $0.07)το οποίο ορίζεται ανά keyword
και προκύπτει από διάφορους παράγοντες βασισμένους στην μεθοδολογία του
πλειστηριασμού (search term bidding). Τέτοιες υπηρεσίες είναι τα Google Adwords,
Υahoo Overture, MSN MDAS, Adbrite, inClicks κ.α.
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα αυτό
εμφανίζονται καταχωρήσεις κειμένου
στη δεξιά συνήθως πλευρά της
μηχανής αναζήτησης του καθώς και
σε συνεργαζόμενα website με την
μηχανή αναζήτησης.
Ενέργειες:
n

n

n

n

Επιλογή, καταχώρηση και βελτιστοποίηση των κατάλληλων keywords
Προγραμματισμός αποτροπής άστοχων εμφανίσεων για περιορισμό της
κατανάλωσης του προϋπολογισμού.
Καθορισμός κριτηρίων εμφάνισης όπως:
-

Countries and Territories

-

Languages

-

Sites (search engine, search network, content network etc)

Παράδοση report με τα καταχωρημένα keywords και ρυθμίσεις.
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Paid inclusion / pay (PPT) per time listing
be indexed now
Η μεθοδολογία αυτή αποσκοπεί στην εγγυημένη καταχώρηση ενός website στα listings
των search engines. Επίσης χρησιμοποιείται για την καταχώρηση για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα σε directories (pay per time).
Διακεκριμένη Καταχώρηση
Παράδειγμα κόστους στο in.gr
3μηνη διάρκεια €66 (ή 22 ευρώ/μήνα)
6μηνη διάρκεια €120 (ή 20 ευρώ/μήνα)
12μηνη διάρκεια €200 (ή 16,75 ευρώ/μήνα)
Προβολή στη σελίδα και στη θέση που εμφανίζεται
ήδη το site, με λογότυπο και διακριτικά στοιχεία για
να ξεχωρίζει. (π.χ. Αν το site είναι καταχωρισμένο
π.χ. στη 10η σελίδα της κατηγορίας στην οποία
ανήκει, τότε η προβολή του θα φαίνεται στη 10η
σελίδα και στη θέση που ήδη εμφανίζεται με
αλφαβητική σειρά..)

Eιδική προβολή (ειδικές κατηγορίες και
υποκατηγορίες καταλόγου)
Παράδειγμα κόστους στο in.gr
3μηνη διάρκεια €160 (ή 53 ευρώ/μήνα)
6μηνη διάρκεια €300 (ή 50 ευρώ/μήνα)
12μηνη διάρκεια €500 (ή 41,75 ευρώ/μήνα)
Στο δεύτερο επίπεδο (γενική κατηγορία » ειδική ή/και
στις υποκατηγορίες της), εμφάνιση στις
προβεβλημένες Καταχωρήσεις (10 θέσεις προβολής
για κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία).

Γενική προβολή (γενικές κατηγορίες)
Παράδειγμα κόστους στο in.gr
3μηνη διάρκεια €320 (ή 107 ευρώ/μήνα)
6μηνη διάρκεια €600 (ή 100 ευρώ/μήνα )
12μηνη διάρκεια €1000 (ή 83, 5 ευρώ/μήνα)
Στο πρώτο επίπεδο (γενική κατηγορία), εμφάνιση
στις προβεβλημένες Καταχωρήσεις (10 θέσεις
προβολής για κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία).
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Advanced Services
Get extreme traffic
Advanced services SEM
Η υπηρεσία αυτή έχει σαν στόχο την περαιτέρω υποστήριξη του site ώστε να ανέβει στην
κατάταξη των μηχανών αναζήτησης. Περιλαμβάνει κατά περίπτωση ενέργειες όπως:
n

n

Βελτιστοποίηση πλοήγησης και λειτουργικότητας (απαιτείται πρόσβαση FTP και
CMS)
Κατασκευή ειδικών μονοπατιών για Web spiders (απαιτείται πρόσβαση FTP,
Database και CMS)

n

Δημιουργία external links

n

Προώθηση μέσω DNS & domain (απαιτείται πρόσβαση στο Host server)

Πριν την εφαρμογή των παραπάνω υπηρεσιών εκπονείται μελέτη και προτείνεται η
βέλτιστη λύση με το αντίστοιχο κόστος. Πιθανή λύση είναι η επανασχεδίαση του site σε
διαφορετική πλατφόρμα λειτουργίας.

Στατιστικά στοιχεία
Σε πολλές περιπτώσεις, τα site στα οποία γίνονται καταχωρήσεις δεν μας δίνουν
στατιστικά στοιχεία ή θέλουμε να έχουμε εναλλακτικό φορέα μέτρησης. Σε αυτές τις
περιπτώσεις παρέχεται η υπηρεσία στατιστικών (basic statistics) στοιχείων η οποία
μπορεί να καταμετρήσει τις επισκέψεις από μια διαφήμιση. Προχωρημένη (advanced
statistics) εφαρμογή της υπηρεσίας αυτής μπορεί να μας δώσει στατιστικά στοιχεία για
μοναδικούς επισκέπτες ή και πλήρες profile του υπολογιστή του χρήστη.
Στην περίπτωση των PPC διαφημίσεων τα sites κρατούν στατιστικά στοιχεία τα οποία
μπορούν να αποστέλλονται και σε email.
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