Google Solutions
Συντάχθηκε απο τον/την Mec Design

{jcomments off} Η google διαθέτει μία πληθώρα επιλογών προώθησης της επιχείρησής σας
στο διαδίκτυο, είτε με τις μεμονωμένες υπηρεσίες της, είτε με ένα ολοκληρωμένο πακέτο
συνδυασμού των υπηρεσιών της. Η αξιοποίηση των πακέτων προώθησης της google αυξάνει
την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας και το πελατολόγιο της επιχείρησής σας.
Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρει η google είναι:

GOOGLE PLACES

Με την υπηρεσία google places τοποθετείται η επιχείρηση σας στους χάρτες της google
(google maps) με τα πλήρη στοιχεία της, φωτογραφίες, ωράριο λειτουργίας, εκπτωτικά
κουπόνια και πληροφορίες της επιχείρησης.
Για όλα αυτά διατίθενται στατιστικά από τα οποία μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες
ώστε να βελτιώσετε τον τρόπο προώθησης της επιχείρησης, καθώς και τα προϊόντα σας.
Μέσω των στατιστικών μπορείτε για παράδειγμα να δείτε ποιο από τα προϊόντα σας είναι
πιο δημοφιλή και να το κάνετε πιο ανταγωνιστικό. Μπορείτε επίσης να δείτε την τοποθεσία
από την οποία έρχονται οι πελάτες σας και να κάνετε τις κατάλληλες κινήσεις, π.χ. να
ανοίξετε ένα υποκατάστημα σε κείνη την περιοχή.
Εμπιστευθείτε μας να δημιουργήσουμε για εσάς τη θέση σας στους χάρτες της google και
να σας προτείνουμε λύσεις και στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες σύμφωνα με τα
στοιχεία που μας δίνουν τα στατιστικά, ώστε να πετύχουμε για εσάς τη μέγιστη
αποτελεσματικότητα.
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GOOGLE ANALYTICS

Η google δίνει τη δυνατότητα μιας πλήρους εικόνας της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας
σας. Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη και λεπτομερής μηχανή στατιστικών. Η google
μπορεί να εντοπίσει επισκέπτες που έρχονται από άλλες ιστοσελίδες, από μηχανές
αναζήτησης, καθώς και από τις πληρωμένες διαφημίσεις και τις διαφημιστικές καμπάνιες.
Είναι ένα χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο του διαφημιστή ώστε να μπορέσει να στήσει
σωστά μία διαφημιστική καμπάνια. Δείχνει την πορεία της επισκεψιμότητας σε
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σε διάφορες περιοχές του κόσμου, σε σχέση με τις
λέξεις κλεδιά που είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση.
Η υπηρεσία google analytics δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την επισκεψιμότητα της
ιστοσελίδας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πιο πετυχημένη διαχείριση της
διαφημιστικής καμπάνιας adwords. Η google analytics είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται
δωρεάν σε όλα τα πακέτα ιστοσελίδων και συστήνεται να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με
την εγκατάσταση και διαχείριση μιας διαφήμισης adwords.
Εμπιστευθείτε μας να αναλύσουμε τα ακριβή στατιστικά της ιστοσελίδας σας και να
βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησής σας.

GOOGLE ADSENSE

Το Google AdSense είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα που επιτρέπει στους εκδότες στο
διαδίκτυο να αποκτήσουν έσοδα προβάλλοντας σχετικές διαφημίσεις σε μια ευρεία γκάμα
περιεχομένου στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων:
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Αποτελέσματα αναζήτησης ιστότοπου
Προσθέστε εύκολα στον ιστότοπό σας μια προσαρμοσμένη μηχανή αναζήτησης και
κερδίστε χρήματα από τις διαφημίσεις στις σελίδες των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
Ιστότοποι
Προβάλλετε διαφημίσεις στον ιστότοπό σας που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα του κοινού
σας και κερδίστε χρήματα από έγκυρα κλικ και εμφανίσεις.
Ιστοσελίδες και εφαρμογές για κινητά
Συνδέστε τους χρήστες κινητών με τη σωστή διαφήμιση στη σωστή στιγμή, καθώς
αναζητούν πληροφορίες εν κινήσει.

GOOGLE ADWORDS

Οι διαφημίσεις google adwords συγκαταλέγονται στις πληρωμένες διαφημίσεις, οι οποίες
εμφανίζονται είτε στα αποτελέσματα των αναζητήσεων της google είτε σε ιστοσελίδες
συναφείς με τη διαφήμιση. Οι διαφημίσεις google adwords είναι το πιο συχνό και
στοχευμένο μέσο διαφήμισης στο διαδίκτυο.
Προτείνουμε τη διαφήμιση adwords σε όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν για κάποιο
διάστημα να βρίσκονται στην πρώτη σελίδα στα αποτελέσματα αναζήτησης της google. Τα
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χρήματα που επενδύει η κάθε επιχείρηση στη συγκεκριμένη διαφήμιση έχουν άμεση
απόδοση, αφού η google χρεώνει μόνο όταν κάποιος κάνει κλικ και μπει στην ιστοσελίδα
της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει πώς δίνετε περίπου 10 λεπτά για κάθε υποψήφιο πελάτη
που μπαίνει στο κατάστημά σας.
Εμπιστευθείτε σε μας την εγκατάσταση και τη διαχείριση της διαφήμισή σας στην google.
Επιλέγουμε για εσάς το κείμενο της διαφήμισης, ανανεώνουμε τις λέξεις κλειδιά ανάλογα
με το κόστος και την αποτελεσματικότητά τους, δημιουργούμε διαφημιστικές καμπάνιες με
διαφορετικό landing page και βελτιώνουμε τη διαφήμιση ώστε να έχει όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για εσάς.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κάνουμε μία πρόταση για το είδος και το ύψος της
διαφημιστικής καμπάνιας που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.

Τιμές εγκατάστασης και διαχείρισης μπορείτε να δείτε εδώ .

GOOGLE PLUS

Το google plus είναι μία εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης της google για να μοιράζεστε νέα
και φωτογραφίες με τους κύκλους σας, είτε τους επαγγελματικούς ή τους προσωπικούς.
Είναι ενας πολύ εύκολος τρόπος να στέλνετε ενημερώσεις στους πελάτες σας, καθώς και
νέα για τα προϊόντα της επιχείρησής σας. Το google plus σε σχέση με το facebook
επιτρέπει μεταλύτερη ευελιξία και προσαρμογή.
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