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Παρουςίαςθ Ιδζασ- Λόγοι Επιλογισ- Αγορά Στόχοσ 

 

Το Save Greece ξεκίνθςε ωσ μια ιδζα ςτα πλαίςια τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ 
υποτίμθςθσ τθσ εικόνασ τθσ Ελλάδασ διεκνϊσ. Θεωρϊντασ αναλθκι τθν εικόνα που 
διαδιδόταν ςτισ χϊρεσ του εξωτερικοφ για τισ αξίεσ, τισ αρχζσ και τθ γενικότερθ 
κατάςταςθ που επικρατεί ςτθ χϊρα μασ, επιδιϊξαμε να πραγματοποιιςουμε μια 
ςειρά διαδικτυακϊν ενεργειϊν προκειμζνου να ςυνδράμουμε ςτθ βελτίωςθ αυτισ. 
 Η ιδζα μασ λοιπόν βαςίςτθκε αρχικά ςτθ δθμιουργία ενόσ site 
(http://savegreece.weebly.com/index.html) του οποίου οι χριςτεσ κα είχαν τθ 
δυνατότθτα να αναηθτιςουν άρκρα, videos κακϊσ και να απαντιςουν ςε μια ζρευνα 
ςχετικι επί του κζματοσ. Στθν προςπάκεια μασ αυτι –βελτίωςθ εικόνασ τθσ Ελλάδασ- 
επιλζξαμε να δθμοςιεφςουμε αυτιν τθν ζρευνα για να καταλιξουμε ςε κάποια 
αςφαλι ςυμπεράςματα ςχετικά με τα αίτια κυρίωσ που μασ ζφεραν αντιμζτωπουσ με 
τθν κρίςθ αλλά για να αποτυπϊςουμε το πνεφμα των Ελλινων για τθν ανάκαμψθ τθσ 
χϊρασ. Στθ ςυνζχεια αποφαςίςαμε να δθμιουργιςουμε ςτα πιο διαδεδομζνα 
κοινωνικά δίκτυα αντίςτοιχα groups προκειμζνου να ζρκουμε ςε επαφι με το ευρφ 
κοινό και να διαδϊςουμε τθν ιςτοςελίδα μασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτο facebook 
δθμιουργιςαμε μια  fan page ςελίδα με όνομα «Save Greece» 
(https://www.facebook.com/savegreece.mkt)  προκειμζνου να ζρκουμε ς’ επαφι 
κυρίωσ με τα πιο νεανικά κοινά και το χρθςιμοποιιςαμε ωσ το βαςικό πυλϊνα 
διάδοςθσ τθσ δουλειάσ μασ. Στο Linkedin δθμιουργιςαμε ζνα group ονόματοσ «Save 
Greece»(http://www.linkedin.com/groups/Save-Greece-
4932938?goback=.myg.gmp_4932938) μζςω του οποίου επιδιϊξαμε να ζρκουμε ςε 
επαφι με επαγγελματίεσ και μεγαλφτερο θλικιακά διαδικτυακό κοινό. Και τζλοσ, 
δθμιουργιςαμε ζνα group ςτο Twitter με όνομα και πάλι «Save Greece» 
(https://twitter.com/greecesave) του οποίου όμωσ δεν κάναμε ιδιαίτερθ χριςθ γιατί 
επικεντρωκικαμε ςτα άλλα δφο κοινωνικά δίκτυα.     
 Οι λόγοι που μασ ϊκθςαν να επιλζξουμε το ςυγκεκριμζνο κζμα, όπωσ 
προαναφζρκθκε, είναι τα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ ελλθνικι κοινωνία και θ 
αρνθτικι ςτάςθ των ανκρϊπων του εξωτερικοφ προσ τθν Ελλάδα. Θεωριςαμε ςκόπιμο 
ωσ νζοι, εμπνευςτζσ τθσ αλλαγισ να πάρουμε τθν πρωτοβουλία να κάνουμε κάτι για 
τθν χϊρα μασ ακολουκϊντασ τισ τάςεισ τθσ εποχισ, δθλαδι μζςω τθσ χριςθσ των 
κοινωνικϊν δικτφων.         
 Το target group ςτο οποίο απευκφνεται θ προςπάκειά μασ είναι το ελλθνικό 
διαδικτυακό κοινό γενικότερα. Ανάλογο με το μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ 
παρουςιάςαμε και το ανάλογο φφοσ και επικοινωνιακό πλαίςιο –τα κοινά ςτα οποία 
απευκφνεται το κάκε μζςο ζχουν προαναφερκεί και κα αποτελοφςε πλεοναςμό να τα 
αναφζρουμε και πάλι-. Εδϊ αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ςτθν  αρχι του ςχεδιαςμοφ τθσ 
ιδζασ ςκεφτικαμε να απευκυνκοφμε και ςε online κοινά του εξωτερικοφ, αλλά αυτι θ 
ιδζα αντιμετϊπιηε αρκετά προβλιματα. Το μεγαλφτερο από αυτά είναι το μζγεκοσ τθσ 
αγοράσ ςτόχου, κάτι που κα ζκανε τθν προςπάκειά μασ δφςκολθ και πολφ πικανόν μθ 
αποτελεςματικι. Επίςθσ θ γλϊςςα ιταν ζνασ ακόμθ αναςταλτικόσ παράγοντασ ζτςι 
ϊςτε να καταλιξουμε να επικεντρωκοφμε ςτο ελλθνικό κοινό. Χαρακτθριςτικό 
παράδειγμα αποτελοφν τα ςχόλια που λάβαμε ςτο Linkedin για φπαρξθ υλικοφ ςτθν 
αγγλικι γλϊςςα. 

 

http://savegreece.weebly.com/index.html
https://www.facebook.com/savegreece.mkt
http://www.linkedin.com/groups/Save-Greece-4932938?goback=.myg.gmp_4932938
http://www.linkedin.com/groups/Save-Greece-4932938?goback=.myg.gmp_4932938
https://twitter.com/greecesave


Γενικοί και ειδικοί ςτόχοι        
 Ο γενικόσ ςτόχοσ μασ ιταν θ ευαιςκθτοποίθςθ του ελλθνικοφ διαδικτυακοφ κοινοφ  
για τθν κρίςθ που αντιμετωπίηει θ Ελλάδα. Επιδιϊξαμε να προωκιςουμε τθ κετικι εικόνα 
τθσ χϊρασ ςτα πλαίςια τθσ τάςθσ  «re-branding Greece». Με αφορμι τισ γνϊςεισ που 
αποκομίςαμε από το μάκθμα, αποφαςίςαμε να επικεντρωκοφμε ςτα κοινωνικά δίκτυα, 
τα οποία ζχουν ιδιαίτερθ απιχθςθ ςτισ μζρεσ μασ. Προςπακιςαμε να απευκυνκοφμε ςε 
όςο το δυνατόν μεγαλφτερο εφροσ κοινοφ. Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου, 
κζςαμε ςτόχουσ που εςτίαηαν ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Δθμιουργία ενόσ εφχρθςτου και ελκυςτικοφ website με κατάλλθλο 
περιεχόμενο. 

1. Επιλογι φωτογραφιϊν που αναδεικνφουν τθν ωραία πλευρά 
τθσ Ελλάδασ. 

2. Επίκαιρα άρκρα από διεκνείσ πθγζσ που παρουςιάηουν τθν 
αξία και τισ διακρίςεισ για τθ χϊρα μασ. 

3. Επιλογι οπτικοακοακουςτικοφ υλικοφ από το κανάλι του 
youtube που επικαλοφνταν το ςυναίςκθμα των ακροατϊν. 

4. Σχεδιαςμόσ μικρισ, διαδικτυακισ ζρευνασ για να ελζγξουμε 
τα αίτια και τθν τάςθ των Ελλινων για κετικι ι μθ πρόοδο τθσ 
χϊρασ ςτα πλαίςια τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

5. Δθμιουργία κατάλλθλθσ φόρμασ επικοινωνίασ για τυχόν 
ςχόλια των επιςκεπτϊν. 

 Προϊκθςθ του site μζςω των κοινωνικϊν δικτφων, 

 Προςζλκυςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων μελϊν ςτα αντίςτοιχα 
groups ςτο Facebook, το Twitter και  το Linkedin. 

 Αφξθςθ του engagement ςε όλα τα δίκτυα αλλά και ςτο site. 

 Προϊκθςθ τθσ ζρευνασ μζςω posts, e-mails και προςωπικϊν 
προςκλιςεων. 

 Παρακίνθςθ για διαδραςτικότθτα των χρθςτϊν. 
    



Προτάςεισ – Υλοποίθςθ          
1.Save Greece: Δημιουργία ιςτοςελίδασ ςτο weebly.com 

 
 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ιδζασ μασ και τθν επίτευξθ των ςτόχων που 
προαναφζρκθκαν δθμιουργιςαμε ζνα λογαριαςμό ςτο weebly, με  το domain «Save 
Greece».  Για το ςχεδιαςμό του site επιλζξαμε το κατάλλθλο pattern, ςυνκζςαμε το  
κεντρικό template με το υλικό των φωτογραφιϊν , προςκζςαμε τα buttons που 
οδθγοφςαν ςτα links των τριϊν κοινωνικϊν δικτφων, ςυνδζςαμε το κανάλι του youtube 
για τα αντίςτοιχα videos, τοποκετιςαμε τθν κατάλλθλθ φόρμα επικοινωνίασ και τζλοσ 
ςχεδιάςαμε τθν online ζρευνα. Επιπλζον, ςυνδζςαμε το site μασ με το google analytics  
για να προβοφμε ςε  ποςοτικι ανάλυςθ, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ αναφζρονται 
παρακάτω. Παράλλθλα, επιλζξαμε τα κατάλλθλα key words όπωσ Greece, save, γρεεψε, 
ςαωε, κλπ ϊςτε θ ιςτοςελίδα μασ να είναι προςβάςιμθ και  εφκολα αναγνωρίςιμθ ςτισ 
μθχανζσ αναηιτθςθσ (SEO) .        
 Η προϊκθςθ του site ζγινε κατά βάςθ από τα τρία κοινωνικά δίκτυα. Ζτςι, θ 
επιςκεψιμότθτα του «Save Greece» άγγιξε τουσ 250 unique visitors, οι οποίοι 
προζρχονταν κυρίωσ από το Facebook, το Linkedin και το Google. Τα δθμογραφικά 
ςτοιχεία των ςυγκεκριμζνων χρθςτϊν ιταν κυρίωσ νεανικό κοινό από τθν Ελλάδα αλλά 
και από το εξωτερικό. Παράλλθλα, ο μζςοσ χρόνοσ παραμονισ ςτθν ιςτοςελίδα μασ 
ιταν περίπου 2-3 λεπτά, γεγονόσ που φανερϊνει ότι οι χριςτεσ ζβλεπαν τθν αρχικι 
ςελίδα, μζροσ των videos, τα άρκρα και κάποιοι ςυμπλιρωναν και το ερωτθματολόγιο 
(100 περίπου από τουσ 250).  

 

2.Σχεδιαςμόσ τησ ηλεκτρονικήσ ζρευνασ    
 Αποφαςίςαμε, λοιπόν να παρουςιάςουμε τθν ζρευνά μασ θλεκτρονικά, ζτςι ϊςτε 
να επιτφχουμε τθ διείςδυςθ ςε μεγαλφτερο κοινό. Αρχικά επιλζξαμε το surveymonkey, 
ζνα πολφ δθμοφιλζσ θλεκτρονικό ιςτότοπο δθμιουργίασ ερευνϊν και δθμοςκοπιςεων. 
Δυςτυχϊσ όμωσ το site δεν επζτρεπε τθ δθμιουργία ερωτθματολογίου με πάνω από 10 
ερωτιςεισ. Η λειτουργία αυτι επιτρεπόταν μόνο ςτουσ premium χριςτεσ τθσ 
ιςτοςελίδασ, οι οποίοι κα είχαν πλθρϊςει. Ζτςι, λοιπόν, ζπρεπε να βροφμε μια άλλθ 
ιςτοςελίδα ϊςτε να φιλοξενιςει τθν ζρευνά μασ. Μετά από πολφωρο ψάξιμο ςτο 

http://www.surveymonkey.com/


Internet, βρικαμε τθ λφςθ ςτο πρόβλθμά μασ. Το όνομα αυτισ, kwiksurveys! Το 
kwiksurveys είναι ζνα δωρεάν site ερευνϊν και δθμοςκοπιςεων, εφχρθςτο, με πολφ 
καλά templates, reports και analytics. H απλότθτα του site μασ βοικθςε να 
ςυγγράψουμε θλεκτρονικά τθν ζρευνά μασ γριγορα και χωρίσ προβλιματα.
 Ζπειτα, ακολοφκθςε θ προϊκθςθ τθσ ζρευνάσ μασ. Το μεγαλφτερο κομμάτι τθσ 
προϊκθςθσ ζγινε θλεκτρονικά, ςτα κοινωνικά δίκτυα. Πιο ςυγκεκριμζνα προωκιςαμε 
τθν ζρευνα ςτα δίκτυα όπου είχαμε δθμιουργιςει λογαριαςμό, δθλαδι ςτο Facebook, 
ςτο Twitter και ςτο LinkedIn.        
 Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ιταν ικανοποιθτικά. Συνολικά 73 άνκρωποι πιραν 
μζροσ από τθν Ελλάδα, τθν Κφπρο, τθν Ιςπανία, το Ηνωμζνο Βαςίλειο και τισ Ηνωμζνεσ 
Πολιτείεσ Αμερικισ. Σχεδόν όλοι (97%) υποςτιριξαν ότι όντωσ υπάρχει κρίςθ ςτθν 
Ελλάδα κυρίωσ ςτον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τομζα. Πάνω από το 80% 
διαφϊνθςε ςχετικά με τα μζτρα που λαμβάνουν οι μζχρι ςτιγμισ κυβερνιςεισ ςτθν 
περίοδο τθσ κρίςθσ, ενϊ το 55% κεωρεί πωσ θ λφςθ κα ζρκει ςε βάκοσ χρόνου. Να 
ςθμειωκεί επίςθσ ότι οι περιςςότεροι ερωτϊμενοι ςυμφϊνθςαν ςτο ότι θ κρίςθ 
επθρεάηει τθν εικόνα τθσ χϊρασ μασ ςτο εξωτερικό. Στο αν υπάρχει πικανότθτα 
βοικειασ από τουσ ομογενείσ, τα αποτελζςματα ιταν μοιραςμζνα. Αντίκετα θ 
ςυντριπτικι πλειοψθφία ςυμφϊνθςε ςτο ότι υπάρχει και κοινωνικι κρίςθ, θ οποία 
μάλιςτα πθγάηει  τθν οικονομικι.  

 

3.Save Greece ςτο Linkedin 

 
 
 
Στα πλαίςια τθσ προϊκθςθσ τθσ ιδζασ μασ, δθμιουργιςαμε ζνα group ςτο Linkedin  

με το όνομα  «Save Greece». Επιλζξαμε το Linkedin, ωσ ζνα πιο επαγγελματικό 
κοινωνικό δίκτυο που απευκφνεται ςε μεγαλφτερο θλιακά διαδικτυακό κοινό μιασ και 
θ εικόνα τθσ χϊρασ ςτα πλαίςια τθσ οικονομικισ κρίςθσ αγγίηει όλουσ τουσ Ζλλθνεσ. 
 Το group απαρτίηεται από 21 μζλθ, εκ των οποίων οι περιςςότεροι είναι μζλθ τθσ 

http://kwiksurveys.com/


πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ , αλλά και  Ζλλθνεσ επαγγελματίεσ ςε διάφορουσ χϊρουσ 
ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτο εξωτερικό. Αξιοςθμείωτο κεωρείται ότι το ςυγκεκριμζνο 
κοινωνικό δίκτυο ζχει παγκόςμια απιχθςθ και για αυτό το λόγο μασ ζςτελναν ςχόλια 
και μθνφματα  Ζλλθνεσ από το εξωτερικό, αλλά και άτομα από Ιςπανία, Αυςτρία, 
Αγγλία αλλά και από τθν Ινδία, οι οποίοι ζδειξαν μεγάλο ενδιαφζρον για το «Save 
Greece» και για το website μασ.        
 Η γενικι εικόνα για το group μασ ιταν ςυνολικά καλι και  είχε απιχθςθ. Γενικά, 
άρεςε ςαν ιδζα ςτο κοινό του Linkedin.  Η προϊκθςθ του “Save Greece” ςτο Linked n 
ζγινε  μζςω προςωπικϊν invitations ςε όλουσ  τουσ φίλουσ μασ  κακϊσ και   με posts ςε 
αντίςτοιχα groups όπωσ το “Greece”. Ταυτόχρονα, μζςω προςωπικϊν μθνυμάτων 
προωκιςαμε τθν ζρευνα για τθν ελλθνικι οικονομικι κρίςθ. H μόνθ δυςκολία που 
υπιρξε, ιταν ότι το site και το group απευκυνόμενα ςτο ελλθνικό διαδικτυακό κοινό 
ιταν γραμμζνα ςτα ελλθνικά, κάτι που δεν επζτρεπε ςτα άτομα που μιλοφςαν αγγλικά 
να κατανοιςουν το περιεχόμενο τουσ. Η ανάγκθ αυτι  για τθ χριςθ τθσ αγγλικισ 
γλϊςςασ δθμιουργικθκε μζςα από το Linkedin και για αυτό τα posts ενϊ αρχικά ιταν 
ςτα ελλθνικά, μετά τα δθμοςιεφαμε ςτα αγγλικά και ηθτιςαμε από τα μζλθ να μασ 
ςτείλουν εκείνα υλικό για να γίνει πιο διαδραςτικό το group μασ.  

Η ποςοτικι ανάλυςθ  του group φαίνεται παρακάτω από τα statistics του Linkedin:  
 

 
 

4.Save Greece ςτο Facebook 
Η ςελίδα μασ δθμιουργικθκε ςτο Facebook , γιατί είναι το πιο διαδεδομζνο 

κοινωνικό δίκτυο και κζλαμε να αποτελζςει τθ βάςθ τθσ προϊκθςθσ  τθσ ιδζασ μασ και 
των άλλων κοινωνικϊν δικτφων, επειδι κα είχε τθ μεγαλφτερθ απιχθςθ. 
Δθμιουργιςαμε ζτςι μία fanpage “Save Greece, θ οποία  κατάφερε να ςυγκεντρϊςει 
210 likes. Οι fans τθσ ςελίδασ μασ όπωσ προκφπτει από τα ςτατιςτικά του ίδιου του 
Facebook, είναι κυρίωσ χριςτεσ θλικίασ 16-24 χρονϊν, αλλά είχαμε και ςυμμετοχι από 
35 ετϊν και άνω, ςτοιχείο που μαρτυρά ότι καταφζραμε εν μζρει να προςελκφςουμε 
ζνα μζροσ του ενεργοφ ελλθνικοφ διαδικτυακοφ κοινοφ που ιταν ο πρωταρχικόσ μασ 
ςτόχοσ. Αξιοςθμείωτο κεωρείται ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των χρθςτϊν μασ ιταν 



γυναίκεσ ςε όλα τα θλικιακά γκρουπ (περίπου 60 % των χρθςτϊν).Συνολικά, περίπου 
200 άτομα που κατοικοφν ςτθν Ελλάδα, ζνασ ικανοποιθτικόσ αρικμόσ είδε τθ fanpage 
αλλά και το  site μασ. 

 
 Στθ ςυγκεκριμζνα ςελίδα, προςπακιςαμε να δθμιουργιςουμε περιεχόμενο 

και ζτςι δθμοςιεφςαμε links για τθν προϊκθςθ του site, τθσ ζρευνασ μασ αλλά και 

ςχετικό υλικό για τθν Ελλάδα.  Δθμοςιεφαμε ςτο  Facebook ωσ βαςικό πυλϊνα και για 

τα αντίςτοιχα κοινωνικά δίκτυα, Twitter και Linkedin,. Ζνα από τα posts που είχε τθ 

μεγαλφτερθ απιχθςθ ιταν θ φωτογραφία των ςυμφοιτθτϊν ςτο παγκόςμιο 

διαγωνιςμό τθσ L’oreal. 

 
 
Το feedback που λάβαμε ιταν ικανοποιθτικό αφοφ μασ ζςτειλαν υλικό για ςτιριξθ 

των ελλθνικϊν προϊόντων προκειμζνου να ςτθρίξουμε όλοι μαηί τθν ελλθνικι 
οικονομία. Επίςθσ, δθμοςιεφτθκε και μία φωτογραφία θ οποία γνωςτοποιεί ςτουσ 
φοιτθτζσ ότι πλζον μποροφν να χρθςιμοποιοφν τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ με ζκπτωςθ 
50% ςτθν τιμι του ειςιτθρίου. Βζβαια, αναμζναμε περιςςότερθ διαδραςτικότθτα ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ ςελίδα. 

 

 

 

 



5.Save Greece ςτο Twitter 
Στα πλαίςια τθσ Online προϊκθςθσ τθσ ςελίδασ μασ ςτα κοινωνικά δίκτυα 

δθμιουργιςαμε μια ςελίδα ςτο Twitter με τθν ονομαςία Save Greece και url 
twitter.com/greecesave (το savegreece υπιρχε ιδθ ςαν ςφνδεςμοσ). Ανεβάςαμε ςτθ 
ςελίδα μασ και μερικζσ από τισ φωτογραφίεσ που υπιρχαν ςτο site. Δυςτυχϊσ θ 
απιχθςθ ιταν μικρι, κάτι που δικαιολογείται από τθ μικρι παρουςία Ελλινων ςτο 
κοινωνικό δίκτυο.  

 
Εικόνα 1 - Twitter profile 

 
Μετριςεισ αποτελεςμάτων: Google Analytics 
 
Όπωσ προαναφζρκθκε, ςυνδζςαμε τθ ςελίδα μασ ςτο Weebly με το Google 

Analytics ζτςι ϊςτε να μετριςουμε τα αποτελζςματά μασ. Εκτόσ από τα αποτελζςματα 
που αναφζρκθκαν ςε προθγοφμενθ παράγραφο κα προςκζςουμε ότι: 

 Το ποςοςτό εγκατάλειψθσ ιταν μόνο 30%, που ςθμαίνει ότι οι επιςκζπτεσ 
μασ βρικαν ενδιαφζρον το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ και παρζμειναν ςε αυτι 
για αρκετι ϊρα (2-3 λεπτά μζςο όρο) 

 Πζραν τθσ Ελλάδασ και τθσ Κφπρου, επιςκζπτεσ ιρκαν από τθν Ιςπανία τθν 
Αυςτρία τθ Τουρκία και αρκετζσ ακόμα χϊρεσ 

 55% των επιςκεπτϊν ιρκαν από το Facebook 

 15% από το LinkedIn 

 

https://twitter.com/greecesave


Προτάςεισ για ςυνζχιςθ 
 
 Ζπειτα από το κομμάτι ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ μασ, κα μποροφςαμε να 

εντείνουμε τισ δραςτθριότθτζσ μασ και να μεγαλϊςουμε τθ κοινότθτα του Save Greece 
ακόμα περιςςότερο. 

Ζνασ από αυτοφσ είναι το SEO. Μποροφμε να βελτιϊςουμε τα αποτελζςματα τθσ 
ςελίδασ μασ ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ με διάφορουσ τρόπουσ όπωσ: 

 Δθμιουργϊντασ meta tags ςτο περιεχόμενο και τουσ τίτλουσ των ςελίδων 

 Χρθςιμοποιϊντασ και προωκϊντασ περιςςότερα keywords 

 Ανανζωςθ περιεχομζνου 

 Βελτιςτοποίθςθ ταχφτθτασ ιςτοςελίδασ και φόρτωςθσ δεδομζνων 

Αυτά όςον αφορά το SEO εντόσ ςελίδασ (on-site SEO). Υπάρχουν όμωσ και 
διαδικαςίεσ βελτιςτοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ ςελίδασ μασ ςτισ μθχανζσ 
αναηιτθςθσ που γίνονται εκτόσ ιςτοςελίδασ (of-site SEO). Μερικζσ από αυτζσ είναι οι 
εξισ: 

 Δθμιουργία ςυνδζςμων ςε/από άλλα site 

 Συγγραφι άρκρων για το site μασ (με τα κατάλλθλα keywords) και 
προϊκθςθ αυτϊν ςε ςελίδεσ άρκρων 

 Ειςαγωγι του site ςε web directories (θλεκτρονικοί κατάλογοι ιςτοςελίδων) 

 Προϊκθςθ του site ςε social bookmarking sites, photo sharing sites, 
document sharing sites, social media blogging sites, video sites, social networking sites, 
about us sites) 

Αν κζλαμε μεγαλφτερα αποτελζςματα και πιο γριγορα κα μποροφςαμε να 
προωκιςουμε τθ ςελίδα μασ επί πλθρωμι. Αυτό κα γινόταν μζςω Google AdWords, 
Yahoo Ads, Bing Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Twitter Promoted Posts και Twitter 
Promoted Profiles. 

 
 
 
                          
                       DO’S 
1. Συχνι ανανζωςθ περιεχομζνου 
1. Παρουςία ςτα social media 
2. Συχνά Post ςτο Facebook 
3. Προςζλκυςθ ενδιαφερομζνων από το LinkedIn 
4. Σφνδεςμοι ςε άλλα site 
 
DONT’S 

1. Υπερβολικά πολλά posts ςτα social media 
2. Σπάνια posts ςτα social media 
3. Spam ςε άλλεσ ςελίδεσ (post χωρίσ άδεια) 
4. Email spam 
5. Παρουςία ςε κοινωνικό δίκτυο που δεν ζχει ςχζςθ με το προϊόν-υπθρεςία 

μασ. 
 


