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Πως λειτουργεί το SEO



SEO είναι τα αρχικά του Search Engine Optimization.

Αφορά ενέργειες που αποσκοπούν στην αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας των επισκέψεων 
που προέρχονται από οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Τι είναι το SEO;
SEO - Πως λειτουργεί



SEO - Πως λειτουργεί

Πως λειτουργεί μια μηχανή αναζήτησης;



SEO - Πως λειτουργεί

Γιατί είναι σημαντικό το SEO

Το SEO παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κανάλια που χρησιμοποιείτε στο Digital Marketing

• o αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το Google σε καθημερινή βάση υπολογίζεται σε 1.7 δις
• οι καθημερινές αναζητήσεις υπολογίζονται σε 7 δις.



SEO - Πως λειτουργεί

Ποια στοιχεία αποτελούν μια SERP (Search Result Page)

Πληρωμένες Διαφημίσεις SERP Features Οργανικά αποτελέσματα



SEO - Πως λειτουργεί

Γιατί είναι σημαντικό το SEO

SEO, Search Engine 
Optimization
● αυξηση οργανικής 

επισκεψιμότητας (μη 
πληρωμένης)

● απαιτει τεχνικές και 
δημιουργικές ενέργειες 
για καλύτερα rankings

SEM, Search Engine 
Marketing
● πληρωμένη διαφήμιση για 

εμφάνιση σε SERP
● χρήση ειδικής 

πλατφόρμας (πχ Google 
Ads) για δημιουργία 
καμπανιών



Στρατηγικές SEO



Στρατηγικές SEO

Μέρη ενός SEO Project

To SEO “συμμετέχει” σε πολλούς τομείς του Digital Marketing.
Μια στρατηγική είναι απαραίτητη για την επιτυχία ενός SEO Project



Αύξηση 
Επισκεψιμότητας

Στρατηγικές SEO

Επιλογή της σωστής στρατηγικής SEO

Αύξηση Πωλήσεων Αύξηση Εγγραφών /
Direct Marketing

Reputation 
Management

Ιδεολογική Επιρροή Branding

Η στρατηγική μιας SEO καμπάνιας 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως

• Revenue and business models
• Κοινό που στοχεύετε
• Ανταγωνισμός
• Στόχοι Branding 
• Δημιουργία Περιεχομένου
• Τρόπος που ψάχνουν οι χρήστες το 

προϊόν - υπηρεσία



Keyword Analysis



Keyword Analysis

Τι είναι τα Keywords;

• Οποιαδήποτε λέξη ή φράση για την οποία θέλουμε να καταταχθεί ένα website στις μηχανές 
αναζήτησεις 

• Μια λέξη ή φράση που περιγράφει το περιεχόμενο μιας σελίδας



Long Tail Keywords
Keyword Analysis



Informational
Πως δίνεται το επίδομα θέρμανσης, Τι είναι το e-banking

Είδη Keyword - Πρόθεση Χρήστη
Keyword Analysis

Commercial Investigation
Καλύτερες υπηρεσίες e-banking, Top κινητα 2022

Navigational
eurobank, facebook, netflix

Transactional
Δημιουργία λογαριασμού e-banking, Αγορά iPhone13 



Ανάλυση και απόφαση ποια Keywords αξίζουν να στοχευθούν
Το Keyword Research είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου και ένα ουσιαστικό μέρος της 
στρατηγικής SEO. 

Keyword Research 
Keyword Analysis

Brainstorming Συλλογή 
Δεδομένων

Ταξινόμηση 
Φιλτράρισμα

Λήψη
ΑποφάσεωνΥλοποίηση



On Page SEO



Που τοποθετούνται τα Keywords;
On Page SEO

Title Tag
URL

Heading tags

Αρχή του κειμένου

Alt Tags

Breadcrumbs



Τι είναι τα Meta Tags;
On Page SEO

Title Tag

Meta - Description



On Page SEO

Robots.txt και Sitemap αρχεία

• Το αρχείο Robots.txt είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον root κατάλογο ενός 
ιστότοπού με οδηγίες σχετικά με το ποιες σελίδες επιτρέπεται και ποιές όχι να ανιχνευτούν.

• Ένα Sitemap είναι ένα αρχείο XML που περιέχει μια λίστα με όλες τις σελίδες σε έναν ιστότοπο που 
θέλετε να ανακαλύψουν και να έχουν πρόσβαση τα μπoτ.



On Page SEO

Πως μετράει η Google το User Experience;

Τα Web Vitals είναι μια πρωτοβουλία της Google για την παροχή καθοδήγησης για ποιοτικά 
σήματα που είναι απαραίτητα για την παροχή μιας εξαιρετικής εμπειρίας χρήστη.



On Page SEO

Τι είναι τα Rich Results;



On Page SEO

Πως επηρεάζονται τα Rich Results

• Τα Structured Data (Schema.org)  είναι ένας τρόπος σήμανσης τις Websites, που βοηθάει τις μεγάλες 
μηχανές αναζήτησης να γίνουν πιο έξυπνες τροφοδοτώντας τους δεδομένα με δομημένο τρόπο.

• Μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους. 
• JSON-LD, microdata, RF Data. 

• Αφορά πλήθος κατηγοριών όπως
• Προϊόντα
• Συνταγές
• Άρθρα
• Οργανισμούς
• Breadcrumbs
• Πλοήγηση



On Page SEO

Mobile Usability

Το Mobile-First δεν είναι απλώς μια στρατηγική, αλλά απαραίτητο

3 τρόποι αντιμετώπισης του Responsiveness

● Responsive web design
    
● Dynamic serving

 
● Ξεχωριστά URLs

https://mediacube.gr/
https://www.amazon.com/


On Page SEO

Αρχιτεκτονική Website

Όσο καλύτερη είναι η δομή ενός Website, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για υψηλότερη κατάταξη στις 
μηχανές αναζήτησης.

Ένα ορθά δομημένο Website παρέχει...
● καλύτερο User Experience
● αποδοτικότερο crawling απο μηχανές αναζήτησεις
● Sitelinks



On Page SEO

Ποιοτικό Περιεχόμενο

Το Ποιοτικο Περιεχόμενο

● βασίζεται στην κατανόηση του κοινού, καθώς και σε έρευνα της πρόθεσης των επισκεπτών
● βοηθάει τον επισκέπτη να ολοκληρώσει κάποια επιθυμία του
● έχει γραφτεί για το κοινό, και όχι για γνώστες του χώρου
● είναι εύκολο κοινοποιήσιμο
● “σκανάρετε” εύκολα με το μάτι
● χρησιμοποιεί έντονους τίτλους και H1 tags
● δεν χρησιμοποιεί υπερβολικά τα keywords που στοχεύει
● είναι οργανωμένο σε θεματικές ενότητες σχετικές με τα πρωτεύοντα keywords



On Page SEO

Είδη περιεχομένου

● Σελίδες με λίστες προϊόντων ή υπηρεσιών
● Σελίδες συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας
● Άρθρα
● Οδηγοί
● Εικόνες
● Βίντεο
● Παρουσιάσεις
● Infographics
● Glossaries
● Directories



On Page SEO

Visual Search - Google Lens

Ο αλγόριθμος της Google πλέον μπορεί να αναζητήσει
εικόνες με βάση και το περιεχόμενο τους.

Όλο και περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν
εργαλεία όπως το Google Lens.

Οι ποιοτικές, καθαρές εικόνες είναι πλέον απαραίτητες.



On Page SEO

Image Optimization

File Name - Το όνομα του αρχείου εικόνας
θα πρέπει να περιέχει το βασικό Keyword

Alt Text - To Alt κείμενο θα πρέπει να περιγράφει
ακριβώς την εικόνα με χρήση βασικών Keywords

File Name - 42801-reverse-aging-life-itself-super-169.jpg

Alt Text - These mice are brother and sister, born from the same 
litter. One has been genetically altered to be old. Now scientists say 
they have been able to reverse aging as well.



On Page SEO

Video Optimization

Σύμφωνα με τη Cisco το Online Video για 
τα επόμενα χρόνια θα καλύπτει το 82%
του συνολικού Online Traffic.

Τα SERP της Google και αλλων μηχανών 
αναζήτησης αφιερώνουν όλο και περισσότερο 
χώρο σε αποτελέσματα βίντεο.

Ενα βελτιστοποιημένο βίντεο περιέχει
-  Βασικά Keywords στον Τίτλο
-  Όμορφο Screenshot
-  Σωστά Structured Data
-  Keypoints



On Page SEO

Expertise - Authoritativeness - Trustworthiness

E
Expertise

Ειδικότητα του Website 
σε κάποιο θέμα

A
Authoritativeness 

Αυθεντία του Website σε 
κάποιο τομέα

T
Trustworthiness

Αξιοπιστία ενός
Website



On Page SEO

Google Passage Ranking

Η Google έχει ανακοινώσει ότι στο μέλλον θα μπορεί να 
“ρανκάρει” στα αποτελέσματα ξεχωριστό μέρος ενός website



Off Page SEO



Off Page SEO

Τι είναι το Link Building

● Link Building ονομάζεται η διαδικασία απόκτησης υπερσυνδέσμων που οδηγούν στη σελίδα μας

● Τα Links αποτελούν στην ουσία τις παραπομπές του Internet. Είναι ο βασικός τρόπος να καθορίζουν οι 
μηχανές αναζήτησεις τη φήμη και το κύρος ενός Website

● Ταυτόχρονα βοηθούν ενα Website να επιτύχει επιπλέον βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους

● Βοηθούν στο Branding



Off Page SEO

Πως μπορώ να αποκτήσω Links

● Natural Link Building
○ Ποιοτικό περιεχόμενο συνήθως φέρνει μόνο του Link
○ Social Bookmarking
○ Δώρα Κουπόνια

● Artificial Link Building
○ Αγορά Link
○ Συνεργασία με Publishers
○ Blog Commenting

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Αγορά και Ανταλλαγή Link κρύβει μεγάλο ρίσκο καθώς 
                     αντιβαίνει στους κανόνες της Google



Off Page SEO

Ποιοί παράγοντες καθορίζουν ένα καλό Link

● Page Rank (Domain Authority) της σελίδας όπου τοποθετείται

● Anchor Text
○ κάντε κλικ εδω
○ ενημερωθείτε για τρόπους αντικατάστασης εδώ

● Σχετικότητα και Κύρος του website απ’ το οποίο προέρχονται με το αντικείμενο

● Links από Διαφορετικά Domain



Off Page SEO

Social Media και SEO

Τα Social Media δεν συμβάλλουν άμεσα στην κατάταξη του SEO, αλλά οι σύνδεσμοι που μοιράζονται στις 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αυξάνουν το Brand Exposure. 

Μπορούν να επηρεάσουν έμεσα 

○ Εκτεταμένη διανομή περιεχομένου

○ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των αναρτήσεών σας

○ Βελτίωση της online προβολής και της οργανικής επισκεψιμότητας

○ Αύξηση  της αναγνώρισης και βελτίωση της φήμης του Brand.

○ Ενίσχυση του Local SEO



Μέτρηση Απόδοσης



Μέτρηση Απόδοσης

SEO KPIs

● Organic Visibility

● Conversions

● Keyword Ranking

● Organic CTR

● Bounce Rate

● Average Time on Page

● Page Speed

● Backlink Acquisition



Μέτρηση Απόδοσης

Εργαλεία για μέτρηση απόδοσης SEO



Μέτρηση Απόδοσης

Custom Data Studio Dashboard



Το μέλλον του SEO



Το μέλλον του SEO

Local, Mobile, and VoiceSearch

● Local Search
● Image Search
● Mobile Search
● Voice Recognition Search!



Το μέλλον του SEO

2022 SEO Trends

● Domain Authority 2.0
● Voice & Visual Search
● UX & Technical SEO
● Structured Data
● Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης
● ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - USER EXPERIENCE



Thank you!
MEDIACUBE.GR

Any Questions
Reach by email at hello@mediacube.gr
Or by phone at (+30) 210 6007510


