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Σε ποιους Απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση πάνω στη  δημιουργία και διαχείριση 
online διαφημιστικής καμπάνιας που μπορούμε να επιτύχουμε μέσα από το Google AdWords. 
Είναι ένα χρήσιμο σεμινάριο:

 Για όσους θέλουν να διαφημιστούν στο διαδίκτυο
 Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο στην online διαφημιστική προσπάθεια της επιχείρησης
τους. 
 Για όσους θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον τρόπο λειτουργίας της online διαφήμισης.
 Για όσους αναζητούν ένα απλό και εύκολο τρόπο να μείνουν σε επαφή με τις δυνατότητες που προσφέρει το
AdWords για την καλύτερη προβολή μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο.

Τι περιλαμβάνει:
Σεμινάριο εκμάθησης του AdWords περιλαμβάνει:

 Βασικές αρχές δημιουργίας διαφημιστικών μηνυμάτων κειμένου, Δυναμικές διαφημίσεις,
KeyWord Insertion
 Δημιουργία διαφημίσεων με εικόνες ή και εμπλουτισμένες εικόνες (Flash/HTML5) από το
ενσωματωμένο εργαλείο του Google AdWords.
 Τρόπους στόχευσης και προβολής των διαφημιστικών μηνυμάτων

Έχετε τώρα την ευκαιρία να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε από μόνοι σας το περιεχόμενο εκείνο που 
θα δώσει τον προσωπικό σας χαρακτήρα και θα αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα της επιχείρησης σας στο διαδικτυακό 
κοινό. Επωφεληθείτε της ευκαιρίας να δείτε όλα τα βήματα της δημιουργίας μιας καμπάνιας που μπορεί να περιλαμβάνει 
διαφημιστικά μηνύματα κειμένου, εικόνων ή και εμπλουτισμένων εικόνων καθώς σας καθοδηγούμε βήμα-βήμα στην 
δημιουργία της πρώτη σας καμπάνιας. Παράλληλα θα μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας στο AdWords για 
να διαχειρίζεστε τις καμπάνιες σας ώστε να μεγιστοποιήσετε το ROI (Return on Investement) της διαφημιστικής σας 
δαπάνης.

Επιδότηση του σεμιναρίου μέσω 
ΛΑΕΚ 0,24% 
Το ΛΑΕΚ του 2017 θα ξεκινήσει στις αρχές του 
2017. Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν 
μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις .και φορείς του 
Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 
101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο 
έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι 
ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και 
σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: 
 Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής
εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους 
εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2016. 

 Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η μη
χρηματοδότηση της επιχείρησης από άλλο 
πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για τους 
εργαζόμενους που πρόκειται να καταρτιστούν, 
εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή 
Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. 

Εισηγητής: Σταύρος Σκαρλάτος

Πτυχιούχος της Σχολής Μαθηματικών του τμήματος Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών & Master's Msc Finance 
από το Strathclyde Business School της Γλασκώβης.
To 2005 ίδρυσε την εταιρία Efficient Solutions Μ.Ε.Π.Ε με 
αντικείμενο την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στο Digital 
Marketing. Τα τελευταία 2 χρόνια η Efficient Solutions έχει 
εξασφαλίσει την πιστοποίηση Google AdWords Partner. 
Παράλληλα εκτός από υπηρεσίες internet Marketing παρέχει 
και την κατασκευή & φιλοξενία Ιστοσελίδων και την 
δημιουργία HTML5 Banner Services μέσα από τις ιστοσελίδες 
www.DynamicSite.gr & www.5banners.com

Στο παρελθόν έχει εργαστεί σαν προγραματιστής σε Software 
Houses και σαν σύμβουλος στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
(Χ.A.Α) και στην εταιρία μετάδοσης Χρηματοοικονομικών 
Δεδομένων Moneyline – Telerate.

https://www.google.com/partners/#a_profile;idtf=3672329276
http://www.DynamicSite.gr/
http://www.5banners.com/


Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες, συνολικής διάρκειας 8 Ωρών. 
Περιλαμβάνει: Διάρκεια Κόστος

Ενότητα 1 Εισαγωγή  στο  Google  AdWords,  Θεωρεία  PPC  Advertising,  Εκμάθηση  διαχειριστικού
προγράμματος, Τρόποι Δημιουργίας Καμπάνιας, Τρόποι Διαχείρισης – Βελτιστοποίησης. 4 Ώρες 100,00 €

Ενότητα 2 Βήμα προς Βήμα Καθοδήγηση στην κατασκευή διαφημιστικής προβολής μέσα από τα
Google AdWords, για κάθε συμμετέχοντα. 
Περιλαμβάνει 
α) τη προεργασία Καθορισμού Στόχων σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες
β) τη δημιουργία ενδεικτικών Μηνυμάτων κειμένου και την αρχική λίστα λέξεων-κλειδιών
από τους εισηγητές
και  γ)  Παρακολούθηση & Υποστήριξη  διαφήμισης από την πιστοποιημένη ομάδα του
DynamicSite διάρκειας 1 ΜΗΝΑ. 4 Ώρες 150,00 €

Σελίδα δημιουργίας καμπάνιας στο δίκτυο αναζήτησης
Επιλογές σε επίπεδο καμπάνιας:

Γεωγραφική στόχευση
Βασικές και Προχωρημένες επιλογές στρατηγικής και Προϋπολογισμού
Μέθοδος Προβολής, Επεκτάσεις Διαφήμισης

Επιλογές σε επίπεδο Adgroup: 
Δημιουργία μιας διαφήμισης κειμένου
Εισαγωγή και σύνταξη KeyWords

Επεξήγηση Εργαλείων του AdWords
Σελίδα γενικών πληροφοριών του Google Analytics
Επεξεργασία KeyWords
Διαγνωστικό KeyWords
Επιλογές στηλών εμφάνισης πληροφοριών στην οθόνη
Δίκτυο Εμφάνισης Google (Google Display Network - GDN)

Επιλογές σε επίπεδο καμπάνιας
Επιλογές στόχευσης σε επίπεδο Adgroup για Δίκτυο εμφάνισης

Παράδειγμα στόχευσης βάσει ενδιαφερόντων 
Παράδειγμα στόχευσης από λίστα επισκεπτών
Παράδειγμα στόχευσης από λίστα θεμάτων
Δημιουργία Διαφήμισης εικόνας 
Δημιουργία από το αυτοματοποιημένο εργαλείο του AdWords
Προβολή ομάδων εικόνων που παρήγαγε το AdWords 
Επισκόπηση ομάδας εικόνων που παρήγαγε το AdWords
Editor διαφημίσεων με εικόνα
Ταξινόμηση KeyWords με QS για τη διαχείριση καμπάνιας
Ταξινόμηση KeyWords με κόστος για τη διαχείριση καμπάνιας

Θεματικές Ενότητες Θεματικές Ενότητες 
Κόστος ΣεμιναρίουΚόστος Σεμιναρίου

Θεματικές Ενότητες Θεματικές Ενότητες 
Κόστος ΣεμιναρίουΚόστος Σεμιναρίου

Αναλυτική ΘεματολογίαΑναλυτική Θεματολογία AdWords AdWords


