
 
Προβολή στο Google 
Η διαφήμιση στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον το 
καλύτερο μέσο 
εξασφάλισης νέων πελατών! 

Η ιστοσελίδα σας θα βρίσκεται πάντα 
στην πρώτη σελίδα της αναζήτησης στο google, 
με πολύ χαμηλό και ελεγχόμενο κόστος. 

Η στις πρώτες σελίδες χωρίς κόστος αρκεί να είστε καταχωρημένος σε 
έναν απ τους επαγγελματικούς μας οδηγούς στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ.  

Τι είναι διαφήμιση Google AdWords 

Το Google AdWords είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προβάλετε την 
επιχείρηση, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας στο διαδίκτυο. 

Πρόκειται για στοχευμένη προσέγγιση νέων υποψηφίων πελατών αφού εμφανίζεται 
μόνο σε όσους ενδιαφέρονται ήδη για εσάς, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας. 

Πως λειτουργεί η διαφήμιση Google AdWords 

Βασίζεται στην αναζήτηση «λέξεων κλειδιών» που θα έχουμε προεπιλέξει μαζί και 
έτσι θα εμφανίζεται η ιστοσελίδα σας στην πρώτη σελίδα αναζητήσεων Google, 
μόλις αναζητηθούν αυτές οι «λέξεις κλειδιά». 

Δημιουργούμε για σας διαφημίσεις και επιλέγουμε λέξεις-κλειδιά που είναι λέξεις ή 
φράσεις σχετικές με την επιχείρησή, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. 

Όταν οι χρήστες πραγματοποιούν αναζήτηση στο Google, χρησιμοποιώντας μία από 
τις λέξεις-κλειδιά σας, η διαφήμισή σας θα εμφανιστεί δίπλα από τα αποτελέσματα 
αναζήτησης. 

 

Τώρα, διαφημίζεστε σε ένα κοινό που ενδιαφέρεται ήδη για εσάς! 



 

  

καλέστε μας τώρα στο 801 11 10 600  

Εάν δεν έχετε ξεκινήσει ακόμη να προβάλλετε την επιχείρησή σας μέσω Google 
AdWords καλέστε μας τώρα στο 801 11 10 600  και θα το οργανώσουμε για σας με 
πολύ μικρό κόστος! 

Θα τα αναλάβουμε όλα εμείς. Δεν θα χρειασθεί να κάνετε τίποτα! 

Προβληθείτε στο διαδίκτυο μέσω διαφήμισης Google AdWords και 

αποκομίστε εξαιρετικά και άμεσα αποτελέσματα για την επιχείρησή 
σας. 

 

Αν δεν έχετε σελίδα σας φτιάχνουμε εμείς την προβολή σας  σε όποια κατηγορία 
επιχείρησης και αν ανήκετε με το ελάχιστο κόστος των 60€ το χρόνο. 

Ακόμα και αν σταματήσετε να έχετε προβολή στο  Google AdWords  

Εμείς θα σας προωθούμε μέσα από την δική μας βάση για όσο διάστημα είστε πελάτης μας. 

 

 

Τηλ. 26510 83007 – 8011110600 – φαξ. 26510 02146 
www.simpleso.gr   e-mail: info@simpleso.gr  

Υπεύθυνος επικοινωνίας  
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