
 

 

Γηαδηθηπαθό Μάξθεηηλγθ θαη Πξνώζεζε  
Ιζηνζειίδσλ: Απνηειεζκαηηθέο Σερληθέο 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ  

Μεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη όηη νη 

θαηαξηηδόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:   

 Πξνσζνύλ πξντόληα ή ππεξεζίεο κέζσ ησλ 

δηαθόξσλ ηερληθώλ δηαδηθηπαθνύ κάξθεηηλγθ 

 Δπηηπγράλνπλ βειηηζηνπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπο  

 Δπηηπγράλνπλ αύμεζε ηεο ζηνρεπκέλεο 

επηζθεςηκόηεηαο κέζσ ηεο  πιεξσκέλεο 

δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο  

 Δηζάγνπλ ηα θαηάιιεια θιεηδηά (keywords) 

γηα αλαγσγή ζηηο πξώηεο ζέζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο  

 Δπηηπγράλνπλ αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο 

κέζσ ησλ νξγαληθώλ (κε πιεξσκέλσλ) 

απνηειεζκάησλ από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο  

 Δπηηπγράλνπλ αύμεζε ηεο αλαγλσξηζηκόηεηαο 

κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

 Τινπνηνύλ θαη παξαθνινπζνύλ κηα 

δηαδηθηπαθή δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία κε 

ζηόρν ηελ άκεζε επηζθεςηκόηεηα  

 Δθαξκόδνπλ ηερληθέο ώζηε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

επηζθεπηώλ λα κεηαηξέπεηαη ζε ζεηηθό 

απνηέιεζκα γηα ηηο εξγαζίεο κηαο επηρείξεζεο  

ΣΟΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 ηόρνη κηαο ηζηνζειίδαο  

 Δηζαγσγή ζηελ πιεξσκέλε δηαδηθηπαθή 

δηαθήκηζε  

 Πώο γίλεηαη ε έξεπλα γηα ηα θαηάιιεια 

θιεηδηά αλαδήηεζεο (keywords) 

 Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη ρξέσζεο δηαθήκηζεο 

 SEO (Search Engine Optimization). 

 Έξεπλα θαη αλάιπζε κηαο ηζηνζειίδαο θαη 

ησλ αληαγσληζηηθώλ ηζηνζειίδσλ γηα 
ζθνπνύο αλαδήηεζεο 

 Βειηηζηνπνίεζε ζρεδηαζκνύ πεξηερνκέλνπ 

ζειίδσλ 

 Κηίζηκν ζπλδέζκσλ (link building) 

 Κνηλσληθή δηθηύσζε (social media 

marketing) 

 Σα ζπλεζηζκέλα ιάζε πνπ γίλνληαη ζηηο 

ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

 CRO (Conversion Rate Optimization) 

 Γηαηί ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηώλ δελ 

κεηαηξέπεηαη ζε ζεηηθό απνηέιεζκα;  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ  

Ση είλαη ην δηαδηθηπαθό κάξθεηηλγθ; Πσο απηό 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ 

κηαο εηαηξείαο; Πνηεο είλαη νη θύξηεο ηερληθέο θαη 

κέζνδνη πξνώζεζεο κηαο ηζηνζειίδαο;  

Με απηά παξαδείγκαηα ην ζεκηλάξην επηδηώθεη λα 

δηδάμεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο ζύγρξνλεο 

ηερληθέο δηαδηθηπαθνύ κάξθεηηλγθ θαη πξνώζεζεο 

ηζηνζειίδσλ έηζη ώζηε: 

 Να απνθηήζνπλ γλώζεηο  κε πξαθηηθό 

αληίθξηζκα 

 Να αληηιεθζνύλ όηη ε δεκηνπξγία κηαο 

ηζηνζειίδαο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηελ 

εθαξκνγή νξζώλ κεζόδσλ θαη ζηξαηεγηθώλ 

αμηνπνίεζήο ηεο 

 Να κεγηζηνπνηνύλ ηελ επηζθεςηκόηεηα ηεο 

ηζηνζειίδαο  

 Να εληζρύνπλ ηελ αλαγλσξηζηκόηεηα ηνπ 

νξγαληζκνύ 

 Να κεηαηξέπνπλ ηα πην πάλσ ζε ζεηηθό 

απνηέιεζκα γηα ηηο πσιήζεηο 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  

ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ  

 

 

 

 

 

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ  

 Γηεπζπληέο θαη ιεηηνπξγνύο 

ηκεκάησλ κάξθεηηλγθ θαη 

πσιήζεσλ 

 Ιδηνθηήηεο/δηεπζπληέο 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

 ρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ 

 πκβνύινπο κάξθεηηλγθ 

 πκβνύινπο ηζηνζειίδσλ 

  

 

 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

14 ώξεο  



 

 

Information Technology Solutions 

Ε ΠΟΙΟΤ 

ΑΠΕΤΘΤΝΟΝΣΑΙ   

ΣΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑ  

 Γηεπζπληηθά θαη επνπηηθά 

ζηειέρε πνπ επηζπκνύλ λα 

βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα 

ησλ απνθάζεσλ θαη ηελ 

εηαηξηθή απόδνζε 

 Δπαγγεικαηίεο κε άκεζεο 

αλάγθεο βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ζην 

εξγαζηαθό ηνπο πεξηβάιινλ 

 Πηπρηνύρνπο πνπ επηδηώθνπλ 

λα εκπινπηίζνπλ ην 

αθαδεκατθό ηνπο ππόβαζξν  

κε επαγγεικαηηθά πξνζόληα 

 Απόθνηηνπο Λπθείνπ πνπ  

επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ 

επαγγεικαηηθά 

πηζηνπνηεηηθά  

 

 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΑ  

Να πξνζθέξνπκε πςεινύ 

επηπέδνπ ππεξεζίεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα απνθηνύλ 

γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη 

εκπεηξίεο κε πξαθηηθό 

αληίθξηζκα ζην εξγαζηαθό 

ηνπο πεξηβάιινλ 

 

 

Λνπθή Αθξίηα 20, 2064 Λεπθσζία (πίζσ από ηα Λύθεηα Κύθθνπ) 

Σει: 22.81.81.01  Φαμ: 22.81.83.22  

Ηι. ηαρ: info@aktina.com.cy   Ιζηνζειίδα: www.aktina.com.cy     

Η ΑΚΣΙΝΑ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο από ην 1991, έρνληαο ζην ελεξγεηηθό ηεο κηα 

δειεπηή πειαηεηαθή βάζε από έλα επξύ θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο 

δσήο ηνπ ηόπνπ. 

 

Αμηνπνηώληαο ηηο πινύζηεο εκπεηξίεο πνπ έρεη απνθηήζεη θαη 

πηνζεηώληαο κηα ζύγρξνλε πξνζέγγηζε, ε ΑΚΣΙΝΑ πξνζθέξεη 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο 

ησλ πειαηώλ ηεο θαηά ηξόπν άκεζν θαη απνηειεζκαηηθό. 

Λακβάλνληαο κέξνο ζηελ αξρηθή δηαπίζησζε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκόδνληαο ηα 

πξνγξάκκαηα έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο απηέο. 

 

Μέζα από ην ζσζηό ζρεδηαζκό θαη ηελ άξηηα πινπνίεζε, ε 

ΑΚΣΙΝΑ εμαζθαιίδεη όηη ην πεξηερόκελν θάζε ζεκηλαξίνπ 

επηηπγράλεη ην ζηόρν ηεο απόθηεζεο γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

εκπεηξηώλ ρξήζηκσλ γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηεο επηηπρίαο ελόο 

νξγαληζκνύ.  

 

 Πνιπεπηρεηξεζηαθά ζεκηλάξηα — 

απεπζύλνληαη ζε άηνκα από δηάθνξνπο 

νξγαληζκνύο 

 Μνλνεπηρεηξεζηαθά ζεκηλάξηα — 

απνθιεηζηηθά γηα έλα νξγαληζκό κε 

πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαίηεξεο ηνπ αλάγθεο 

 Καη’ ηδίαλ θαηάξηηζε θαη πξνζσπηθή 

ππνβνήζεζε 

 Γηεμαγσγή επηηόπηα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο καο 

ή ζε μελνδνρείν ζε όιεο ηηο πόιεηο ηεο 

Κύπξνπ 

 εκηλάξηα επηδνηνύκελα από ηελ Αξρή 

Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη άιια 

γηα ηελ ΑΚΣΙΝΑ 

Μνξθέο Καηάξηηζεο ΣΟΜΔΙ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 Γηνίθεζε  

 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Λνγηζηηθή 

 Γηαρείξηζε Έξγσλ 

 Πσιήζεηο θαη Μάξθεηηλγθ 

 Δπηθνηλσλία, Παξαθίλεζε, Γηαρείξηζε 

Υξόλνπ, Δπαγγεικαηηζκόο 

 Δηαηξηθή Δηθόλα θαη Κνπιηνύξα 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 Γηα Δπαγγεικαηίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Πξνγξακκαηηζηέο 

 Γηα Υξήζηεο 


