Search Engine Optimization
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των μηχανών
αναζήτησης (search engines) και η παρουσίαση των τρόπων και τεχνικών με τους οποίους θα
πρέπει να γίνεται η σχεδίαση, ανάπτυξη και προώθηση των ιστοσελίδων, προκειμένου να
αποκτήσουν την υψηλότερη θέση στη κατάταξη των αποτελεσμάτων των αναζητήσεων στις
μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στελέχη Marketing, Στελέχη Επιχειρήσεων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Web Designers, Web
Developers, Διαχειριστές ιστοσελίδων, Επιχειρηματίες και Ελεύθερους Επαγγελματίες που
διαθέτουν ιστοσελίδα για τη προώθηση της επιχείρησης τους, Ιδιοκτήτες ιστοσελίδων, bloggers ,
Μεμονωμένους χρήστες που ενδιαφέρονται να μάθουν τον τρόπο προώθησης των ιστοσελίδων στις
μηχανές αναζήτησης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Εισαγωγή στις μηχανές αναζήτησης
 Η Google και οι άλλες μηχανές αναζήτησης
 Βασικές έννοιες των μηχανών αναζήτησης
 Εξέλιξη των μηχανών αναζήτησης
Έννοια του SEO
 Ορισμός του SEO
 Οργανικά αποτελέσματα, Places results
 Η σημασία του SERP (search engine ranking position)
Λειτουργία των μηχανών αναζήτησης
 Ανίχνευση (Crawling)
 Ευρετηρίαση (Indexing), Document parsing, meta tag indexing
 Παρουσίαση (Presentation)
On site βελτιστοποίηση ιστοσελίδων
 Ανάλυση ανταγωνισμού
 Έρευνα, ανάλυση και σχεδιασμός των:
 Domain name
 Title (Τίτλος ιστοσελίδας)
 Meta tags, Meta description, Meta keywords, Meta robots
 Heading tags
 Περιεχόμενο – Content /Panda/Hummingbird
 Urls
 Εικόνες – γραφικά
 Δομή ιστοσελίδας (site map)
 Σφάλματα σύνδεσης
 Footer links







Ευχρηστία (usability & accesibility)
Καθαρός κώδικας
Interlinking-Εσωτερικά Links
Ταχύτητα σελίδας
Mobile SEO - Responsive Website

Off site βελτιστοποίηση ιστοσελίδων
 Δημιουργία υπερσυνδέσμων (link building)
 Page Rank
 Ποσότητα backlinks
 Ποιότητα backlinks
 Τρόποι απόκτησης backlinks
 Social media
 Article marketing
 Blog/forums
 Βελτίωση Bounce Rate
 White hat SEO, black hat SEO
Εργαλεία αξιολόγησης της βελτιστοποίησης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 ώρες με φυσική παρουσία και 2 εβδομάδες με e-Learning.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φυσική παρουσία και e-Learning
Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση
υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο
χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.
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