Προώθησε το site σου στις μηχανες
αναζητησης
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το παρόν κείμενο κα ςου δϊςω ςυμβουλζσ βιμα προσ βιμα για να
κάνεισ γνωςτι τθν νζα ςου ιςτοςελίδα ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ όπωσ
το Google, το Yahoo ι το Bing τθσ Microsoft. Ασ ξεκινιςουμε...

Βιμα 1ο – Προςελκφοντασ το Spider τθσ Google
Οι μθχανζσ αναηιτθςθσ χρθςιμοποιοφν ειδικό software (search engine
spider) για να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα ςου και να τθν
κατθγοριοποιιςουν με βάςθ πολλζσ παραμζτρουσ όπωσ θ
αυκεντικότθτα του περιεχομζνου, το ςυντακτικό τθσ γλϊςςασ HTML,
τον τρόπο διαςφνδεςθσ των ςελίδων του site (linking) και πολλά
ακόμα. Αλλά για να γίνει αυτό πρζπει πρϊτα να βρουν τθν νζα ςου
ιςτοςελίδα!
Για να γίνει αυτό χρειάηεςαι ζναν ςφνδεςμο (backlink) από μια ςελίδα
τθν οποία ιδθ επιςκζπτονται τα spiders (μια γνωςτι ιςτοςελίδα). Αυτι
θ ςελίδα μπορεί να είναι ζνασ λογαριαςμόσ facebook για παράδειγμα.
Δθλαδι μπαίνεισ ςτο facebook και κάνεισ μια δθμοςίευςθ με ζναν
ςφνδεςμο (link) προσ το site ςου. Ζπειτα τα spiders κα επιςκεφκοφν το
facebook και κα ςκανάρουν τισ δθμοςιεφςεισ και κα βρουν τον νζο
ςφνδεςμο και κα τον επιςκεφκοφν κατθγοριοποιϊντασ το site ςου…
Για να πετφχει θ παραπάνω μζκοδοσ χρειάηεται ζνασ λογαριαςμόσ ι
ακόμα καλφτερα μια «ελίδα» ςτο facebook όπου κα μπει το link προσ
το site ςου. Για καλφτερα αποτελζςματα μπορείσ να κάνεισ τθ
δθμοςίευςθ με το link ςε περιςςότερα κοινωνικά δίκτυα και μάλιςτα
εντελϊσ δωρεάν. Σζτοια δίκτυα είναι το Twitter, το Google+, το Tumblr,
το Instagram, το Pinterest, το LinkedIn κλπ...
Μια παρόμοια μζκοδοσ που μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ είναι θ εξισ:
Γίνεςαι μζλοσ ςε ζνα site που προςφζρει δωρεάν blog και κάνεισ μια
δθμοςίευςθ ςτο blog με ζναν ςφνδεςμο προσ το site ςου. Ακόμα
καλφτερα βρίςκεισ ζνα blog που είναι ιδθ γνωςτό ι παλιό και ηθτάσ να
κάνεισ εκεί μια δθμοςίευςθ μαηί με ζναν ςφνδεςμο προσ το νζο ςου
site. Μόλισ μπει ο ςφνδεςμοσ, τα spiders κα πάνε ςτο φιλικό blog κα το

ςκανάρουν και κα βρουν τον ςφνδεςμο προσ το site ςου, κα το
επιςκεφκοφν και κα το κατθγοριοποιιςουν...
Για τθν μζκοδο αυτι μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ οποιαδιποτε τρίτθ
ιςτοςελίδα όπου ςου επιτρεπεται να δθμοςιεφςεισ τον ςφνδεςμο ςου
(link) και όπου ο ςφνδεςμοσ αυτόσ κα μείνει για αρκετό καιρό...
Μόλισ βάλεισ τουσ ςυνδζςμουσ περίμενε μερικζσ μζρεσ ϊςτε τα
spiders των μθχανϊν να ςκανάρουν τα site με τουσ ςυνδζςμουσ προσ
το site ςου.
Και τώρα που οι μθχανζσ ξζρουν το site μου, κα το εμφανίηουν ςτα
αποτελζςματα αναηιτθςθσ;
Για να ελζγχεισ αν το site ςου είναι ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ
(search results) τθσ Google μπεσ ςτο:
http://google.com
Και αναηιτθςε το URL του site ςου ι το domain π.χ.:
“http://mydomain.gr”
ι
“mydomain.com”
Αν το site ςου εμφανιςτεί ςτα αποτελζςματα ςθμαίνει ότι το spider τθσ
Google το ζχει ςκανάρει ιδθ... Αν δεν εμφανιςτεί τότε ακολοφκθςε τθν
ςτρατθγικι που περιγράφθκε παραπάνω ι παρόμοια και περίμενε
μερικζσ μζρεσ... φντομα κα δεισ το site ςου ςτα αποτελζςματα..

Βιμα 2ο – Αποκτώντασ περιςςότερα backlinks και κφροσ
Θ ιςτοςελίδα ςου εμφανίηεται ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ (Search
results) όταν οι χριςτεσ του Google πλθκτρολογοφν ςυγκεκριμζνεσ
λζξεισ-κλειδιά (keywords) ςτο πλαίςιο αναηιτθςθσ του Google.
υνικωσ οι χριςτεσ δίνουν βάςθ ςτα πρϊτα search results ι ςτισ
πρϊτεσ 2 ςελίδεσ των search results.
τόχοσ ςου πρζπει να είναι θ ιςτοςελίδα ςου να εμφανίηεται ςτα
πρϊτα αποτελζςματα και όχι για παράδειγμα ςτθν 6θ ςελίδα...
Τπάρχουν πολλοί παράγοντεσ που επθρεάηουν το πόςο ψθλά κα
εμφανιςτεί το site ςου ςτα search results. Ζνασ τζτοιοσ παράγοντασ
είναι θ παλαιότθτα του site και του domain ςου. Ζνασ άλλοσ
παράγοντασ είναι το πόςα site ςυνδζονται με το δικό ςου με ενεργοφσ
ςυνδζςμουσ (active links). Οι ςφνδεςμοι αυτοί ονομάηονται backlinks
και παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτο πωσ βακμολογείται θ ιςτοςελίδα ςου.
ΩΣΟΟ TA BACKLINKS ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΝΕΒΕΙ ΣΟ SITE ΟΤ ΣΑ SEARCH RESULTS…
Για να αποκτιςεισ περιςςότερα backlinks μπορείσ να ακολουκιςεισ
μια ςειρά απο ςτρατθγικζσ όπωσ ι εξισ:
1. Κάνεισ μια αναηιτθςθ ςτο Google για “Top Greek directories”
2. Βρίςκεισ τα 20 καλφτερα ελλθνόφωνα directories (κατάλογοι)
3. Σα επιςκζπτεςαι και καταχωρείσ προςεκτικά τισ πλθροφορίεσ του
site ςου αποδεχόμενοσ/θ τουσ όρουσ χριςθσ του site…
4. Περιμζνεισ να εγκρικεί θ καταχϊριςθ ςου
Σα directories είναι ιςτοςελίδεσ που προβάλλουν αλλεσ ιςτοςελίδεσ
και ςυνδζςμουσ (links). Αποτελοφν ζναν εφκολο τρόπο για να

αποκτιςεισ backlinks από ελλθνόφωνα site και να δείξεισ ςτο Google
ότι το site ςου «απλϊνεται» ολοζνα και περιςςότερο.
ΘΜΑΝΣΙΚΟ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΗΕΙ ΟΣΙ Θ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΣΩΝ BACKLINKS
ΜΕΣΡΑΕΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΠΟΟΣΘΣΑ...
Σο παραπάνω ςθμαίνει ότι καλφτερα να ζχεισ λίγα backlinks από
αξιόπιςτα site παρά πολλά backlinks από site αμφιβόλου ποιότθτασ.
Φρόντιηε να αξιολογείσ τα backlinks που δθμιουργείσ γιατί ζνα «κακό»
backlink (π.χ. από ζνα site εταιρίασ ςτοιχθματιςμοφ – λζμε τϊρα)
μπορεί να βλάψει τθν ιςτοςελίδα ςου. Μθ παραμυκιαςτείσ ποτζ και
αγοράςεισ υπθρεςίεσ που υπόςχονται πολλά backlinks.
O πιο ςίγουροσ τρόποσ για να πετφχει θ ιςτοςελίδα ςου είναι θ
ςυνεχισ δουλειά (ΕΠΙΜΟΝΘ) και θ ΤΠΟΜΟΝΘ. Με τον καιρό κα
αρχίςει να ανεβαίνει δεδομζνου ότι ακολουκείσ ςωςτζσ πρακτικζσ και
προςκζτεισ καινοφργιο αυκεντικό περιεχόμενο και όχι αντιγραφζσ ςτο
site ςου. Οι μθχανεσ αναηιτθςθσ γίνονται ολοζνα και πιο ζξυπνεσ και
εκτιμοφν ζνα site με κείμενα και εικόνεσ που δεν υπάρχουν ςε άλλα
site. Σο αυκεντικό περιεχόμενο (unique content) είναι ζνασ ςθμαντικόσ
παράγοντασ για τθν επιτυχία μιασ ιςτοςελίδασ...
ΒΕΒΑΙΑ TA BACKLINKS ΒΟΘΘΑΝΕ ΚΙ ΑΤΣΑ...
Και μια ακόμα μζκοδοσ για να αποκτιςεισ αρκετά είναι τα κοινωνικά
δίκτυα. Θ ςτρατθγικι που προτείνεται είναι θ εξισ:
1. Γίνεςαι μζλοσ ςε τουλάχιςτον 6 κοινωνικά δίκτυα
2. Κάνεισ ςυνεχείσ αναφορζσ ςτο site ςου και ςτα 6 κοινωνικά
δίκτυα μαηί με άλλεσ αναφορζσ
3. Αλλθλεπιδράσ με κόςμο αποκτϊντασ φίλουσ, followers, κοινό.

4. Ωσ αποτζλεςμα αποκτάσ μια ςειρά από backlinks μεγάλθσ
ωφζλειασ ςε 6 site υψθλισ επιςκεψιμότθτασ
5. Επαναλαμβάνεισ τα βιματα 1 ζωσ 3 κατά βοφλθςθ. Όςο
περιςςότερα backlinks τόςο καλφτερα.
Σθ ςτιγμι που γράφεται αυτόσ ο μίνι-οδθγόσ τα κοινωνικά δίκτυα
(social networks) είναι θ πιο ζγκυρθ μζκοδοσ για να αναπτφξεισ τθν
νζα ςου ιςτοςελίδα και να εμφανίηεςαι ςτισ πρϊτεσ κζςεισ των search
results των μθχανϊν αναηιτθςθσ ΑΛΛΑ ΚΑΙ για να αποκτιςεισ
περιςςότερουσ επιςκζπτεσ που κα ζρχονται από τα κοινωνικά δίκτυα
προσ τθν ιςτοςελίδα ςου...
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