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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

SEO (Search Engine Optimization) 

 

Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως 
 

 

Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Search Engine Optimization   

και προωθήστε το site σας στις πρώτες θέσεις των Μηχανών Αναζήτησης ! 

 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με την διαφήμιση της δικιάς τους επιχείρησης ή άλλων επιχειρήσεων στο internet και 

θέλουν να βελτιστοποιήσουν την παρουσία τους στις μηχανές αναζήτησης, ανεβάζοντας την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων 

τους. 

Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για:  

 Δημιουργούς Ιστοσελίδων  

 Επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες με καλή αντίληψη θεμάτων που σχετίζονται με την διαχείριση  των 

ιστοσελίδων τους 

 Υπεύθυνους Marketing  μεσαίων και μεγάλων εταιρειών 

 Υπεύθυνους ηλεκτρονικού εμπορίου και e-marketing  

 Στελέχη διαφημιστικών εταιρειών 

 Όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν μία νέα καριέρα ως Internet Advertisers 
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ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

1. Να καταλάβουν την φιλοσοφία και τις τεχνικές του SEO 
2. Να αποφύγουν τα πιο συνηθισμένα λάθη και τα penalties 
3. Να μάθουν τις διαθέσιμες τεχνολογίες και εργαλεία ανάλυσης και σύγκρισης ιστοσελίδων 
4. Να είναι σε θέση μετά το τέλος του σεμιναρίου να μπορούν να ετοιμάσουν ένα ξεκάθαρο πλάνο δράσης για την 

προώθηση της επιχείρησης τους 

5. Να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους πελάτες τους και την εικόνα τους 

6. Να προσελκύσουν νέους πελάτες και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, με μηδενικό κόστος 

 

ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Εισαγωγή  

 Τι είναι το SEO και γιατί είναι σημαντικό – χρόνος απόδοσης SEO 

 Ανταγωνιστικότητα ανάμεσα σε websites. 

 Οργανικά vs Πληρωμένη καμπάνια (Google AdWords vs Google AdSense) 

Μηχανές Εύρεσης 

 Ιστορία στις μηχανές εύρεσης (indexers)   

 Google vs Bing 

 Πως διαβάζει μια μηχανή εύρεσης τη σελίδα 

 Η σημασία των εξωτερικών links προς το website 

 Pagerank 

 Εργαλεία σύγκρισης websites: Alexa, trafficestimate 

 Google Analytics 

Εργαλεία δήλωσης website σε μεγάλες μηχανές εύρεσης 

  Webmaster Tools - Google 

  Webmaster Tools - Bing 

Off Site Seo - Διαχείριση υλικού εκτός website 

 Links 

 Social Media (Facebook / Twitter/Google+) 

 Email Marketing 

On Site Seo - Διαχείριση υλικού στο website 

 Εικόνες (alt-text, filesize, filenames) 

 Title Tags 

 Meta tags 

  Descriptions/Keywords 

 Αφαίρεση Page Clutter 

 Links 

 SEO Friendly URLs (URL Rewriting) 

 Περιεχόμενο – bounce rate 

 Website Navigation: Παγίδα Javascript – Ajax 

 Τοπικές πληροφορίες: Geo Tag Information (Geo Tag Generators) 

 Caching 
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 Rich Snippets 

 Robots.txt 

 XML-Sitemaps, RSS 

CMS SEO 

 Τι είναι CMS 

 CMS SEO Friendly URLs (URL Rewriting) 

 Yoast SEO 

 W3 Total Cache 

ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

 Σημειώσεις της ύλης που θα παρουσιαστεί 

 Πιστοποιητικό παρακολούθησης 

 Χρηματοδότηση έως και 100% από το ΛΑΕΚ 

 Δωρεάν Υποστήριξη μετά την λήξη του σεμιναρίου για βοήθεια και συμβουλές  

 
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

 
Σας δίνεται η δυνατότητα με την χρησιμοποίηση της εξειδικευμένης πλατφόρμας σύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης 

(e-learning) που διαθέτει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος dp studies, να παρακολουθήσετε το σεμινάριο από τον χώρο σας. 

Συγκεκριμένα συνδέεστε με την αίθουσα του σεμιναρίου και παρακολουθείτε το σεμινάριο σαν να βρίσκεστε στην τάξη. 

 

Με την πλατφόρμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης έχετε την δυνατότητα: 

 

 Να παρακολουθείτε τον καθηγητή με κάμερα 

 Να ακούτε την φωνή του πολύ καθαρά 

 Να βλέπετε την οθόνη του υπολογιστή με τον οποίο κάνει την παρουσίαση του μαθήματος 

 Να συνδέστε με τον διαδραστικό πίνακα και να βλέπετε καθαρά αυτό που γράφει ο καθηγητής 

 Να παίρνετε ηλεκτρονικά τις σημειώσεις 

 Να παρακολουθήσετε ξανά το μάθημα αφού όλα τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα καταγράφονται  

 

Τηλεφωνείστε μας για περισσότερες πληροφορίες ... 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 
Εισηγητής θα είναι ο κύριος Iωάννης Ανυφαντάκης.  

 

Βιογραφικό Εισηγητή 

 

Ο Γιάννης Ανυφαντάκης είναι Προγραμματιστής με πτυχίο και μάστερ Επιστήμης Υπολογιστών από τα πανεπιστήμια του 

Σάσσεξ και από το UEA αντιστοίχως. Από το 2001 εργάζεται ως αναλυτής-προγραμματιστής και έχει συνεργαστεί με μεγάλες 

εταιρίες, όπως τη Singular Logic για τις οποίες έχει φτιάξει προγράμματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο εμπόριο. Έχει 

ασχοληθεί σε βάθος και έχει σχεδιάσει εκλογικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από την Κρήτη TV, με την οποία συνεργάζεται 

από το 2004.  Εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή εφαρμογών σε iPhone και Android καθώς και στον σχεδιασμό 

ιστοσελίδων. 

Ασχολείται πολλά χρόνια με το Search Engine Optimization και την βελτιστοποίηση της εικόνας και χρηστικότητας των 

ιστοσελίδων.   
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

dp studies – Κεντρικό Κτίριο 

Κορωναίου 4 (έναντι Eurobank) 

71 201 

Τηλ. 2810-24.00.24 

Fax: 2810-313.625 

Email: mail@dp.gr  

Web: www.dpstudies.gr 
Facebook: www.facebook.com/dpstudies 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των επόμενων σεμιναρίων SEO ανατρέξτε στο: http://www.dpstudies.gr 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 130€ (από κανονική τιμή 200€) 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ : 95€ (με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας ή της φοιτητικής ταυτότητας) 

 

Για Επιχειρήσεις : Χρηματοδότηση έως και 100% από το ΛΑΕΚ 

 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  

 
Στον εκπαιδευτικό όμιλο dp studies διεξάγονται και άλλα επαγγελματικά σεμινάρια για το Internet Marketing όπως: 

 

1. Google AdWords     

2. Ανάπτυξη εφαρμογών σε Iphone   

3. Ανάπτυξη εφαρμογών σε Anroid   

4. Mobile Marketing     

5. Social Media Marketing Τουριστικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων    

6. Search Engine Optimization (SEO) 

7. AutoCAD (2d – 3d) 

8. Web Design 

9. Γραφιστική (Photoshop – Illustrator – InDesign) 

10. Μοντάζ (Adobe premiere pro) 

11. Animation (Adobe After Effects) 

12. Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων - Airbnb 

 

κα 

 

Πληροφορίες για όλα τα άλλα επαγγελματικά σεμινάρια του dp studies μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα 

του εκπαιδευτικού ομίλου (www.dp.gr). 
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