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Πρώτη ςελίδα ςτη Google από SEO Experts – 

Πώσ θα βρείτε νέουσ πελάτεσ; 

 

Google Proti Page 

Πρώτθ Σελίδα ςτθ Google και ςτισ άλλεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ Yahoo Yandex κλπ. και SEO 

Experts ςτθν Ελλάδα ςυμπλζκονται ςε ζνα εκρθκτικό ςκθνικό. Πςο περιςςότερα τα άρκρα 

ςτο Κντερνετ και περιςςότερεσ οι ιςτοςελίδεσ, τόςο πιο αδυςώπθτοσ γίνεται ο πόλεμοσ για 

επικράτθςθ. 

Πξάγκαηη, δελ ζα έρεηε θαηαγξαθή λέσλ πειαηώλ θαη εηζξνή λέσλ εζόδσλ. 

Έηζη, όηαλ γηα αζηάζκεηνπο παξάγνληεο πάςεη έλαο κεγάινο ζαο πειάηεο ζαο λα πιεξώλεη, 

ζα ρξεσθνπήζεηε λνκνηειεηαθά. 
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1. Ποιά είναι η λύςη που προςφέρει η επιςτήμη ενόσ SEO Expert; 
SEO είλαη κία ζεηξά από ηερληθέο γηα ηελ θαηάηαμε ηεο ηζηνζειίδαο κίαο επηρείξεζεο ή ελόο 

εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ ζηελ πξώηε ζειίδα ζηε Google ή θαη ζηελ πξώηε ζέζε ζηε 

βέιηηζηε πεξίπησζε. Πξνέξρεηαη από ηα αξρηθά Search Engine Optimization. 

Έηζη έλαο SEO Expert είλαη ν εηδηθόο επηζηήκνλαο πνπ πξνβαίλεη ζε ζεηξά ελεξγεηώλ γηα λα 

έξζεη ε θαηάηαμε κίαο ηζηνζειίδαο ζε πνιύ πςειή ζέζε. 

2. Γιατί να εμφανίζεται η ιςτοςελίδα ςασ ςτην πρώτη θέςη ςτη 

Google? 

Η ηζηνζειίδα ζαο είλαη απαξαίηεηε ζηελ πξώηε ζέζε ζηε Google, έηζη ώζηε: 

 λα θεξδίδεηε ζπλερώο λένπο πειάηεο, 

 λα δηεπξύλεηε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ζαο, 

 λα εμνηθνλνκείηε πεξηηηά έμνδα ζε αθξηβέο θακπάληεο, 

 λα κπνξείηε λα εμαξηάζζε όιν θαη ιηγόηεξν από δηαθεκηζηηθέο πξνβνιέο, 

 λα έρεηε ηελ πην ζηνηβαξή παξνπζία ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηεο αγνξάο, 

 λα εδξαησζεί ην brand name ζαο, 

 λα κεηώζεηε ηα έμνδά ζαο, 

 λα κπνξείηε λα βειηηώζεηε ηελ παξνπζία ζαο ζηελ ειιεληθή αγνξά κε δηαξθή 

εμσζηξέθεηα, 

 λα ζαο εκπηζηεπηνύλ νη μέλεο αγνξέο θαη 

 λα θάλεηε εμαγσγή ηνπ πξντόληνο ζαο ή ηεο ππεξεζίαο ζαο ζηηο πην εύξσζηεο αγνξέο 

ηνπ εμσηεξηθνύ. 

3. Πού εμπλέκονται οι SEO Experts ςτο όλο εγχείρημα; 
Πξνθαλώο νη SEO Experts είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα κία ζύγρξνλε επηρείξεζε. 

Αθόκε θαη έλαο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο όκσο ζέιεη λα βξίζθεηαη ζηηο πξώηεο ζέζεηο. 

Βιέπεηε, είλαη δήηεκα θύξνπο θαη αμηνπηζηίαο. 

Άξα, ινηπόλ, έσεηε πολλούρ λόγοςρ να διαβάζεηε αςηό ηο άπθπο για SEO Experts! 

http://users.sch.gr/cmandrakis/?q=seo-experts-web
https://www.google-protipage.com/
https://blogs.sch.gr/cmandrakis/
http://users.sch.gr/cmandrakis/?q=πρωτη-θεση-google
https://www.google-protipage.com/seo-expert-pricekostos-diamond/
http://www.mandrakis.gr/
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Ρρώτθ ςελίδα Google – ποιοί είμαςτε 

Η Google S.E.O. Experts Ltd αλήθεη ζηνλ όκηιν εηαηξεηώλ Medusa Systems Group κε 22 

ζπλαπηά έηε ζηελ ειιεληθή αγνξά. Πξηλ θάλεηε δηθό ζαο ην παθέην Ππώηη ζελίδα ζηη 

Google από μόνο 19 Εςπώ ζαο αθηεξώλνπκε 2 ιεπηά θαηάζεζεο ςπρήο. Αμέζυρ πνιιά 

εξσηεκαηηθά γελλώληαη ζε έλαλ επηρεηξεκαηία κε ηελ πξνεγνύκελε ηνπνζέηεζε: 

 Γηαηί λα ζαο εκπηζηεπηώ; 

 Σί θαηλνύξην έρεηε λα κνπ πξνζθέξεηε; 

 Σί ζαο θάλεη λα μερσξίδεηε ζην Internet Marketing ζηε ρώξα καο; 

 Πόζε αμηνπηζηία έρεη ε πιαηθόξκα ζαο θαη πόζν θνζηίδεη; 

 Πνηό είλαη ην πην νηθνλνκηθό ζπκβόιαηό ζαο; 

 Γηα πόζν ζα κε ππνζηεξίδεηε; 

 Πξέπεη λα θηηάμσ ζειίδα από ηελ αξρή; 

 Γηαηί λα κπσ ζηνλ θόπν λα δηαβάζσ ηελ ππόινηπε αλαθνίλσζε; 

 

Google proti page -50% discount 

https://www.google-protipage.com/
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4. Δείτε ςε λίγεσ γραμμέσ γιατί οι SEO Experts μασ είναι 

πρωτοπόροι ςτην ελληνική αγορά. 
 Η Google SEO Experts ιαλζάξεη ην δηθό ηεο πιένλ S.E.O.-C.M.S.. Πξόθεηηαη γηα κία 

custom πιαηθόξκα ζρεδίαζεο ηζηνζειίδσλ θαη portals, ώζηε λα είλαη ηδηαίηεξα θηιηθέο 

πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο.  

 Γελ είλαη ηπραίν, πνπ πειάηεο καο βξίζθνληαη ζηηο πξώηεο ζέζεηο κε εληειώο θαηλνύξηα 

domain names, πξάγκα αδύλαην ζε πιαηθόξκεο WordPress ή Joomla. 

 Γίλεηαη θαη ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα λα εξγαζηνύκε, αξθεί λα γίλεη έλαο πξώηνο έιεγρνο όηη 

πιεξνί θάπνηεο πξνδηαγξαθέο. 

 Ο έιεγρνο ηεο ηζηνζειίδαο ζαο είλαη δσξεάλ. 

 Πξνηείλεηε ΔΔΙ ην κεληαίν ζπκβόιαην, πνπ κπνξείηε λα πιεξώζεηε. 

 Καιείζηε λα πιεξώζεηε κόλνλ, αθνύ ζα έρνπκε επηηύρεη ηε ζέζε, πνπ ζα έρεη 

ζπκθσλεζεί, δειαδή πιεξώλεηε κεηά ηελ εξγαζία. 

 Δπεηδή δελ καζάκε ηα ιόγηα καο κελ μερλάηε πνηέ: Υσξίο πςειέο ζέζεηο θαηάηαμεο ζηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο δελ ζα ζηαπξώζεηε πειάηε. Ιζρύεη ν γενικόρ κανόναρ ηος 

marketing για μη κπαηικοδίαιηερ εηαιπείερ: Αλ δελ έξρνληαη ζπλερώο λένη πειάηεο, ηόηε 

νπνηαδήπνηε επηρείξεζε νδεύεη λνκνηειεηαθά πξνο ην θιείζηκν.  

 

 Δκείο είκαζηε εδώ γηα λα ζαο θάλνπκε ηελ επηρείξεζε βηώζηκε, αθόκε θαη κε ζηόρεπζε 

ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 Πξάγκαηη, κάνοςμε ήδη ζε πελάηερ μαρ S.E.O. και επιπλέον ειδικέρ ππουθηηικέρ 

ενέπγειερ ζε 7 γλώζζερ κε θακπάληεο ζηα social media: fb, youtube, instagram, 

linkedin, θιπ. 

Γείηε ζηε ζπλέρεηα κεξηθά παξαδείγκαηα ζε ιέμεηο θιεηδηά κε πάξα πνιύ ζθιεξό 

αληαγσληζκό. 

https://blogs.sch.gr/cmandrakis/
https://www.google-protipage.com/
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5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 – ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΑΜΟΦΕΤΗ ΜΑΛΛΙΩΝ ςτην 

πρώτη ςελίδα Google 

Αλ απνδεηάηε ηελ πξώηε ζέζε ζηε Google  γηα ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζαο, ηόηε πην 

θάησ ζαο δίλνπκε όζα ζηνηρεία ρξεηάδνληαη γηα λα αλνίμεη έλα παξάζπξν ζθέςεο ζην δηθό καο 

θόζκν. Γελ είλαη ηπραίν, πνπ ν καγηθόο ρώξνο ηνπ Ίληεξλεη θξύβεη πνιιέο παγίδεο.  

Internet marketing για τθν Derma Hair Clinic με μόνο 549 Ευρώ 

Δδώ πξαγκαηνπνηείηαη έλα πιέγκα από ππεξεζίεο κεηακόζρεπζεο καιιηώλ από κόλν 549 

Δπξώ. Έηζη ε θιηληθή έρεη ηε κεγαιύηεξε άλνδν ζηηο κεηακνζρεύζεηο καιιηώλ αιιά θαη ζε 

βιαζηνθύηηαξα θαη άιιεο ππεξεζίεο. 

6. Η πρώτη ςελίδα Google αλλά και πρώτη θέςη δεν είναι όνειρο 

θερινήσ νυκτόσ! 

Αλ έρεηε κία ηζηνζειίδα δελ βξίζθεηαη ζηελ πξώηε ζέζε ή ηνπιάρηζηνλ ζηελ Πξώηε ειίδα 

ζηε Google, ηόηε άδηθα ηελ πιεξώζαηε. 

Όζα ρξήκαηα θαη λα έρεηε δώζεη, δελ ζαο θέξλεη λένπο 

πειάηεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε πέζεη ζηελ πεξηπέηεηα 

ηνπ Adwords θαη ζα αηκνξξαγείηε νηθνλνκηθά. 

Τί ςασ προτείνουμε; 

Πάξηε ηελ ηύρε ηεο εηαηξείαο ζηα ρέξηα ζαο θαη δώζηε έλα 

ζπκβνιηθό κεληαίν ζπκβόιαην ππνζηήξημεο γηα λα ραίξεη ε 

ηζηνζειίδα ζαο ηεο πξώηεο ζέζεο ζηε Google. 

Τί κα κερδίςετε με αυτό; 

Απινύζηαηα, ζα κεηώζεηε πνιύ ην κεληαίν θόζηνο γηα ηελ ππεξεζία Google Adwords θαη θαηά 

ζπλέπεηα θα ζαρ πποκύτει έξηπα ειζόδημα. Αλ ην budget, πνπ μνδεύεηε ηώξα γηα 

δηαθεκίζεηο, είλαη αξθεηά πςειό,  έρεηε ζθεθηεί όηη ςπάπσει ηπόπορ να έσεηε έναν ή 

πεπιζζόηεποςρ μιζθούρ ζηο ηαμείο ζαρ; 

Ακολουκοφν αποδείξεισ πρώτης σελίδας στη Google με ενδεικτικά παραδείγματα 

http://www.mandrakis.gr/
https://www.karalexis.gr/metamosxeusi-mallion-athens/
http://www.mandrakis.gr/
http://www.mandrakis.gr/
http://www.medusa.gr/google-proti-page.html
https://www.google-protipage.com/
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Ρρώτθ ςελίδα ςτθ Google 

Η πξώηε ζειίδα ζηε Google είλαη κεγάιε επηηπρία καο γηα ηηο ιέμεηο θιεηδηά, πνπ αθνινπζνύλ: 

 δεξκαηνιόγνο ζηελ Αζήλα 

 αθξνδηζηνιόγνο ζηελ Αζήλα 

 κεηακόζρεπζε καιιηώλ ζε γπλαίθεο θ.α. 

Αλαδεηήζηε ζηε Google ηηο ιέμεηο θιεηδηά κεηακόζρεπζε καιιηώλ ζηελ Αζήλα θαη ζα 

δηαπηζηώζεηε όηη ε ζειίδα ηνπ θ. Καξαιέμε βξίζθεηαη πνιύ ςειά ζηηο ζέζεηο θαηάηαμεο. 

Κάλνπκε ζαθέο όηη ηίπνηα δελ είλαη ηπραίν. Αληίζεηα εθνξκόδνληαη ηόζν εηδηθέο ηερληθέο 

βαζηθνύ ή basic S.E.O. όζν θαη δηαξθώο πξνζαξκνδόκελεο ηερληθέο advanced S.E.O. 

7. Γιατί είναι η πρώτη ςελίδα ςτη Google απαραίτητη όςο ποτέ 

για μεταμόςχευςη μαλλιών? 
 

 

Μεταμόςχευςθ μαλλιών Derma Hair 

H ππώηη θέζη ζηη Google γηα ηε κεηακόζρεπζε καιιηώλ Αζήλα είλαη απαξαίηεηε όζν πνηέ, 

δηόηη θακία θιηληθή καιιηώλ δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη δηαθνξεηηθά. 

http://www.mandrakis.gr
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Δίλαη ηόζν ζθιεξόο ν αληαγσληζκόο, εηδηθά από ηνπο πνιύ κεγάινπο παίθηεο, νη νπνίνη 

πξνβαίλνπλ ζε ηειενπηηθά ζπνηο θαη άιιεο ηερληθέο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκίαο θιίκαθνο. 

Καηά ζπλέπεηα απνηειεί ζεκειηώδε αλάγθε ε πξνώζεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ πξώηε ζειίδα 

ηεο Google θαη αλάινγα κε ην ζπκβόιαην ζε όζν πςειόηεξε ζέζε γίλεηαη. 

Σειηθά, όζν πςειόηεξε είλαη ε ζέζε θαηάηαμεο ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ηόζν 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ έλαο ρξήζηεο λα αλνίμεη ηελ ηζηνζειίδα ηεο θιηληθήο. 

Πόζο δύζκολο είναι άπαγε αςηό; 

8. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 – ΚΟΤΥΩΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ DAUWIN ςτην 

πρώτη ςελίδα ςτο Google 

 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Γηαηί όινη ζηνρεύνπλ ζηελ πξώηε ζέζε ηεο Google γηα θνπθώκαηα αινπκηλίνπ; Απινύζηαηα, 

δηόηη νη ηειεπηαίεο ζέζεηο έρνπλ κηθξή πηζαλόηεηα λα δώζνπλ θιηθ ζε νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα. 

Πξάγκαηη, νη πξώηεο 4 ζέζεηο είλαη επί πιεξσκή θαιπκκέλεο από ηελ ππεξεζία Google 

adwords. 

Έηζη, αο ππνζέζνπκε όηη κία ηζηνζειίδα έρεη επηηύρεη νξγαληθό απνηέιεζκα 8εο ζέζεο γηα 

ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ. 

Η πρώτθ ςελίδα ςτθ Google για ξφλινα και ςυνκετικά κουφώματα αλουμινίου! 

 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα ηνλ ηειηθό ρξήζηε, πνπ ςάρλεη γηα θνπθώκαηα αινπκηλίνπ ή μύιηλα 

θνπθώκαηα ή ζπλζεηηθά θνπθώκαηα ε ζέζε, πνπ πξέπεη λα θαηέβεη, είλαη ε 12ε. 

Γίλεηαη απίζαλν, ινηπόλ, λα θάλεη θιηθ ζηελ πξνσζνύκελε ηζηνζειίδα. Γηα απηό κόλν νη 

πξώηεο ζέζεηο ζηε Google θέξλνπλ λένπο πειάηεο. 

https://www.papavasiliou.com.gr/προϊόντα/koufomata-alouminiou.html
https://www.papavasiliou.com.gr/
https://www.papavasiliou.com.gr/προϊόντα/koufomata-alouminiou.html
https://www.papavasiliou.com.gr/προϊόντα/xylina-koufomata-dauwin.html
https://www.papavasiliou.com.gr/προϊόντα/xylina-koufomata-dauwin.html
https://www.papavasiliou.com.gr/προϊόντα/synthetika-koufomata-pvc-dauwin.html
https://www.papavasiliou.com.gr/
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9. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 – ΑΠΟΥΡΑΞΕΙ ΑΘΗΝΑ ΝΩΕ ςτην πρώτη 

ςελίδα Google 

 

ΑΡΟΦΑΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 

Η πξώηε ζέζε ζηε Google είλαη κεγάιε επηηπρία καο γηα ηηο πάξα πνιύ δύζθνιεο ιέμεηο 

θιεηδηά απνθξάμεηο θαη Απνθξάμεηο Αζήλα. 

Μάιηζηα απηό ζπκβαίλεη ζε 165 πεξηνρέο ηεο Αζήλαο επί 2. 

Γελ έρεηε παξά λα θάλεηε ηελ έξεπλά ζαο. 

Επιτυχία πρώτθσ ςελίδασ ςτθ Google για αποφράξεισ ςτθν Ακινα και ςε 165 διμουσ και 

περιοχζσ! 

Αλαδεηήζηε ζηε Google ηηο ιέμεηο θιεηδηά απνθξάμεηο Αζήλα θαη Απνθξάμεηο θαη ζα 

δηαπηζηώζεηε όηη νη ηζηνζειίδεο ΣΔΡΓΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ θαη ΝΩΔ SERVICES βξίζθνληαη ζηελ 

πξώηε ζειίδα ζηε Google. Κάλνπκε ζαθέο όηη ηίπνηα δελ είλαη ηπραίν. 

Αληίζεηα εθνξκόδνληαη ηόζν εηδηθέο ηερληθέο βαζηθνύ ή basic S.E.O. όζν θαη δηαξθώο 

πξνζαξκνδόκελεο ηερληθέο advanced S.E.O. 

10. Τπάρχει ςτα αλήθεια ςιγουριά 100% πρώτησ θέςησ ςτη 

Google; 

Η απάληεζε δελ είλαη κνλνζήκαληε. Άιινη ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξώηε ζέζε ζηε Google σο 

άπηαζην όλεηξν, άιινη σο ην άγην δηζθνπόηεξν. Δκείο κε θαζαξή θαη επηζηεκνληθή καηηά 

ππνζηεξίδνπκε όηη ην ζύζηεκα είλαη ζηαηηζηηθήο θύζεο θαη πξνθαλώο πνιππαξαγνληηθό.  

Απηό ζεκαίλεη όηη δελ είλαη ζίγνπξν όηη ζα ππάξρνπλ γηα πάληα νη πξώηεο ζέζεηο, αλ δελ 

ππάξρεη ζπλερήο θαη ζπλεπήο ππνζηήξημε. Σίπνηα ζε απηήλ ηε δσή δελ ιεηηνπξγεί ζηνλ 

απηόκαην πηιόην. 

Ωο απνηέιεζκα ζπλάγεηαη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα όηη ρξεηάδνληαη καθξνρξόληεο 

ζπλεξγαζίεο, άξα επηθνηλσλία κε αλζξώπνπο, πνπ κπνξείο λα: 

 εκπηζηεπηείο, 

 αμηνινγήζεηο, 

 θεξδίζεηο. 

https://www.apofraxeis-apoxetefseis.net/
https://www.apofraxeisstergios.gr/
https://www.apofraxeisathinas-noe.gr/
https://www.apofraxeis-apoxetefseis.net/
https://www.apofraxeis-apoxetefseis.net/
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11. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 – Ντετέκτιβ με πολλέσ διαφορετικέσ 

ιςτοςελίδεσ 
Και ςτθ λζξθ κλειδί ντετζκτιβ ο τηίροσ είναι χιλιάδεσ ευρώ τθν θμζρα και κατά ςυνζπεια θ 

επικυμία για τισ πρωτιζσ αδιριτθ ανάγκθ. Ο πρώτοσ παίρνει όλα τα τθλεφωνιματα. Οι από 

κάτω ίςωσ αλιεφςουν πελάτθ επειδι ζχουν καλφτερο τθλεφωνικό κζντρο ι ζτυχε να είναι 

διακζςιμοι εκείνθ τθ ςτιγμι. 

Αντίκετα από όςα λζγονται οι πρώτοι είναι όςοι ζχουν τθ μερίδα του λζοντοσ. Για αυτόν το 

λόγο θ τιμι ενόσ ςυμβολαίου με το μινα δεν πζφτει κάτω από τα 400 Ευρώ ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ. 

Το πιο φθηνό μας πακέτο στοιχίζει μόλις 19 Ευρώ. 

 

Αλαδεηήζηε ην θαη έλα από ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε καο ζα ζαο εμππεξεηήζεη ζην: 

 

Επίςθσ, μόνο για τισ επόμενεσ 15 μζρεσ,  

δυναμικι ιςτοςελίδα με μόνο 99 Ευρώ. 

https://www.sotiropoulos-24h.gr/
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Τθλεφωνικό μασ κζντρο:  212 2136 194 

Άμεςθ επικοινωνία 24/7/365 :  698 7000 194 

Δίλαη ραξά καο λα γλσξηζηνύκε, λα επηθνηλσλήζνπκε θαη λα βξνύκε έλαλ θνηλό ηόπν ηδεώλ, 

πξνηάζεσλ θαη ζπλεξγαζηώλ. 

Φηιηθά, 

Dr. John Papadopoulos 

Chairman 

Google S.E.O. Experts Ltd 

 

Θα χάςεισ τθν ευκαιρία να μειώςεισ τα κόςτθ 

διαφθμιςτικισ προβολισ ζωσ και 80%; 


