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Γηα λα έρεη επηηπρία ε δηαθήκηζε ζαο ην πην βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ην πφζν θαιά 

ζηνρεπκέλε είλαη. Βξείηε αθξηβψο πνηνη είλαη νη πηζαλνί ζαο πειάηεο. Μελ 

πξνζπαζήζεηε λα πνπιήζεηε ηζαηζάξεο ζε πεξηνδηθφ γηα θαιαθξνχο! 

Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ην κήλπκα. Σν κήλπκα πξέπεη λα απαηηεί ηελ άκεζε 

δξάζε ηνπ αλαγλψζηε θαη λα αθνινπζεί βαζηθέο αξρέο ηνπ copywriting (σθέιε γηα 

ηνλ πειάηε, ππφζρεζε, πεξηέξγεηα, απνδείμεηο, εγγχεζε...). Απνθχγεηε κελχκαηα 

ρηιηνεηπσκέλα θαη κε μεθάζαξα φπσο: 

"Έρνπκε ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ζηηο ρακειφηεξεο ηηκέο! Δπηζθεθζείηε καο γηα φιεο 

ηηο αλάγθεο ζαο ζε θσηνγξαθηθφ εμνπιηζκφ!" 

Έλα ηέηνην θαιφ κήλπκα ζα κπνξνχζε λα είλαη 15% έθπησζε θαη δηπιάζηα εγγχεζε 

ζε φιεο ηηο βηληενθάκεξεο κέρξη ην ηέινο Ματνπ, θαη κφλν γηα ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ 

RAM (ην RAM είλαη έλα παξάδεηγκα). 

Δίκαη ζίγνπξνο φηη αλ ζθεθηείηε ιίγν ζα βξείηε κηα πνιχ θαιή δηαθήκηζε! 

Article Marketing 
Μηα απφ ηηο δπλαηφηεξεο ηερληθέο internet marketing είλαη ε ζπγγξαθή άξζξσλ. Σν 

κέγεζνο (αιιά θαη ε πνηφηεηα) ηνπ traffic πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν είλαη απίζηεπην...  

πγγξαθή Άξζξσλ - Article Marketing 

Με ηνλ φξν article marketing δελ ελλνψ ηελ ζπγγξαθή άξζξσλ θαη ηελ δεκνζίεπζε 

ηνπο ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν κε copyright. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα αμηνπνηεζνχλ 

ηα άξζξα είλαη λα δεκνζηεπζνχλ ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο κε δπν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ θάζε άξζξνπ παξακέλεη ακεηάβιεην 

2. Φαίλνληαη μεθάζαξα ηα ζηνηρεία πξνέιεπζεο ηνπ άξζξνπ, δειαδή 

ζπγγξαθέαο θαη website 

Αο ππνζέζνπκε φηη πνπιαηε ζαπνχληα ειαηνιάδνπ θαη ζέιεηε λα γξάςεηε έλα άξζξν 

ζρεηηθά κε απηφ. Καιφ ζα ήηαλ αξρηθά λα θάλεηε κηα έξεπλα γηα λα δείηε ηη 

ςάρλνπλ νη ρξήζηεο ζρεηηθά κε ην ειαηφιαδν, ην ζαπνχλη, ηα σθέιε γηα ηελ πγεία, 

ηα θνηλά ζακπνπάλ θαη ζαπνχληα κε βάζε ηα παξάγσγα πεηξειαίνπ θ.η.ι. Μπνξείηε 

επίζεο λα βξείηε γηα ηη ζέκαηα ζπδεηάλε νη ρξήζηεο ζην Γηαδίθηπν ςάρλνληαο γηα 

ζρεηηθά forums (φπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν κέξνο). 

ηε ζπλέρεηα αο ππνζέζνπκε φηη αλαθαιχςαηε φηη έλα θαπηφ ζέκα ζπδήηεζεο είλαη 

ηα νθέιε ηνπ ειαηνιάδνπ γηα ηε μεξνδεξκία. Μπνξείηε ινηπφλ λα γξάςεηε έλα 
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άξζξν γηα ην πσο σθειεί έλα ζαπνχλη ειαηνιάδνπ ηα επαίζζεηα δέξκαηα κε 

μεξνδεξκία. 

ηε ζπλέρεηα αθνχ ην κνξθνπνηήζεηε θαηάιιεια κπνξείηε λα ην δεκνζηεχζεηε ζην 

δηθηπαθφ ζαο ηφπν κε κηα ζεκείσζε φηη κπνξεί λα αλαδεκνζηεπηεί αλ παξακείλεη ην 

θείκελν ακεηάβιεην, θαη ζπκπεξηιεθζνχλ ηα ζηνηρεία ζαο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

δηθηπαθνχ ζαο ηφπνπ. 

Πνηά είλαη ηα πιενλεθηήκαηα 

Αλ ην άξζξν ζαο είλαη ελδηαθέξνλ θαη σθέιηκν γηα ηνπο αλαγλψζηεο ηφηε ζηγά-ζηγά 

ην άξζξν ζαο ζα αξρίζεη λα δεκνζηεχεηαη ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ αζρνινχληαη 

κε ην ζέκα ηνπ άξζξνπ. Σν άξζξν ζαο ινηπφλ δελ ζα δηαβαζηεί κφλν απφ ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζαο ηφπνπ αιιά θαη απφ επηζθέπηεο πνιιψλ άιισλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ, ίζσο θαη εθαηνληάδσλ! Έλα πνζνζηφ απφ ηνπο αλαγλψζηεο ζα 

δηαβάζεη ην πνηφο έγξαςε ην άξζξν θαη πνην είλαη ην website ηνπ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν θεξδίδεηε δηπιά: 

1. Κεξδίδεηε ζε εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία. Μνηξάδνληαο ηε γλψζε ζαο 

δίλεηαη ζηνπο άιινπο λα θαηαιάβνπλ φηη είζηε εηδηθόο ζην ζέκα πνπ κηιάηε. 

ζν πην θαιή είλαη απηή ε γλψζε, φζν πην πξσηφηππε θαη σθέιηκε είλαη 

ηφζν πην πνιχ θεξδίδεηε ζε πφληνπο αμηνπηζηίαο. 

2. Κεξδίδεηε επίζεο ζε επηζθεςηκφηεηα. Πνιινί απφ απηνχο πνπ ζα δηαβάζνπλ 

ην άξζξν ζαο ζα επηζθεθζνχλ θαη ην website ζαο, ρξεζηκνπνηψληαο ην link 

ζαο. 

Πσο λα κνξθνπνηήζεηε ην άξζξν ζαο 

Πξνηηκήζηε κηα ζρεηηθά απιή κνξθή ρσξίο πνιιά πεξηηηά. Σν κέγεζνο ηνπ άξζξνπ 

θαιφ είλαη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 400 θαη 700 ιέμεσλ. Με θνπξάδεηε ηνπο 

αλαγλψζηεο κε θιπαξίεο θαη "παξελζέζεηο". Αθήλεηε θελά κεηαμχ ησλ 

παξαγξάθσλ. Υξεζηκνπνηείζηε κηα θαιή επηθεθαιίδα πνπ λα ηξαβάεη ηελ πξνζνρή 

θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε. πάζηε ην θείκελν ζε ππνελφηεηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο κηθξέο επηθεθαιίδεο θάζε ιίγεο παξαγξάθνπο. 

Οη πην πνιινί ςάρλνπλ γηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα θαη γξήγνξεο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Οη παξάγξαθνη θαιφ είλαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 4 ζεηξέο θαη λα 

ζπλδένληαη κε έλα ινγηθφ ηξφπν. Σν φιν πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα είλαη 

πξαγκαηηθά ρξήζηκν γηα ηνλ αλαγλψζηε, θαη φρη κηα δηαθήκηζε. Αλ ην πεξηερφκελν 

είλαη θαιφ ηφηε πνιχ πηζαλφ ν αλαγλψζηεο λα δεη ηα ζηνηρεία ηνπ αξζξνγξάθνπ θαη 

ην website link ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ. 

Πσο κπνξείηε λα δεκνζηεύζεηε ην άξζξν ζαο ζε 

άιια websites 

Αληί λα ςάρλεηε γηα άιια websites, ππάξρεη θαη έλαο άιινο πην εχθνινο ηξφπνο: Να 

θάλεηε γλσζηφ ζε επξχ θνηλφ φηη ε αλαδεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ ζαο είλαη δπλαηή. 
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