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ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να εμφανίηεςτε με τουσ εξισ τρόπουσ.

Α) Μπορείτε απλά να πλθκτρολογιςετε ςτο πεδίο διευκφνςεων του φυλλομετρθτι ςασ (Explorer, Mozilla
Firefox, Chrome) το παραπάνω όνομα που ςασ ζχουμε κατοχυρώςει (www.to-onoma-sas.4ty.gr).
Β) Παράλλθλα εμφανίηεςτε ςτα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ του www.4ty.gr.
Πλθκτρολογιςτε τθ διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ μασ οδθγοφ www.4ty.gr και ακολουκιςετε τα παρακάτω βιματα:
1. τθν αρχικι ςελίδα υπάρχουν δφο κενά πεδία όπου μπορείτε να γράψετε, ζνα που γράφει αναηιτθςθ και ζνα που
γράφει περιοχι.
2. Πλθκτρολογιςτε ςτο κενό που αναγράφει τθν λζξθ αναηιτθςθ το όνομα τθσ επιχείρθςισ ςασ, τθν κατθγορία,
οποιαδιποτε λζξθ κλειδί ζχετε δϊςει, τον τθλεφωνικό ςασ αρικμό ι το όνομά ςασ και πατιςτε το μεγεκυντικό
φακό που βρίςκεται δεξιά και αριςτερά από τα δφο αυτά πεδία ι το πλικτρο enter του πλθκτρολογίου ςασ.
3. τθ ςυνζχεια και αφοφ ολοκλθρωκεί θ φόρτωςθ τθσ αναηιτθςθσ που ζχετε κάνει κα εμφανιςτεί ζνασ μεγάλοσ
χάρτθσ τθσ περιοχισ ςασ και μία, τουλάχιςτον, κόκκινθ ςταγόνα.
4. Πατιςτε πάνω ςτθν κόκκινθ ςταγόνα και κα εμφανιςτεί ο τίτλοσ και θ επωνυμία τθσ επιχείρθςισ ςασ. Ακριβϊσ τα
ίδια φαίνονται ταυτόχρονα και ςτθ ςτιλθ που βρίςκεται αριςτερά του χάρτθ. Πατϊντασ είτε τα κεφαλαία
γράμματα από τθν ςτιλθ αριςτερά είτε από το χάρτθ κα ςασ ανοίξει ζνα νζο παράκυρο με τθν ςελίδα ςασ.
Ζχοντασ λοιπόν ανοίξει τθν ςελίδα ςασ εμφανίηονται από 4 ζωσ 7 μενοφ (ΠΡΟΦΙΛ, ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ, ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ,
ΧΑΡΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, VIDEO, ΕΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF) ανάλογα με τισ υπθρεςίεσ που διακζτετε.
 το μενοφ ΠΡΟΦΙΛ παρουςιάηονται όλα τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςισ ςασ.
 το επόμενο μενοφ ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ - υπάρχει το απεριόριςτο κείμενο που περιγράφει τθν επιχείρθςι ςασ, τισ
υπθρεςίεσ ςασ ι τισ προςφορζσ ςασ.
 το μενοφ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ εμφανίηονται ζωσ 20 φωτογραφίεσ. Πατϊντασ πάνω ςτα εικονίδια μπορείτε να τισ
δείτε ςε πλιρεσ μζγεκοσ. (Παρζχονται περιςςότερεσ φωτογραφίεσ με επιπλζον χρζωςθ).
 το τζλοσ βρίςκεται ο δορυφορικόσ ΧΑΡΣΗ τθσ περιοχισ όπου εμφανίηεται θ ζδρα τθσ επιχείρθςισ ςασ
ςφμφωνα με τθν διεφκυνςθ που ζχετε δϊςει.
 το μενοφ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ υπάρχει μία φόρμα όπου οι επιςκζπτεσ τθσ ςελίδασ μποροφν να επικοινωνιςουν μαηί
ςασ, με το μινυμα τουσ να ζρχεται ςτο e-mail που ζχετε ςτο μενοφ ΠΡΟΦΙΛ.
 το μενοφ VIDEO παρουςιάηεται ζνα μόνο video τθσ αρεςκείασ ςασ κατόπιν αποςτολισ του ςτο τεχνικό τμιμα
τθσ εταιρείασ μασ.
 το ΜΕΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΗ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF παρουςιάηονται όλα τα αρχεία pdf που ζχετε δθμοςιεφςει
(Ιςολογιςμόσ, κατάλογοι προϊόντων κλπ).
Εάν διακζτετε ξενοδοχείο, ενοικιαηόμενα δωμάτια ι οποιοδιποτε άλλο κατάλυμα υπάρχει θ δυνατότθτα παροχισ
ςυςτιματοσ κρατιςεων από τθ ςελίδα ςασ. Τπόδειγμα τθσ φόρμασ κράτθςθσ μπορείτε να δείτε ςτθ δοκιμαςτικι ςελίδα:
www.hotels.4ty.gr. Ακόμθ μπορείτε να προβλθκείτε ςτο νζο μασ εξειδικευμζνο τουριςτικό οδθγό www.aw-hotel.com.

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΕΛΙΔΑ Α
τθν αρχικι ςελίδα (www.4ty.gr), δίπλα ακριβϊσ από τθν Ελλθνικι ςθμαία, υπάρχει το κουμπί «φνδεςθ». Πατϊντασ το
ςυμπλθρϊνετε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό ςασ ςτα αντίςτοιχα πεδία. τθ ςυνζχεια πατιςτε ςφνδεςθ ι το πλικτρο
enter ςτο πλθκτρολόγιο ςασ. Ζχετε πλζον μπει ςτο διαχειριςτικό ςασ περιβάλλον και μπορείτε να πραγματοποιιςετε τισ
αλλαγζσ που επικυμείτε.
> Για να κάνετε αλλαγζσ ςτα ςτοιχεία ςασ και ςτο κείμενο περιγραφισ τθσ επιχείρθςισ ςασ πατάτε ςτο μενοφ «ΣΟ
ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΤ». Για να αλλάξετε τα υποχρεωτικά πεδία ςυμπλθρϊνετε και ςτζλνετε τισ αλλαγζσ μζςω τθσ φόρμασ
αλλαγισ ςτοιχείων που βρίςκεται κάτω δεξιά, δίπλα ςτο κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ. Αντίκετα, μπορείτε να
ενθμερϊςετε το κείμενο περιγραφισ απευκείασ, απλά γράφοντασ μζςα ςτο αντίςτοιχο πλαίςιο και πατϊντασ
ΠΑΝΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ.
> Για να αλλάξετε ι να ανανεϊςετε τισ φωτογραφίεσ ςασ, ςτο αντίςτοιχο μενοφ:




ΠΡΟΟΧΗ:

Επιλζγετε ΝΕΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ.
Πατάτε το κουμπί ΑΝΑΗΘΣΘΘ και επιλζγετε τθ φωτογραφία που επικυμείτε από τον υπολογιςτι ςασ.
υμπλθρϊνετε εάν κζλετε τίτλο ι περιγραφι τθσ φωτογραφίασ ςασ και
Σθν αποκθκεφετε πατϊντασ και πάλι το κουμπί αποκικευςθ.



Οι φωτογραφίεσ 9α πρζπει να είναι αποκθκευμζνεσ με όνομα ςτα αγγλικά ι με λατινικοφσ
χαρακτιρεσ και με πεηά γράμματα ΟΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
 Δεν 9α πρζπει να υπερβαίνουν το μζγεκοσ 800 Χ 600 και ςε μορφι αρχείου jpeg.
Εάν δεν διακζτετε κάποιο πρόγραμμα επεξεργαςίασ εικόνασ για τθν μορφοποίθςθ των φωτογραφιϊν ςασ ςτισ
παραπάνω διαςτάςεισ ςασ προτείνουμε το PhotoScape το οποίο μπορείτε να το κατεβάςετε ςτον υπολογιςτι ςασ
και να το εγκαταςτιςετε εντελϊσ δωρεάν. ασ παρακζτουμε link ΕΔΩ.
>

Για να κάνετε αλλαγζσ ςτο φόντο τθσ ςελίδασ ςασ, ανάλογα με τθν υπθρεςία που διακζτετε, επιλζγετε από τα
ζτοιμα ςχζδια που υπάρχουν ι ανεβάηετε τθ δικι ςασ φωτογραφία φόντου διαςτάςεων 1600 Χ 900 pixels.
Σαυτόχρονα με τθ δικι ςασ φωτογραφία μπορείτε να αλλάξετε τα χρϊματα τθσ ςελίδασ ςασ επιλζγοντασ από τα
ζτοιμα προςχζδια που βρίςκονται ςτο μενοφ. Θ υπθρεςία του φόντου παρζχεται με ετιςια ςυνδρομι 30€.

>

Σζλοσ για να αποςυνδεκείτε από το διαχειριςτικό ςασ και να πάτε πάλι πίςω ςτθν αρχικι ςελίδα πατάτε
το μενοφ ΑΠΟΤΝΔΕΗ.

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ Α ΣΙ ΜΗΧΑΝΕ ΑΝΑΖΗΣΗΗ
Αγαπθτζ πελάτθ, πλζον θ ςελίδα ςασ είναι διακζςιμθ ςτο διαδίκτυο και διαφθμίηει τθν επιχείρθςι ςασ, τα προϊόντα και τισ
υπθρεςίεσ που προςφζρετε.
τθ ςυνζχεια είναι ΠΟΛΤ ΗΜΑΝΣΙΚΟ να κάνετε τισ παρακάτω ενζργειεσ για να αυξιςετε τθν επιςκεψιμότθτα τθσ ςελίδασ
ςασ ςτο Google και ζτςι να εμφανίηεςτε όςο το δυνατόν πιο ψθλά ςτα αποτελζςματα (ςτισ πρϊτεσ ςελίδεσ).
Λόγω του ότι θ επιςκεψιμότθτα μετριζται με το πλικοσ των επιλογϊν (κλικ) που ζχει κάκε αποτζλεςμα ςτθ Google κα
πρζπει να αυξιςετε τα κλικ ςτθν ςελίδα ςασ ϊςτε να "ανζβετε" ςτα αποτελζςματα και ςε ςελίδεσ.


Αυτό μπορείτε να το πετφχετε εάν πραγματοποιείτε αναηιτθςθ ςτο Google με το τθλζφωνο που ζχετε δϊςει
(ςτακερό ι κινθτό) ι με τθν επωνυμία που φαίνετε ςτθ ςελίδα ςασ ςτο 4ty.gr. Με αυτά, ςαν λζξθ αναηιτθςθσ,
εμφανίηεςτε ςτθν πρϊτθ ςελίδα τθσ Google, όντασ μοναδικά ςτοιχεία για κάκε επιχείρθςθ.



Αφοφ λοιπόν βρείτε ςτα αποτελζςματα τθν ςελίδα ςασ ςτο 4ty.gr, πατάτε πάνω για να τθν δείτε. Με αυτόν τον
τρόπο θ Google βλζπει επιςκεψιμότθτα ςτθν ςελίδα ςασ και ζτςι ςταδιακά τθν ανεβάηει ςελίδεσ.

υνίςταται, για να ζχετε καλφτερα και πιο άμεςα αποτελζςματα, τθν παραπάνω διαδικαςία αναηιτθςθσ να τθν
πραγματοποιείτε περιςςότερεσ από 2 φορζσ τθν θμζρα και με διαφορά τουλάχιςτον 6 ωρϊν μεταξφ των δφο αναηθτιςεων.
Ζχετε τθ δυνατότθτα επίςθσ προώκθςθσ τθσ ςελίδασ ςασ μζςω επαγγελματικών καρτών και φυλλαδίων όπου μπορείτε να
αναγράφετε ςε αυτά τθ διεφκυνςθ τθσ ςελίδασ ςασ.

ΣΘΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210-4826000
E-mail: iliko@4ty.gr

