
 

 

Case Studies 

 

  

Hera Hotel 

http://www.herahotel.gr/ 

Τν Hera Hotel είλαη έλα νηθνγελεηαθό boutique hotel, 38 

δσκαηίσλ, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, πνπ αλαθαηλίζηεθε 

πιήξσο ην 2004. Τν 2013, παξαηεξώληαο ηε ζεκαληηθή 

πηώζε ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ ζηηο θξαηήζεηο, 

απνηέιεζκα ηεο θξίζεο θπξίσο ιόγσ ησλ γεγνλόησλ 

πνπ έβαιαλ ζηελ Αζήλα ζηε «καύξε ιίζηα» ησλ 

ηνπξηζηώλ, ε Ηξώ Χαηδειία επέιεμε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην AdWords γηα λα επαλαηνπνζεηήζεη ην μελνδνρείν 

ηνπο ζηνλ παγθόζκην ράξηε. Μέζα ζε έλα ρξόλν, 

ζηνρεύνληαο απνθιεηζηηθά ηελ αγνξά ησλ ΗΠΑ, είδε ηηο 

πσιήζεηο λα απμάλνληαη θαηά 52% ζην δηθό ηνπο ζύζηεκα θξαηήζεσλ θαη θαηά 75% ζηηο κεγάιεο 

πιαηθόξκεο θξαηήζεσλ, ηύπνπ Expedia. Δίδε επίζεο αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 50% ζηα έζνδα από ην 

εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ. Φέηνο ζθέπηεηαη λα ζηνρεύζεη αληίζηνηρα θαη άιιεο αγνξέο. Η Ηξώ δειώλεη: 

«Η δνπιεηά κνπ ζην μελνδνρείν είλαη νη πσιήζεηο. Tν Adwords θαη ηα Google Analytics είλαη ηα πην 

απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα λα πεηύρσ ηνπο ζηόρνπο κνπ». Τν Adwords θαη ηα Google Analytics 

θέξλνπλ πσιήζεηο  θαη έρεη ηνπο αξηζκνύο πνπ ην απνδεηθλύνπλ.  

Δείτε την ιστορία. 

 

 

Euμέλια 

 

Τα πάληα ζηελ Δuκέιηα, αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα ζηε 

Λαθσλία, πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηελ αεηθνξία. Η 

ύπαξμε ηεο Δπκέιεηα βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία εζεινληώλ 

θαη επηζθεπηώλ από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό πνπ 

ζέινπλ λα βηώζνπλ ηε δσή ζηε θύζε θαη ηελ αγξνηηθή 

εξγαζία. Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα γίλεη ε Δπκέιεηα 

γλσζηή παγθνζκίσο ήηαλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη, 

εηδηθόηεξα, κέζσ ηνπ AdWords, ηνπ YouTube θαη ηνπ 

Google+. «Γελ ππάξρεη άιινο ηξόπνο γηα κηα κηθξή, 

ηνπηθή επηρείξεζε λα έρεη παγθόζκην αληίθηππν, παξά 

κόλν AdWords», επηζεκαίλεη ν Φξαγθίζθνο Καξέιαο, ηδξπηήο ηεο Δπκέιεηα. Μέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ έρνπλ 

έξζεη επηζθέπηεο από ηελ άιιε άθξε ηνπ θόζκνπ, από ηελ Ιαπσλία κέρξη θαη ηελ Απζηξαιία, γηα λα 

κείλνπλ θαη λα εξγαζηνύλ ζηελ Δπκέιεηα. Δπηπιένλ, θαζώο αλαπηύζζεηαη ην e-shop ηεο Δπκέιεηα θαη 

πξνζηίζεληαη πεξηζζόηεξα πξντόληα ζηα «ξάθηα» ηνπ, ην AdWords ζα βνεζήζεη λα ην κάζνπλ όινη όζνη  

ελδηαθέξνληαη γηα θπζηθά, βηνινγηθά, Διιεληθά πξντόληα πνπ ζέβνληαη ηελ αεηθνξία, αλεμάξηεηα από ην 

πνύ βξίζθνληαη. Όπσο ιέεη θαη ν Φξαγθίζθνο, ζα ήηαλ αδύλαηνλ γηα κηα κηθξή, ηνπηθή επηρείξεζε ζαλ ηελ 

Δπκέιεηα, λα πεξάζεη ηα ζύλνξα ηεο ρώξαο θαη λα γίλεη γλσζηή ζε όινλ ηνλ θόζκν, ρσξίο ην δηαδίθηπν 

θαη ην AdWords εηδηθόηεξα.  

Δείτε την ιστορία. 

http://www.herahotel.gr/
http://www.herahotel.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=zAMpvvqGNkM
http://www.eumelia.com/http:/
https://www.youtube.com/watch?v=RmLa1uQH37M


 

 

Έναγρον 

  

Τν Έλαγξνλ, κία νηθν-ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ζηνλ 

Ψεινξείηε ηεο Κξήηεο, ήηαλ έλα όλεηξν πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα έλα δεπγάξη πνπ άθεζε ηελ 

πόιε γηα λα επηζηξέςεη ζην ρσξηό, ηνλ Αμό 

Μπινπνηάκνπ, απ’ όπνπ θαη θαηάγεηαη. Δδώ ην δεπγάξη 

έρηηζε έλα ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ πνπ πξνζθέξεη ζηνπο 

επηζθέπηεο θάηη δηαθνξεηηθό από ηηο γλσζηέο δηαθνπέο 

ζηα Διιεληθά λεζηά θαη ηηο παξαιίεο ηνπο. Τν Έλαγξνλ 

είλαη έλα κέξνο κε αλέζεηο όπνπ κπνξείο λα 

ραιαξώζεηο αιιά θαη λα απνιαύζεηο ηελ ηνπηθή 

θνπδίλα, είδε ρεηξνηερλίαο θαη ηελ αγξνηηθή δσή ηνπ ηόπνπ ελώ ηαπηόρξνλα ζαπκάδεηο ην εθπιεθηηθό 

ηνπίν. Τν Έλαγξνλ άλνημε ην 2000 αιιά ην 2005 βξέζεθε έλα βήκα πξηλ ην θιείζηκν. Δλώ ην δεπγάξη 

ήμεξε πσο ππήξραλ θάπνηνη, πνπ ζα εθηηκνύζαλ ην Έλαγξνλ, εληνύηνηο δελ είρε μεθάζαξε ζηξαηεγηθή γηα 

λα ην πώο λα ηνπο πξνζεγγίζεη. Όια άιιαμαλ, όηαλ έθηηαμαλ κηα ηζηνζειίδα θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

AdWords γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε θπζηνιάηξεο από ηελ θεληξηθή θαη βόξεηα Δπξώπε. Από ηόηε, ην 

Έλαγξνλ αλαπηύζζεηαη ζπλερώο. Χηίζηεθαλ λέεο θαηνηθίεο θαη πξνζηέζεθε κηα πηζίλα, ελώ 

αλαπηύζζνληαη ζπλερώο νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ζε μέλεο γιώζζεο. Έηζη ην Έλαγξνλ 

είλαη ηώξα πιήξεο 7 κήλεο ην ρξόλν. Τν AdWords ήηαλ, θπξηνιεθηηθά, ην «θηιί ηεο δσήο» ιέεη ν Βαζίιεο 

Παπαδάθεο, γηνο ησλ ηδηνθηεηώλ, θαη πιένλ Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Έλαγξνλ. «Τν AdWords κε βνήζεζε 

λα θξαηήζσ δσληαλό ην όλεηξν ησλ γνληώλ κνπ θαη ηηο πόξηεο ηνπ Έλαγξνλ αλνηθηέο». Πηζηεύεη αθόκε 

πσο κε ην AdWords, ην Έλαγξνλ έρεη πιενλέθηεκα αθόκε θαη απέλαληη ζε 5ζηεξα μελνδνρεία ηεο Κξήηεο. 

Παξόιν πνπ δελ αληαγσλίδεηαη άκεζα καδί ηνπο από πιεπξάο παξνρώλ, ην Έλαγξνλ δηαηεξεί κηα 

πεξίνπηε ζέζε ζηελ αγνξά.  

Δείτε την ιστορία. 

 

 

Aleka’s House 

  

To Aleka’s House είλαη έλαο παξαδνζηαθόο μελώλαο 

ζην ρσξηό Τζαγθαξάδα ηνπ Πειίνπ ν νπνίνο 

πεξλάεη από γεληά ζε γεληά εδώ θαη 54 ρξόληα. Η 

Λέλα, ζεκεξηλή ηδηνθηήηξηα, έρεη δηακνξθώζεη ηνλ 

μελώλα ζε έλα πεξηβάιινλ όπνπ ζπλδπάδεη δηακνλή, 

ζέα ζην Αηγαίν θαη παξαδνζηαθά εδέζκαηα. Αλ θαη ε 

ηνπξηζηηθή θίλεζε ην θαινθαίξη είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλε, ην Aleka’s House αληηκεηώπηδε ρακειή 

δήηεζε γηα θξαηήζεηο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο. 

Γηα λα απμήζεη ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ην ρεηκώλα ε 

Λέλα θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο εληόπηζαλ θνληηλέο 

ρώξεο πνπ αλαδεηνύλ δηαθνπέο εθηόο ηεο θύξηαο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη δεκηνύξγεζαλ αλάινγεο 

δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο. Σύκθσλα κε ηε Λέλα, «έηζη, θαηαθέξακε λα πξνζειθύζνπκε επηζθέπηεο από ην 

εμσηεξηθό θαη λα απμήζνπκε ηηο θξαηήζεηο». 

Δείτε την ιστορία. 

http://www.enagron.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=6e1g6FvlLuk&feature=kp
https://www.youtube.com/watch?v=6e1g6FvlLuk&feature=kp
http://www.alekas-house.gr/gr/index.html
http://youtu.be/UO1AZvGPiIw
http://youtu.be/UO1AZvGPiIw


 

 

 

 

Yoga on Crete 

 

Τν Yoga on Crete είλαη Yoga Retreat, ζηα Σθαθηά ηεο 

Κξήηεο. Η Δπγελία Σηβίηνπ, ε εκπλεύζηξηα θαη 

ηδηνθηήηξηά ηνπ, πξσηνρξεζηκνπνίεζε ην Google 

AdWords ην 2007 αιιά δελ έκεηλε ηθαλνπνηεκέλε από 

ηα απνηειέζκαηα θαη ζηακάηεζε. Τν 2013, έρνληαο 

αθνινπζήζεη ζπκβνπιέο ηξίησλ, αλαβάζκηζε ηελ 

ηζηνζειίδα, έθαλε SEO-optimization θαη ρξεζηκνπνίεζε 

μαλά AdWords, ζηνρεύνληαο επηζθέπηεο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ελαιιαθηηθέο δηαθνπέο πνπ 

ζπλδπάδνληαη κε γηόγθα. «Μ’ αξέζεη ε ακεζόηεηα ηνπ 

Google AdWords. Ξέξεηο ακέζσο αλ απηό πνπ θάλεηο δνπιεύεη, θη έρεηο ηε δπλαηόηεηα λα ην 

πξνζαξκόδεηο δηαξθώο, γηα λα πεηύρεηο απηό πνπ ζέιεηο», ιέεη κε ηθαλνπνίεζε, ε Δπγελία. Σήκεξα, ην 

70% ησλ θηινμελνύκελσλ ζην Yoga on Crete πξνέξρνληαη από ηε Γπηηθή Δπξώπε θαη ηε Σθαλδηλαβία. Τν 

AdWords επηηξέπεη ζηελ Δπγελία λα αληαγσλίδεηαη, κε ηνπο δηθνύο ηεο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο, 

αθόκε θαη ηηο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο Κξήηεο πνπ πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθά παθέηα ζηνπο 

πειάηεο ηνπο. «Τν AdWords είλαη καγηθό», ζπλερίδεη, «θάζνκαη ζε έλα ζπίηη, θαιά θξπκκέλν ζ’ έλα 

ζηελάθη ησλ Σθαθίσλ, θαη ζπλνκηιώ κε ππνςήθηνπο πειάηεο, ιάηξεηο ηεο γηόγθα, πνπ κέλνπλ ζε ρσξηά 

ηόζν κηθξά θαη άγλσζηα πνπ πξέπεη λα ηα βξσ ζην Google γηα λα θαηαιάβσ πνύ βξίζθνληαη»!  

Δείτε την ιστορία. 

  

  

City Circus 

 

Τν City Circus είλαη έλα ηδηαίηεξν hostel ζηα 

ζηελά ηνπ Ψπξξή, ζηελ Αζήλα. Οη ηδηνθηήηεο, 

Νώληαο θαη Γεκνζζέλεο, γλσξίζηεθαλ ζε 

καζήκαηα θσηνγξαθίαο θαη καδί απνθάζηζαλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλα hostel πνπ ζα απνηειεί 

ζπίηη γηα ηνπο ηαμηδηώηεο από όινλ ηνλ θόζκν. 

Ωζηόζν, όπσο θαη ν πην έκπεηξνο ηαμηδηώηεο 

ρξεηάδεηαη ηηο ζσζηέο νδεγίεο γηα λα βξεη ην 

δξόκν ηνπ, έηζη θαη γηα ην City Circus είλαη 

πνιύ ζεκαληηθό άλζξσπνη από όιν ηνλ θόζκν 

λα βξίζθνπλ εύθνια ηελ επηρείξεζε θαη όιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. «Η πεξηνρή ηνπ Ψπξξή γηα έλα μέλν κνηάδεη κε ιαβύξηλζν, σζηόζν κε 

ην Χάξηε ηεο Google κπνξνύλ λα καο βξνπλ πνιύ εύθνια», ιέεη ν Γεκνζζέλεο. Τν City Circus 

δηνξγαλώλεη επίζεο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ. Σύκθσλα κε ην Νώληα, «όια απηά 

ηα αλεβάδνπκε ζηε ζειίδα καο ζην Google θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν θξαηάκε επαθή καδί ηνπο αθόκε θαη 

όηαλ θύγνπλ».  

Δείτε την ιστορία. 

http://www.yogaoncrete.gr/en/
https://www.youtube.com/watch?v=HAx1eMa47VE
http://www.citycircus.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=nLmRpPQ5DSI

