
Οδηγίες

στα διαδικτυακά

Στον οδηγό που ακολουθεί

1. Οδηγίες για σύνδεση

από το Σπίτι” 

2. Οδηγίες Εγγραφής

συµβουλευτική για

3. Οδηγίες Εγγραφής

“∆ιαδικτυακών Μαθηµάτων

Οδηγίες Εγγραφής και Σύνδεσης

Τα δωρεάν διαδικτυακά σεµινάρια

εώς Παρασκευή, καλύπτοντας

που πραγµατοποιούνται

17.00-18.30. Μπορείτε να

κινητό.  

1. Μπείτε σε αυτό το

(https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop

2. Μπορείτε να δείτε 

ώρα πραγµατοποίησής

● Βασικές αρχές

● Πώς να δηµιουργήσετε

● Πώς να δηµιουργήσετε

● Πώς να δηµιουργήσετε

● Εργαλεία για

● ∆ιαφήµιση

● Εισαγωγή στα

● ∆ηµιουργία

3. Επιλέγετε το σεµινάριο

“Κρατήστε θέση µόνο

4. Συµπληρώνετε τα
µήνυµα της εγγραφής

Οδηγίες Εγγραφής και Συµµετοχής  

διαδικτυακά σεµινάρια του Grow with Google

ακολουθεί θα βρείτε: 

σύνδεση και εγγραφή στα δωρεάν διαδικτυακά

Εγγραφής και Σύνδεσης στη “Κατ' ιδίαν δωρεάν διαδικτυακή

 για επιχειρήσεις” 

Εγγραφής και Σύνδεσης για την παρακολούθηση 

 Μαθηµάτων” του Google Digital Workshop 

και Σύνδεσης στα διαδικτυακά “Σεµινάρια από

διαδικτυακά σεµινάρια πραγµατοποιούνται καθηµερινά

καλύπτοντας διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες

πραγµατοποιούνται εναλλάσσονται ανά εβδοµάδα: είτε 10.00

 να τα παρακολουθήσετε από υπολογιστή, tablet 

 το link 

https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-el/f2f

δείτε όλα τα επερχόµενα σεµινάρια, την ηµεροµηνία

πραγµατοποίησής τους. Οι θεµατικές που θα συναντήσετε

 αρχές ψηφιακού µάρκετινγκ 

δηµιουργήσετε µια διαδικτυακή επιχείρηση  

δηµιουργήσετε µια ιστοσελίδα  

δηµιουργήσετε ένα πλάνο Ψηφιακού Μάρκετινγκ

 για τη διαχείριση της επιχείρησής σας εξ αποστάσεως

∆ιαφήµιση στο ∆ιαδίκτυο µέσω των Google Ads  

Εισαγωγή στα Web Analytics  

∆ηµιουργία Βιογραφικού και προφίλ στο LinkedIn  

σεµινάριο που σας ενδιαφέρει και επιλέγετε το δεξί

θέση µόνο γι’ αυτό το σεµινάριο” 

 

τα στοιχεία σας και θα µεταβείτε σ’ένα επιβεβαιωτικό

εγγραφής σας. Θα λάβετε επίσης και στο email 

 Grow with Google 

διαδικτυακά “Σεµινάρια 

διαδικτυακή 

παρακολούθηση 

 Google Digital Workshop  

από το Σπίτι” 

καθηµερινά ∆ευτέρα 

ενότητες. Οι ώρες 

 10.00-11.30 είτε 

υπολογιστή, tablet ή 

el/f2f)  

ηµεροµηνία και 

συναντήσετε είναι: 

 

Μάρκετινγκ  

 αποστάσεως  

το δεξί κουτάκι 

επιβεβαιωτικό 

 email σας 



µήνυµα επιβεβαίωσης

5. 1 ηµέρα πριν την 

το link σύνδεσης. 

να συνδεθείτε και 

οθόνη που θα σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ελέγχετε

περίπτωση που έχει

6. Μετά από κάθε σεµινάριο

Περισσότερες οδηγίες

συντονιστή. 

 

Οδηγίες Εγγραφής και Σύνδεσης

συµβουλευτική για επιχειρήσεις

Η δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση

επιχείρησής σας και πραγµατοποιείται

προγράµµατος Grow with Google. 

Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονται

κλάδο του τουρισµού ή του

λεπτά, ανάλογα µε τις ανάγκες

Οι εκπαιδεύσεις περιλαµβάνουν

A. Ενηµέρωση σχετικά

διαδικτυακής παρουσίας

B. Ενηµέρωση σχετικά

C. ∆ηµιουργία ή ενηµέρωση

1. Μπείτε σε αυτό το

diadiktuaki-sumbouleutiki

epikheireseis/registrations/new/?_ga=2.254056520.1794392293.1619418

232-1041806887.1598268189

2. Συµπληρώστε τα στοιχεία

επιβεβαίωσης. 

την πραγµατοποίηση του σεµιναρίου θα λάβετε

σύνδεσης. Το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να το πατήσετε

και να επιλέξετε το πράσινο κουµπί “Join now

σας εµφανιστεί. 

ελέγχετε και τον φάκελο “Ανεπιθύµητη Αλληλογραφία

 έχει πάει εκεί το email. 

 σεµινάριο δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης

οδηγίες θα λάβετε στην έναρξη του σεµιναρίου

και Σύνδεσης στη “Κατ' ιδίαν δωρεάν διαδικτυακή

επιχειρήσεις” 

 εκπαίδευση είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες

πραγµατοποιείται από έναν εξειδικευµένο συνεργάτη

 Grow with Google.  

απευθύνονται σε όσους ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα

ή του λιανικού εµπορίου και διαρκούν περίπου

 ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. 

περιλαµβάνουν: 

σχετικά µε διαθέσιµα εργαλεία για τη βελτίωση 

αρουσίας της επιχείρησής σας  

σχετικά µε τα διαθέσιµα εργαλεία εργασίας εξ αποστάσεως

ενηµέρωση του λογαριασµού Google My Business.

 το link (https://events.withgoogle.com/dwrean

sumbouleutiki-gia-

epikheireseis/registrations/new/?_ga=2.254056520.1794392293.1619418

1041806887.1598268189).  

τα στοιχεία σας. 

 
λάβετε email µε 

 πατήσετε για 

Join now” στην 

Αλληλογραφία” σε 

παρακολούθησης. 

σεµιναρίου από τον 

διαδικτυακή 

ανάγκες της 

συνεργάτη του 

 έµµεσα µε τον 

περίπου 30-60 

βελτίωση της 

εξ αποστάσεως.  

 Google My Business. 

https://events.withgoogle.com/dwrean-

epikheireseis/registrations/new/?_ga=2.254056520.1794392293.1619418



3. Μετά την υποβολή

από το Grow with Google 

κλείσετε τη µέρα και

4. Η συνάντηση θα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή

στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση

µέσου η εκπαίδευση

 

Προαιρετικα: Παρακολούθηση

Workshop - Οδηγίες Εγγραφής

Η πλατφόρµα προσφέρει

να σας φανούν χρήσιµες

ανάπτυξη. Αυτές οι ενότητες

παρακολουθήσετς όποτε

1. Μπείτε σε αυτό το

(https://learndigital.withgoogle.com/digitalworksho

2. Πατήστε πάνω στο

κουµπί “Έναρξη µαθήµατος

3. Εγγραφείτε στο Google Digital Workshop 

4. Θα λάβετε ένα email, 

επιβεβαίωσης, που

υποβολή της αίτησης, ένας εξειδικευµένος συνεργάτης

 Grow with Google θα έρθει σε επαφή µαζί σας προκειµένου

 και την ώρα της διαδικτυακής συνάντησης

θα πραγµατοποιηθεί µέσω του διαδικτύου µε

υπολογιστή ή άλλου σχετικού µέσου µε σταθερή

Σε περίπτωση αδυναµίας χρήσης υπολογιστή

εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί τηλεφωνικά. 

Παρακολούθηση ∆ιαδικτυακών Μαθηµάτων του Google Digital 

Εγγραφής και Σύνδεσης 

προσφέρει πλήθος άλλων εκπαιδευτικών ενοτήτων

χρήσιµες στην επιχείρησή σας ή στην προσωπική

ενότητες προσφέρονται σε βίντεο και µπορείτε

ποτε εσείς επιθυµείτε 

 το link 

https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-el/courses

 στο µάθηµα που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε

Έναρξη µαθήµατος”. 

 Google Digital Workshop βάζοντας τα στοιχεία

 

 email, όπου θα χρειαστεί να πατήσετε το κόκκινο

που θα σας οδηγήσει πίσω στην πλατφόρµα

συνεργάτης µας 

προκειµένου να 

συνάντησης.  

 µε τη χρήση 

σταθερή σύνδεση 

υπολογιστή ή σχετικού 

 Google Digital 

ενοτήτων που µπορεί 

προσωπική σας 

µπορείτε να τις 

el/courses)  

επιλέξτε το µπλε 

στοιχεία σας. 

κόκκινο κουµπί 

πλατφόρµα και είστε 



έτοιµοι να ξεκινήσετεξεκινήσετε τα µαθήµατα.

 


