HOTEL SEO ARTICLES
Εξασφαλίστε οργανική τοποθέτηση σε βασικά keywords σχετικά με το ξενοδοχείο σας

❓ Πώς λειτουργεί το Travel by Interest;

HOTEL SEO ARTICLES
Τα Hotel SEO ArZcles βοηθούν τα ξενοδοχεία να στοχεύσουν εξειδικευμένα keywords που αφορούν τον
προορισμό στον οποίο βρίσκονται και να λάβουν οργανική τοποθέτηση στις μηχανές αναζήτησης,
προσεγγίζοντας ταξιδιώτες που κάνουν σχετικές αναζητήσεις με τον προορισμό

‣ Επιλογή Focus Keywords
με τη βοήθεια της
εξειδικευμένης ομάδας μας

‣ Έκταση 600-800 λέξεις, με
πλούσιο φωτογραφικό
υλικό

‣ 1 Dynamic hyper-link που
επιτρέπει στο χρήστη να
κάνει απευθείας έλεγχο
τιμής από το booking
engine του ξενοδοχείου

‣ 1 back-link που οδηγεί στο
επίσημο website του
ξενοδοχείου
‣ 1 hyper-link που οδηγεί στο
Hotel Proﬁle του
Ξενοδοχείου, στο Travel by
Interest

‣ Παρακολούθηση της
καμπάνιας και των
αποτελεσμάτων της από
τους Hotel Experts του
Travel by Interest

❓ Πώς λειτουργεί το Travel by Interest;

HOTEL SEO ARTICLES

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ:

ΤΟ DISTRIBUTION ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ:

‣ Αποκτά προοπτικές οργανικής τοποθέτησης μέσω του
δημοσιευμένου άρθρου, το οποίο έχει και συνδεδεμένο
το επίσημο booking engine του.

‣ Το άρθρο δημοσιεύεται μόνιμα στο blog secoon του
Travel by Interest (1.000.000 users τον χρόνο).

‣ Προωθείται δυναμικά σε ένα ταξιδιωτικό κοινό υψηλής
ποιότητας που ενδιαφέρεται για να ταξιδέψει στην
περιοχή, αλλά και σε Travel Agents.
‣ Λαμβάνει ποιοτικό back-link που ενισχύει το ranking του
στις μηχανές αναζήτησης, ενώ ενισχύεται η φήμη του ως
Editors’ Choice.

‣ Γίνεται share στα Social Media και προωθείται με remarkeong τεχνικές σε κοινό που έχει ψάξει για την
περιοχή του Ξενοδοχείου.
‣ Προωθείται με newslever σε πάνω από 50.000
Ταξιδιώτες και Travel Agents, που ακολουθούν το Travel
by Interest.

‣ Βελτιώνει την κατάταξή του μέσα στο Travel by Interest,
με αποτέλεσμα να λαμβάνει περισσότερα requests και
από τα search κοινά.

450€/ARTICLE

❓ Πώς λειτουργεί το Travel by Interest;

www.travelbyinterest.com | info@travelbyinterest.com

Σημειώσεις
1. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι NET. Όπου ορίζεται από το νόμο, το σχετικό Φ.Π.Α. θα χρεώνεται επιπλέον.
2. Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν επιπρόσθετα έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά την ολοκλήρωση της διακρατικής τραπεζικής συναλλαγής.
3. Η ομάδα του Travel by Interest αξιολογεί και εγκρίνει τα ξενοδοχεία τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές ένταξης στο Travel by Interest, και προσδιορίζει σε ποιες κατηγορίες θα συμπεριληφθούν
4. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της καμπάνιας, οι σελίδες του ξενοδοχείου μεταφέρονται στο Free επίπεδο (δεδομένου ότι τα αυστηρά κριτήρια ένταξης σε κάθε κατηγορία εξακολουθούν να πληρούνται). Πρακτικά
αυτό σημαίνει ότι το ξενοδοχείο σταματάει να προωθείται ή να εμφανίζεται στις σελίδες με τα προτεινόμενα αποτελέσματα σχετικών αναζητήσεων στις ταξιδιωτικές κατηγορίες, ωστόσο το προφίλ του παραμένει
δημοσιευμένο στην πλατφόρμα.

