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Ο Άγγελος Μουρατίδης είναι ιδρυτής & CEO της διαφημιστικής εταιρείας InYourCity (est. 2010), που παρέχει 360° digital marketing 
υπηρεσίες. Είναι εξειδικευμένος σε όλο το φάσμα της ψηφιακής εμπειρίας, κυρίως στη χάραξη omnichannel στρατηγικών και στο 

performance marketing. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και κάτοχος M.Sc. στην Πληροφορική και Διοίκηση 
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έχει δώσει, μετά από πρόσκληση, πολλές διαλέξεις σε πανεπιστήμια, συνέδρια και σεμινάρια.

About me

Social Media &
Influencer Marketing
Conference



InYourCity Digital Agency 
H φιλοσοφία μας

Social Media &
Influencer Marketing
Conference

Κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της ανάγκες και 
απαιτήσεις.

Η ομάδα της InYourCity έρχεται κάθε φορά «μέσα στην 
πόλη σου», μέσα στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες και 
απαιτήσεις, προκειμένου να αντιληφθεί όλες τις 
ιδιαιτερότητες της δικής σου επιχείρησης.

Έτσι, γινόμαστε κάτι παραπάνω από συνεργάτες.

Γινόμαστε κομμάτι της επιτυχημένης λειτουργίας της 
επιχείρησής σου, της «δικής σου πόλης».

Athens

Thessaloniki
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H φιλοσοφία μας

Social Media &
Influencer Marketing 
Conference

● Βελτιστοποίηση SEO ιστοσελίδων, με >10 
χρόνια εμπειρία στο πώς δουλεύει ο 
αλγόριθμος της Google

● Έχουμε συμβάλει στο συνολικό growth 
περισσότερων από 500+ επιχειρήσεων

● 3 βραβεία στα φετινά Peak Performance 
Awards και στα Content Marketing Awards
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● Το TikTok είναι το τρίτο μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο 
στον κόσμο (Insider Intelligence, 2022).

●  Έχει πάνω από 1 δισ. ενεργούς χρήστες σε παγκόσμιο 
επίπεδο (DataReportal, 2022).

●  Πολλοί έλληνες TikTok influencers έχουν πάνω από 
200K views per post (HypeAuditor, 2022).

● Προσφέρει το πλέον genuine  user-generated content, 
το οποίο τα άτομα της GenZ γενιάς αναζητούν.
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Το SEO (Search Engine Optimization) στοχεύει στη 
βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας με σκοπό την 
κατάταξή της σε υψηλότερες θέσεις στην Google.

● Υψηλή ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης 
(brand awareness)

● Μειώνεται το ad spend (long-term)
● Αύξηση των leads & purchases
● Αύξηση της τοπικής επισκεψιμότητας μέσω του 

Google Business
● Αύξηση του χρόνου παραμονής ενός χρήστη στην 

ιστοσελίδα
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● 40% της GenZ φαίνεται να προτιμά την αναζήτηση σε 
TikTok & Social Media, από την κλασική αναζήτηση στην 
Google (Pew Research Center, 2019).

● Η GenZ αναζητά user-generated περιεχόμενο αναφορικά 
με reviews, tips και συμβουλές.

● Οι χρήστες συνυπολογίζουν το user-generated 
περιεχόμενο, για να καταλήξουν σε αγορές.

● Το TikTok SEO δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης visual 
περιεχομένου με λέξεις-κλειδιά, όπως και η Google.
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● Η αναζήτησή του TikTok λειτουργεί ως keyword idea 
planner.

● Ο ανταγωνισμός του TikTok στην κατάταξη είναι, 
ακόμη, χαμηλός.

● Το TikTok κερδίζει πιο εύκολα την προσοχή του 
χρήστη, λόγω της δύναμης του βίντεο.

● To TikTok ανέβασε το όριο των επιτρεπόμενων 
χαρακτήρων στις περιγραφές, από 100 σε 2.000 
χαρακτήρες.

● Μπορεί να γίνει SEO, ακόμα και χωρίς την ύπαρξη 
ιστοσελίδας.
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Κατανόηση του κοινού
και του intent αναζήτησης

Επιλογή των κατάλληλων 
keywords για το video

Επιλογή του κατάλληλου
trending ήχου

Προσθήκη των keywords 
στο περιεχόμενο

Οριοθέτηση της 
στρατηγικής των hashtag

Αξιοποίηση προηγούμενων 
video για βελτιστοποίηση του 
SEO
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The question

How to rank No. 1 on 
TikTok SEO
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How to rank No. 1 on TikTok SEO
A TikTok Winning Formula

Κείμενο πάνω 
στο βίντεο

Ομιλία (video 
transcription)

Περιγραφή Hashtags

https://docs.google.com/file/d/1HmwhsKB2FG1S9aIsbsA9c5fmBUIlU4XH/preview
https://docs.google.com/file/d/1dbJ2nhTX_J-vYwFXwE61RU30GTPdSZWY/preview


Keyword Search
Google vs TikTok 

vs. TikTokGoogle



Research Results vs. TikTokGoogle



TikTok Keyword Intent

Autocomplete 
Suggestion

Hashtag 
Volume Search



SEO Map Example



Keyword Research
Example 

vs. TikTokGoogle

#sneakers



Keyword Research
Example 

vs. TikTokGoogle

#gadget



#sneakers

TIKTOK

Intent

Τα άτομα που αναζητούν 
sneakers ψάχνουν, κυρίως, 
reviews & sneakers trends
on a budget.

Συμπέρασμα

Δημιουργία Video "Top 5 
Sneakers under 50€", με 
προσθήκη των κατάλληλων 
hashtags και keywords.

#gadgets

GOOGLE

Intent

Τα άτομα που αναζητούν 
sneakers ψάχνουν, κυρίως, 
reviews & sneakers trends
on a budget.

Συμπέρασμα

Συγγραφή άρθρου/advertorial 
με τα "10 Sneakers Trends
της σεζόν".

TIKTOK

Intent

Τα άτομα που αναζητούν 
gadgets ψάχνουν ιδέες για 
αγορά νέων gadget και 
must-have κομμάτια.

Συμπέρασμα

Δημιουργία video με τα "10 
Must Have Kitchen Gadgets", με 
προσθήκη των κατάλληλων 
hashtags και keywords.

GOOGLE

Intent

Τα άτομα αναζητούν, συχνά, 
ηλεκτρονικά gadget για δώρο.

Συμπέρασμα

Προσθήκη product category 
στην ιστοσελίδα με "Είδη 
Δώρων & Gadget".

Συμπεράσματα



SEO BASED VIDEO MOCKUP
#sneakers

5 Sneakers
under 30€

Top 5 Affordable Sneakers for 
Fall

     Ήχος: Λεκτική περιγραφή των σχεδίων και του brand,
             συμπεριλαμβάνοντας τις λέξεις-κλειδιά

        Κείμενο σε Βίντεο

Περιγραφή: Top 5 Affordable Sneakers for Fall

 Hashtags: #sneakers #sneakercollection #sneakerhead



SEO BASED VIDEO MOCKUP
#gadget

Kitchen 
Must-Have

Gadgets

Favorite Kitchen Gadgets 
under 20€ Tik Tok
made me buy

        Ήχος: Λεκτική περιγραφή των σχεδίων και του brand,
            συμπεριλαμβάνοντας τις λέξεις-κλειδιά

Κείμενο σε Βίντεο

    Περιγραφή: Favorite Kitchen Gadgets under 20€ Tik Tok made me buy

Hashtags: #gadget #kitchengadgets #homegadget #smartgadget
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Σας ευχαριστώ πολύ


