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Google – viena populiariausių paieškos sistemų pasaulyje. Daugiau nei 97% žmonių ieškančių 

informacijos internete naudojasi Google paieška. Visi paslaugų tiek÷jai nori, kad jų puslapis Google 

sistemoje būtų rodomas kuo aukščiau paieškoje (pirmame puslapyje). Norint patekti į pirmą puslapį yra 

du variantai – Google Adwords reklama arba SEO paslaugos. 

Google Adwords reklama -  Mokama Google kompanijai už tai, kad Jūsų skelbimai būtų rodomi šalia 

paieškos rezultatų ar virš jų. Mokama už kiekvieną nukreipimą į Jūsų puslapį. Kaina apskaičiuojama 

aukciono principu – kuo daugiau esate pasiryžęs mok÷ti tuo aukščiau rodomas Jūsų skelbimas.

SEO (Search Engine Optimization) – tai interneto svetain÷s optimziaviams, kad ji labiau patiktų 

paieškos sistemoms ir būtų rodoma kuop aukščiau natūralios paieškos rezultatuose.

SEO Adwords

Ilgaalaikis efektas + -

Greitas rezultatas - +

Didesnis paspaudimų procentas + -

Neribojamas paspaudimų 
skaičius

+ -

Kada verta rinktis Google Adwords reklamą? Google Adwords reklamą verta rinktis jei rezultatų 

reikia greitai (pvz. Paskelbti kažkokią akciją) ir nereikia ilgalaik÷s reklamos kampanijos. Pvz reikia 

paleisti reklamą dviems savait÷ms Kal÷dų laikotarpiu. Kitas variantas – jei turite labai daug reklaminių 

žodžių, nes SEO atliekamas tik kelioms pagrindin÷ms fraz÷ms.

Kada reikalingas SEO? Dauguma atveju geriau rinktis SEO – nes reklamos laikas ilgesnis (nustojus 

optimizuoti svetainę jos reitingai kris pamažu, d÷l to, kad konkurentai tobulina savo svetaines) ir savo 

svetainę rasite antrame, v÷liau trečiame Google puslapyje. Nutraukus Google Adwords reklamą 

skelbimai neberodomi iškart ir jų nerasite nei pirmame nei jokiame kitame puslapyje. 

Didel÷ dalis žmonių nespaudžia ant reklaminių skydelių, d÷l to natūralioje paieškoje rodomi puslapiai 

visada sulaukia didesnio pasisekimo nei rodomi šonin÷je juostoje Google Adwords skelbimai. SEO 

optimizacija pigesnis reklamos būdas, nes Jums nekainuoja paspaudimai kaip Google Adwords 

reklamoje.

Mes galime iškelti Jūsų svetainę į pirmą puslapį natūralioje Google paieškoje!
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