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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

   θνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα αλαιχζεη ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ θαη λα 

εκβαζχλεη ζην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ.  

Μέζα απφ ηελ ζχγθξηζε ηνπο ζα πξνθχςεη ε απάληεζε ζην εξψηεκα αλ ην δηαδηθηπαθφ 

κάξθεηηλγθ κπνξεί λα απνηειέζεη κνλαδηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηρείξεζε ή 

ζπκπιεξσκαηηθφ γηα ην παξαδνζηαθφ. ηελ ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, ηα νθέιε ηνπ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ.  

Μειεηψληαη επίζεο εηο βάζνο ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ηα πξναπαηηνχκελα πνπ πξέπεη 

λα δηαζέηεη κηα επηρείξεζε γηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη ηα κνληέια 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο.  

Έπεηηα αλαπηχζζνληαη ηα ζηάδηα ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ απηή πξνζθέξεη θαζψο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη έλαληη ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ παξαδνζηαθνχ κάξθεηηλγθ.  

Παξαθάησ κειεηάηαη ε δηαθήκηζε, νη ηξφπνη δηαθήκηζεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη νη 

κνξθέο πνπ κπνξεί λα έρεη ε δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν. Δλ ζπλερεία αλαπηχζζεηαη 

δηεμνδηθά ε εκπνξία ινγηζκηθνχ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα δίλεηαη βάζε ζην 

κνληέιν free to play. Αθνινπζνχλ ην κέιινλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ, νη 

πξνβιέςεηο θαη νη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη. Σέινο, εμάγνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα φισλ φζσλ κειεηήζεθαλ παξαπάλσ.  
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1. ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

  Ο φξνο κάξθεηηλγθ έρεη αλαιπζεί θαη εξκελεπηεί κε πνιινχο ηξφπνπο κέζα ζηα ρξφληα, 

απνηέιεζκα απηψλ ησλ εξκελεηψλ θαη ησλ αλαιχζεσλ είλαη νη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηνλ φξν απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Σν 1948 ε επηηξνπή νξηζκψλ ηεο 

Ακεξηθαληθήο Έλσζεο Μάξθεηηλγθ φξηζε πσο: «Μάξθεηηλγθ είλαη ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ ξνή ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

απφ ησλ παξαγσγφ πξνο ηνλ θαηαλαισηή ή πξνο απηφλ πνπ θάλεη ηελ ρξήζε ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ.»
1
. Σν 1972 ν Κφηιεξ έδσζε έλαλ πην ζηνρεπκέλν νξηζκφ ππνδεηθλχνληαο πσο ην 

κάξθεηηλγθ είλαη ην ζχλνιν ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηε 

δηεπθφιπλζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ αληαιιαγψλ
2
. Σν 1973 αθνινχζεζε ν νξηζκφο ηνπ P. 

Drucker ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν ζθνπφο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα γλσξίζεη θαη λα θαηαλνήζεη 

ηνλ πειάηε ηφζν θαιά, ψζηε ην πξντφλ ή ε ππεξεζία λα κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ κφλα ηνπο
3
. Σν 

1974 ν θαζεγεηήο Γ. Γξεγνξηάδεο φξηζε ην κάξθεηηλγθ σο ηελ πνιηηηθή κε ηελ νπνία 

επηδηψθεηαη ε ελαξκφληζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ αγνξά θαη ηελ επηρείξεζε, ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα, ηελ πνζφηεηα, ηελ εκθάληζε, ηνπο φξνπο πιεξσκήο, ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο, θ.ι.π.
4
 

Κάπνηα ρξφληα αξγφηεξα , ην 1979, ήξζε ε εξκελεία ηνπ British Institute of Marketing, ζχκθσλα 

κε απηή ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηε δηαπίζησζε, 

πξφβιεςε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο νλνκάδεηαη κάξθεηηλγθ
5
. Σν 1985 φκσο ε Ακεξηθαληθή Έλσζε Μάξθεηηλγθ έδσζε 

έλαλ άιιν νξηζκφ πνπ ππαγφξεπε πσο: «Μάξθεηηλγθ είλαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη 

εθηέιεζεο ηεο ηηκνιφγεζεο, ηεο πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο ηδεψλ, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ αληαιιαγέο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ.».
6
 Ο C. Gronroos ην 1990, νξίδεη ην Μάξθεηηλγθ σο δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο, δηαηήξεζεο θαη ελδπλάκσζεο καθξνπξφζεζκσλ θαη θεξδνθφξσλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο κε ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ 

(επηρείξεζεο θαη πειαηψλ). Απηφ επηηπγράλεηαη κε ακνηβαία αληαιιαγή θαη ηθαλνπνίεζε ησλ 

ππνζρέζεσλ. Δίλαη πξνθαλέο δειαδή φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ Μάξθεηηλγθ δελ αληηπξνζσπεχεη 

απιά «έμππλνπο ηξφπνπο» γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Σν Μάξθεηηλγθ δελ είλαη 

ηέρλε ή ηερληθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη κηα επηρείξεζε, κηθξή ή κεγάιε, γηα λα πνπιήζεη ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηελ αγνξά. Σέινο, ην 1992, ν θαζεγεηήο Γεψξγηνο Εψηνο 

ζπκπιεξψλεη ην πιέγκα ησλ δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ ιέγνληαο πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ 

ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο δίλεη έκθαζε ζηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ 

                                                           

1 Prof. R.s. Henander, Journal of Marketing, Vol xiii no.2 October 1948, ς. 209 
2 Ph. Kotler, Marketing Management,  Prentice Hall Inc. Englewood cliffs, N.J., 1972 ς. 12 
3 P. Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Harper and Row, N.Y, 1973, ςς. 64-65 
4 Γρθγοριάδθσ Δ., Γενικαί Αρχαί του Μάρκετινγκ, εκδόςεισ Παπαηιςθ, Ακινα, 1972 ς. 23 
5 British institute of Marketing, Quarterly Review of Marketing, 1979, ς. 2 
6 Αγγελοσ Α. Σςακλαγκανοσ, Βαςικζσ Αρχζσ του Αάρκετινγκ, 3θ ζκδοςθ, Αφϊν Κυριακίδθ Α.Ε., 2005 ςς. 34-35 
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ηεο επηρείξεζεο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ κεγαιχηεξνπ θέξδνπο
7
. 

  Λακβάλνληαο ππ‟ φςελ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, αλάκεζα ζε πιεζψξα άιισλ, είλαη 

αζθαιέο λα εμάγνπκε ηα εμήο 2 ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, πνιινί κειεηεηέο θαη αλαιπηέο 

νξίδνπλ ην κάξθεηηλγθ κέζσ κηαο νηθνλνκηθήο νπηηθήο πνπ απνβιέπεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ 

θεξδψλ θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ. Σν δεχηεξν 

ζπκπέξαζκα πνπ αλέδεημε απηή ε αλαδξνκή ζηνπο νξηζκνχο είλαη πσο πνιιέο εξκελείεο 

επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζην θνηλσληθφ θάζκα, ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ζρέζε ηεο 

επηρείξεζεο κε ηνλ πειάηε. Δπνκέλσο είλαη αζθαιέο λα ππνζέζνπκε φηη ε νπζία ηνπ κάξθεηηλγθ 

είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ 2 παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ εάλ ζέινπκε λα έρνπκε ηελ 

πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ. 

1.2 RELATIONS MARKETING 

  Ζ ζεσξία ηνπ Relationship Marketing δηαηππψζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μάξθεηηλγθ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο 

ηε δεκηνπξγία, ηε δηεχξπλζε θαη ηε δηαηήξεζε αξκνληθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο κηαο 

επηρείξεζεο θη φρη απιά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κέζσλ ζπλαιιαγψλ. Τπάξρεη δειαδή, κηα 

κεηαηφπηζε ηνπ βάξνπο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ κάξθεηηλγθ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

άκεζσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειάηε ζηε δεκηνπξγία, δηεχξπλζε θαη δηαηήξεζε 

ζρέζεσλ ακνηβαίαο σθέιεηαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Ζ ηάζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαηεξείηαη δηεζλψο. χκθσλα κε ηνπο M. Cristopher, 

A. Payne θαη D. Ballantyne (2000) ην Μάξθεηηλγθ ησλ ζρέζεσλ (Relationship marketing) 

δεκηνπξγείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ηξηψλ ζηνηρείσλ, ηνπ Μάξθεηηλγθ, ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ 

πειάηε θαη ηεο πνηφηεηαο πνπ έρνπλ σο θνηλφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία «πηζηψλ» πειαηψλ. Σν 

Μάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη παξαδνζηαθά δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζπλήζσο ζηελ 

απφθηεζε λέσλ πειαηψλ, ελψ δίλεηαη ειάρηζηε ζεκαζία ζηε δηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ 

πειαηψλ. Ζ λέα αληίιεςε ηνπ κάξθεηηλγθ, φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ην Relationship 

Marketing, έξρεηαη λα εμηζνξξνπήζεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα δψζεη ηελ αλάινγε βαξχηεηα θαη 

ζηηο ελέξγεηεο ηνπ Μάξθεηηλγθ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ. 

  Ζ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε έρεη απνθηήζεη επξχηεξε δηάζηαζε. ην παξειζφλ 

ζηεξηδφηαλ ζηελ παξάδνζε ηνπ «ζσζηνχ» πξντφληνο, ζηε «ζσζηή» ηηκή, ζην «ζσζηφ» κέξνο,  

ην «ζσζηφ» ρξφλν. Γειαδή, ε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε ήηαλ κνλνδηάζηαηε θαη πεξηνξηδφηαλ 

ζηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο. 

  ηηο κέξεο καο ε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε έρεη γίλεη πνιπδηάζηαηε. Πεξηιακβάλεη 

πιήζνο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο είλαη ε παξνρή εμππεξέηεζεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

πψιεζε, ε δηεξεχλεζε παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ, ε άκεζε επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη πειάηεο θ.ά. 

  θνπφο φισλ απηψλ ησλ ελεξγεηψλ είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε άξηζησλ 

                                                           

7 Γ. Ζϊτοσ, Διαφιμιςθ, τόμοσ Α’, University Studio Press, Θεςςαλονίκθ, 1992, ςελ. 15 
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ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο ππάξρνληεο ή ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο ηεο. Ζ πνηφηεηα έρεη 

θη απηή απνθηήζεη λέεο δηαζηάζεηο. ην παξειζφλ πνηφηεηα ζήκαηλε απιά πξνζαξκνγή ζηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ. 

ήκεξα, ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο έρεη μεθχγεη απφ ηα ζηελά φξηα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

έρεη απνθηήζεη «πειαην-θεληξηθφ» ραξαθηήξα. Γειαδή δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, αιιά θαιχπηεη φιεο αλεμαηξέησο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δηεξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο νη 

νπνίεο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα πνηφηεηαο έρνληαο σο επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο ηνλ πειάηε θαη ηελ νιηθή ηθαλνπνίεζή ηνπ. 

  Ζ ζπλεξγία ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, δειαδή ηνπ Μάξθεηηλγθ, ηεο 

εμππεξέηεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο, απνηειεί ην ζεκέιην γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 

καθξνρξφλησλ θαη ακνηβαία επσθειψλ ζρέζεσλ κεηαμχ πειαηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

  χκθσλα κε έξεπλα ηεο κεγάιεο εηαηξίαο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ Bain & Company, ε 

δηαηήξεζε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο είλαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πεξηζζφηεξν 

θεξδνθφξεο απφ ηηο βξαρπρξφληεο ή πεξηζηαζηαθέο ζρέζεηο γηα έμη ιφγνπο: 

  • Σν θφζηνο απφθηεζεο λέσλ πειαηψλ είλαη θαηά θαλφλα πςειφ. ηαλ κηα επηρείξεζε 

θαηαθέξλεη λα δηαηεξεί ηνπο πειάηεο ηεο, ε αλάγθε γηα ηελ απφθηεζε λέσλ πειαηψλ είλαη 

ιηγφηεξν πηεζηηθή θαη απηφ κεηψλεη ηειηθά ηα θφζηε ηεο. 

  • Οη πειάηεο πνπ έρνπλ ζηαζεξέο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο ηείλνπλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ κεγαιχηεξεο αγνξέο απφ απηνχο. 

  • Οη ηαθηηθνί πειάηεο ηεο επηρείξεζεο ηνπνζεηνχλ ζπρλά ηππνπνηεκέλεο παξαγγειίεο ζε 

ηαθηηθά δηαζηήκαηα θαη απηφ κεηψλεη ην θφζηνο ηεο εμππεξέηεζήο ηνπο. 

  • Οη επραξηζηεκέλνη πειάηεο ζπλήζσο ζπζηήλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο θαη ζε άιινπο 

κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λα απνθηνχλ λένπο πειάηεο ρσξίο κεγάιν θφζηνο. 

  • Οη επραξηζηεκέλνη πειάηεο είλαη ζπρλά πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ πςειφηεξεο ηηκέο 

ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ γλσξίδνπλ θαη εκπηζηεχνληαη. 

  • Οη πειάηεο πνπ δηαηεξνχλ καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο εκπνδίδνπλ 

ηελ δηεχξπλζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληαγσλίδνληαη ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηνπο θαη ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ. 

  Καηά ζπλέπεηα, φηαλ κηα επηρείξεζε θαηαθέξλεη λα δηαηεξεί ηνπο πειάηεο ηεο 

πξνζθέξνληάο ηνπο ζπλερψο άξηζηεο πνηφηεηαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ηαπηφρξνλα πςειφ 

επίπεδν εμππεξέηεζεο, ηφηε ε επηρείξεζε δηαζέηεη έλα ζεκαληηθφ θαη θπξίσο «αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα δηαξθείαο» (sustainable competitive advantage) πνπ απνηειεί πξσηαξρηθφ ζθνπφ 

θάζε επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. 

2. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 

  Οη φξνη ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη δηαθνξεηηθνί αιιά ζπρλά 

ζπγρένληαη κεηαμχ ηνπο. To ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπλαιιαγέο-αγνξέο ζηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζηνλ ηειηθφ πειάηε.  

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δεκηνπξγεί αληαιιαγέο κεηαμχ πειαηψλ, επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηψλ 

θαη πσιεηψλ θαη πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία πψιεζεο, κεηαθνξάο ή αληαιιαγήο πξντφλησλ, 
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ππεξεζηψλ θα ή/θαη πιεξνθνξηψλ κέζσ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, θπξίσο κέζσ ηνπ ίληεξλεη θαη 

ελδνδηθηχσλ. Πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο ηππηθέο αγνξέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ - Internet, φιε 

ηε βηνκεραλία πνπ ππνζηεξίδεη απηέο ηηο αγνξέο, ηελ νnline επεμεξγαζία ζπλαιιαγψλ (γηα 

ηξάπεδεο θπξίσο), ηελ δηαρείξηζε αιπζίδαο παξνρψλ, ηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ 

θ.α.  Έλαο νξηζκφο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δίλεηαη απφ ηνλ Γνπθίδε θ.α. ην 1998 θαη 

νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο 

πξαθηηθέο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ, κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, ηε δηεθπεξαίσζε 

εκπνξηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα
8
. Παξφιν πνπ ν φξνο ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη 

ζρεηηθά λένο, νη κεγάιεο εηαηξίεο δηεμάγνπλ ειεθηξνληθφ εκπφξην γηα δεθαεηίεο, ζπλδένληαο ηα 

ζπζηήκαηά ηνπο κε εθείλα ησλ εηαηξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ επίζεο, ρξεζηκνπνηεί έλα πξφηππν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο, ην EDI (Electronic 

Data Interchange), ην νπνίν ζε επηρεηξεζηαθέο κνξθέο, φπσο νη παξαγγειίεο θαη ηα ηηκνιφγηα, 

είλαη πξνθαζνξηζκέλα ψζηε νη εηαηξίεο λα κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο κε ηνπο 

πειάηεο, ηνπο πσιεηέο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ειεθηξνληθά. Μέρξη πξφηηλνο, ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην ήηαλ βηψζηκν απνθιεηζηηθά γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, ην 

ίληεξλεη θαη ν παγθφζκηνο ηζηφο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ρξήζε ηνπ EDI θαη απφ κηθξέο εηαηξίεο. 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην πξέπεη λα απαζρνιεί θαη λα ελδηαθέξεη θάζε κνληέξλν επηρεηξεκαηία. 

Ζ δηάδνζε ηνπ internet έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ηεξάζηην θνηλφ ην νπνίν ςάρλεη, ελεκεξψλεηαη, 

δηαβάδεη θαη εληέιεη πξνκεζεχεηαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο κέζα απφ θάπνην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα. Δπίζεο επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα δηεμάγνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο 24/7 ζε παγθφζκηα βάζε. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξεί λα νξηζηεί απφ ηηο 

παξαθάησ ζθνπηέο: 

 

1. Δπηρεηξεζηαθή δηεξγαζία. Απφ ηελ ζθνπηά ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ, ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, νινθιεξψλνληαο 

επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο κέζσ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ, αληηθαζηζηψληαο ηηο θπζηθέο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο κε ηηο αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο. 

2. Δμππεξέηεζε. εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πάληα πξέπεη λα παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν 

ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, είλαη ε άθξσο επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε, ν 

ζεβαζκφο ζηνλ θαηαλαισηή θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Απφ ηελ ζθνπηά 

ησλ ππεξεζηψλ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη έλα εξγαιείν πνπ απεπζχλεηαη ζηελ επηζπκία ησλ 

θπβεξλήζεσλ, ησλ εηαηξεηψλ, ησλ πειαηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο λα γίλεη πεξηθνπή ηνπ θφζηνπο 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ηαπηφρξνλα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ αιιά 

θαη λα απμήζνπλ ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο.  

 

 

                                                           

8 Μαγδαλθνι-Βιολζττα Ζζρβα, Μάρκετινγκ ςτο διαδίκτυο, μεκοδολογία και πρακτικι,  εκδόςεισ Anubis 
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3. Δθπαίδεπζε. Απφ ηελ ζθνπηά ηεο εθπαίδεπζεο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο online ζε ζρνιεία, παλεπηζηήκηα θαη ζε άιινπο 

νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

4. πλεξγαηηθή. Απφ ηελ ζθνπηά ηεο ζπλεξγαζίαο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ην πιαίζην γηα 

ηελ δηεπηρεηξεζηαθή θαη ελδνεπηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία. 

 

5. Κνηλσληθή. Απφ ηελ θνηλσληθή ζθνπηά, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην παξέρεη κηα ζέζε 

ζπγθέληξσζεο κειψλ ηεο θνηλσλίαο γηα εθκάζεζε, ζπλδηαιιαγή θαη ζπλεξγαζία. Ο 

δεκνθηιέζηεξνο ηχπνο θνηλφηεηαο είλαη ηα θνηλσληθά δίθηπα
9
. 

  Με βάζε ην εχξνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νη ειεθηξνληθέο εκπνξηθέο δηαδηθαζίεο 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε έκκεζεο θαη άκεζεο. ην έκκεζν ειεθηξνληθφ εκπφξην, κφλν 

ε δηαδηθαζία παξαγγειίαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ε δηαλνκή γίλεηαη 

κε ζπκβαηηθά κέζα. ην άκεζν, φια ηα ζηάδηα ηεο εκπνξηθήο δηαδηθαζίαο (παξαγγειία, 

πιεξσκή, παξάδνζε) πξαγκαηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ην άκεζν 

ειεθηξνληθφ εκπφξην αθνξά άπια αγαζά θαη ππεξεζίεο.  

Κάπνηα απφ ηα νθέιε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξεί λα είλαη, 

γηα νξγαληζκνχο: 

1) Ζ παγθφζκηα πξφζβαζε. Γίλεηαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο πειαηψλ ή/θαη πξνκεζεπηψλ 

παγθνζκίσο, άκεζα θαη κε ινγηθφ θφζηνο. 

2) Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο. ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ππάξρεη κηθξφηεξν θφζηνο επεμεξγαζίαο, 

απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο. 

3) Γίλεηαη επθνιφηεξε θαη πην άκεζε ε επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

4) Παξαηεξείηαη βειηίσζε ζηελ αιπζίδα πξνκεζεηψλ. Απηφ εθθξάδεηαη κε κείσζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ,  ησλ απνζεκάησλ θαη ηνπ θφζηνπο. 

5) Σν εκπφξην είλαη δηαζέζηκν 24/7  ρσξίο λα πιεξψλνληαη ππεξσξίεο ή λα δεκηνπξγείηαη 

επηπξφζζεην θφζηνο. 

6) Καζίζηαηαη δπλαηή ε εμεηδίθεπζε/εμαηνκίθεπζε θαζψο γίλεηαη θαηαζθεπή κε βάζε ηηο 

επηζπκίεο ηνπ πειάηε, γξήγνξα θαη κε ινγηθφ θφζηνο. 

7) Τπάξρεη εμεηδίθεπζε ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πσιεηήο κπνξεί λα εηδηθεχεηαη ζε έλα κηθξφ πεδίν 

θαη λα έρεη θέξδε. 

8) Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δίλεη ηε δπλαηφηεηα λεσηεξηζκψλ, ρξήζε λέσλ επηρεηξεζηαθψλ 

κνληέισλ. 

9) Παξέρεη ηαρεία εηζαγσγή ζηελ αγνξά , απμεκέλε ηαρχηεηα, επηηάρπλζε δηεξγαζηψλ,  θαη 

παξαγσγηθφηεηα. 

10) Μεηψλεη ην θφζηνο επηθνηλσλίαο. 

                                                           

9 Efraim Turban, David King, Jae Lee, Ting-Peng Liang, Deborrah Turban, Αρχζσ-Εξελίξεισ-τρατθγικι από τθν 
ςκοπιά του Manager, Mόςχοσ Γκιοφρδασ,Ακινα 2014, ςς. 4-5 
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11) Πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθφ εθνδηαζκφ, εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη κείσζε θφζηνπο, κε 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ εθνδηαζκνχ. 

12) Ζ εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη νη ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πειάηεο βειηηψλεηαη. Ζ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο είλαη πην άκεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ θαιχηεξε 

(CRM). 

13) Απαηηνχληαη ιηγφηεξεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο  θαη ιηγφηεξνη θφξνη. 

14) Τπάξρεη ζπλερψο ελεκεξσκέλν πιηθφ γηα ηελ εηαηξεία. 

15) Σν θφζηνο δηαλνκήο ςεθηαθψλ πξντφλησλ είλαη κηθξφηεξν. 

 

Οθέιε γηα θαηαλαισηέο: 

1) Έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε κηα πιεζψξα θαηαζηεκάησλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

2) Γίλεηαη επθνιφηεξε ε αλαδήηεζε γηα εμεηδηθεπκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

3) Ή γηα θζελφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

4) Γηαζέζηκα θαηαζηήκαηα 24/7. 

5) Καζίζηαηαη δπλαηή ε άκεζε παξάδνζε. Σα ςεθηαθά πξντφληα είλαη άκεζα δηαζέζηκα κεηά 

ηελ πιεξσκή. 

6) Τπάξρεη δηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο.  

7) Γίλεηαη εχθνιε ε ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζίεο. 

8) Γελ ππάξρεη θφξνο πσιήζεσλ. 

9) Οη θαηαλαισηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα πιεζψξα θαηαζηεκάησλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

κεηαθηλεζνχλ απφ ην ζπίηη ηνπο. 

10) Σνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ κέιε θνηλνηήησλ φπνπ ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

δηάθνξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

11) Γίλεηαη επθνιφηεξε ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εηδηθψλ εηδψλ. 

Οθέιε γηα θνηλσλία: 

1) Γίλεηαη δπλαηή ε ηειεξγαζία  

2) Τπάξρεη κηα πνηθηιία  δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

3) Σν επίπεδν δηαβίσζεο γίλεηαη πςειφηεξν θαζψο ππάξρεη πξφζβαζε ζε πεξηζζνηεξα θαη 

θζελφηεξα αγαζά θαη ππεξεζίεο
10

. 

 

2.1. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΛΖΡΧΜΔ 

  Σν θξηζηκφηεξν ζεκείν θάζε εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο είλαη ε πιεξσκή. Δκπφξην ρσξίο 

ρξήκα δελ έρεη λφεκα. Σν δηαδίθηπν παξνπζηάδεη ηελ ηδηνκνξθία λα κελ ππάξρεη πξνζσπηθή 

επαθή κεηαμχ ηνπ εκπφξνπ θαη ηνπ πειάηε, ηδηαίηεξα ζηηο ιηαληθέο ζπλαιιαγέο. Καηά ζπλέπεηα 

ην ζέκα ησλ πιεξσκψλ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σν 

                                                           

10 Efraim Turban, David King, Jae Lee, Ting-Peng Liang, Deborrah Turban, Αρχζσ-Εξελίξεισ-τρατθγικι από τθν 
ςκοπιά του Manager, Mόςχοσ Γκιοφρδασ,Ακινα 2014, ς.35 
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κεγαιχηεξν φκσο πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη ζηηο ιηαληθέο πσιήζεηο, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ε επαθή πειάηε-εκπφξνπ είλαη πνιχ ζπάληα ή θαη κνλαδηθή. 

  Τπάξρεη κηα γθάκα κεζφδσλ πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλαιιαγέο κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Ζ πην ζπλήζεο σζηφζν είλαη ε ρξήζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ελψ παξάιιεια 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιινη ηξφπνη πιεξσκήο φπσο ε αληηθαηαβνιή, νη ειεθηξνληθέο επηηαγέο, 

ην ςεθηαθφ ρξήκα θαη ην mobile phone payments, ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ
11

. 

 

-Πηζησηηθέο θάξηεο. Παξαδνζηαθά ε ζπλαιιαγή κε πηζησηηθή θάξηα γίλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ πειάηε απφ ηνλ πξνκεζεπηή, δεκηνπξγψληαο έλα 

έγγξαθν ζπλαιιαγήο. Σν ελ ιφγσ έγγξαθν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή θαη πξνσζείηαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ ηξάπεδα γηα δηεθπεξαίσζε. ην ηέινο, ε ηξάπεδα ρξενπηζηψλεη ηνπο αληίζηνηρνπο 

ινγαξηαζκνχο ελεκεξψλνληαο ηα εκπιεθφκελα κέξε γηα ηε ζπλαιιαγή πνπ έγηλε. ε έλα 

κεραληζκφ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο κε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο, αθνινπζείηαη πεξίπνπ ην ίδην 

ζελάξην κε απηφ πνπ αλαθέξζεθε. Δπηπιένλ φκσο ην ζελάξην απηφ, εκπινπηίδεηαη κε 

κεραληζκνχο αζθαιείαο (π.ρ. έιεγρνο ηαπηφηεηαο πειάηε θαη εκπφξνπ). Σν γεγνλφο απηφ, έρεη 

νδεγήζεη ζηελ χπαξμε δηαθφξσλ κνξθψλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ κε πηζησηηθέο 

θάξηεο. Γχν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη δηαθνξνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα απηά, 

είλαη ην επίπεδν ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ πνπ απαηηείηαη απφ 

φια ηα εκπιεθφκελα κέξε (αγνξαζηήο, πξνκεζεπηήο, ηξάπεδα).Καηά ηε δηάξθεηα κηαο online 

ζπλαιιαγήο, ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ελφο αγνξαζηή κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε δχν 

ηξφπνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο ζεσξείηαη κε αζθαιήο θαη ππνζηεξίδεη ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο απφ ηνλ πειάηε ζηνλ έκπνξν(ή ηελ ηξάπεδα) ζε κε 

θξππηνγξαθεκέλε κνξθή. Ζ κέζνδνο απηή θξίλεηαη σο κε αζθαιήο γηαηί θαηά ηε κεηαβίβαζε 

ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα παξεηζθξήζεη θάπνηνο «εηζβνιέαο» θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνηρεία 

ηεο ζπλαιιαγήο ή αθφκε θαη λα ηα ππνθιέςεη. Ο δεχηεξνο ηξφπνο, ζεσξείηαη πην αζθαιήο θαη 

πξνβιέπεη ηελ θξππηνγξάθεζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πιεξσκή πξηλ ηελ 

απνζηνιή ηνπο ζηνλ έκπνξν (ή ηελ ηξάπεδα) κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Γηα ηελ απνθπγή ηεο 

παξεκβνιήο θάπνηνπ ηξίηνπ θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ 

εκπφξνπ, κηα θαιή επηινγή απνηειεί εθείλνο ν ζπλδπαζκφο web browser θαη web server πνπ ζα 

ππνζηεξίδεη ην πξσηφθνιιν. Απηφ εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ θάπνην 

ηξίην. Γελ εγγπάηαη σζηφζν φηη ηα δεδνκέλα απηά δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζθφπηκα απφ ηνλ 

έκπνξν. Γηα ηελ απνθπγή εμαπάηεζεο ηνπ πειάηε απφ ηνλ έκπνξν (ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

πηζησηηθήο θάξηαο απφ ηνλ έκπνξν γηα ηελ δηεμαγσγή κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αγνξψλ), ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο αλεμάξηεηνο θνξέαο δηαζθάιηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ γλσζηφο 

σο Έκπηζηε Σξίηε Οληφηεηα (ΔΣΟ). Μηα ΔΣΟ κεζνιαβεί αλεμάξηεηα ζηελ φιε δηαδηθαζία, 

απνθξππηνγξαθψληαο ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο θάξηαο επηθπξψλνληαο ηε ζπλαιιαγή. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ε ειεθηξνληθή νινθιήξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ παξνπζηάδεη ην εμήο 
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πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ πιεξσκήο κε πηζησηηθή θάξηα: 

θξππηνγξαθψληαο ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο θάξηαο θαη κε ηελ κεζνιάβεζε κηαο Έκπηζηεο 

Σξίηεο Οληφηεηαο, ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ γίλεηαη απφ ηνλ έκπνξν νπφηε θαη 

εμαιείθεηαη ν θίλδπλνο απάηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηειεπηαίνπ. ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ κε 

ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αθφκε νξηζκέλα πξνβιήκαηα, κε 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηελ ηππνπνίεζε. Θα πξέπεη λα πηνζεηεζεί κηα θνηλά απνδεθηή 

κέζνδνο (ή πξφηππν) δηεθπεξαίσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζην δηαδίθηπν, πνπ ζα 

επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ινγηζκηθνχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ 

κεξψλ. Ζ εμαζθάιηζε ή φρη, απηήο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζα θαζνξίζεη θαη ηελ κειινληηθή 

πνξεία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο
12

. 

 

-Ζιεθηξνληθέο Δπηηαγέο. Οη ειεθηξνληθέο επηηαγέο είλαη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρψξεο κε παξάδνζε ρξήζεο επηηαγψλ. Μηα επηηαγή έρεη κία ζεηξά 

απφ λνχκεξα (αξηζκφ ινγαξηαζκνχ θιπ)πνπ θαζηζηνχλ ηελ επηηαγή κνλαδηθή. Ο αγνξαζηήο 

εηζάγεη απηά ηα λνχκεξα, ε ηξάπεδα εηδνπνηείηαη θαη αθπξψλεη ηελ ζπγθεθξηκέλε επηηαγή, 

εθφζνλ ην επηηξέπεη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ. Γηα ηελ Διιάδα, ε κέζνδνο ηεο 

ειεθηξνληθήο επηηαγήο είλαη αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο αθνχ νη ζπλαιιαγέο κε επηηαγέο ζην 

ιηαληθφ εκπφξην είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο
13

. 

 

-Φεθηαθφ Υξήκα. Σν ςεθηαθφ ρξήκα είλαη έλαο κεραληζκφο εμφθιεζεο κηθξνπνζψλ κέζα απφ 

ην δηαδίθηπν (internet). Έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη ην επφκελν βήκα ζηηο 

εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. ε έλα ζχζηεκα ςεθηαθνχ ρξήκαηνο, ην λφκηζκα δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν παξά κα ζεηξά απφ ςεθία. Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αλάιεςε ςεθηαθνχ 

ρξήκαηνο απφ κηα ηξάπεδα κεηαθέξνληαο ην πνζφ απηφ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηνπ ππνινγηζηή. Σν 

ςεθηαθφ ρξήκα πνπ παξαρσξείηαη απφ ηελ ηξάπεδα ζεκαδεχεηαη θαηάιιεια γηα ιφγνπο 

εγθπξφηεηαο θαη αζθαιείαο. ε πεξίπησζε αγνξάο πξντφλησλ κέζσ ηνπ δηαδίθηπν (internet), ν 

αγνξαζηήο απνζηέιιεη ζηνλ πξνκεζεπηή ην αληίηηκν ζε ςεθηαθφ ρξήκα. Ο ηειεπηαίνο κε ηε 

ζεηξά ηνπ, πξνσζεί ζηελ ηξάπεδα ηε ςεθηαθή ξνή πνπ έιαβε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά 

πφζν ε ξνή απνηειεί έγθπξε ρξεκαηνξνή ή φρη .Γηα λα δηαζθαιίζεη φηη θάζε ρξεκαηνξνή 

(token) ρξεζηκνπνηείηαη κφλν κηα θνξά, ε ηξάπεδα θαηαγξάθεη ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ θάζε ελφο 

πνπ μνδεχεηαη. Αλ ν ζεηξηαθφο αξηζκφο ππάξρεη ήδε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, ηφηε ε ηξάπεδα έρεη 

εληνπίζεη θάπνηνλ πνπ πξνζπάζεζε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο θαη ζα 

πιεξνθνξήζεη ηνλ έκπνξν φηη απηή ε ρξεκαηηθή κνλάδα είλαη άρξεζηε. Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε 

πνπ αλαπηχρζεθε επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο. Ο ελ ιφγσ 

κεραληζκφο πνπ νλνκάδεηαη «blind signature» επηηξέπεη ζηνλ αγνξαζηή λα ιάβεη ειεθηξνληθφ 

ρξήκα απφ κηα ηξάπεδα ρσξίο ε ηξάπεδα λα κπνξεί λα ζπζρεηίζεη ην φλνκα ηνπ αγνξαζηή κε ηηο 
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ρξεκαηνξνέο πνπ ηνπ δηαλέκνληαη. Ζ ηξάπεδα πξέπεη λα εθηηκήζεη ην token πνπ ιακβάλεη απφ 

ηνλ έκπνξν, κέζσ ηεο ςεθηαθήο ζηάκπαο πνπ έρεη αξρηθά ηνπνζεηεζεί ζηα tokens ηνπ ρξήζηε 

αιιά ε ηξάπεδα δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη πνηνο έθαλε ηελ πιεξσκή.32Ζ εκθάληζε ηνπ 

ςεθηαθνχ ρξήκαηνο απνηειεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο νπηνπίαο πνπ νλεηξεπφηαλ πνιχο 

θφζκνο θαη πιένλ κε ηελ θνξχθσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο φιν θαη πεξηζζφηεξνη 

αζπάδνληαη ην ςεθηαθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, γεγνλφο πνπ γηα πνιινχο θαζηζηά ην 

«bitcoin» ην «ρξήκα» ηνπ 21νπ αηψλα. 

 

-Μobile phone payments. ε απηή ηελ κνξθή ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, ππάξρεη κηα ζεηξά απφ 

επηινγέο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη φηη ν αγνξαζηήο πιεξψλεη ηελ εηαηξεία θηλεηήο 

ηειεθσλίαο κέζσ ηνπ κεληαίνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θηλεηνχ ηνπ. Ζ πην απιή είλαη λα έρεη ν 

πσιεηήο ηα πξντφληα ηνπ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ηειεθσληθήο εηαηξίαο θαη νη αγνξαπσιεζίεο λα 

γίλνληαη κέζσ απηνχ ηνπ ηφπνπ. Ζ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο ρξεψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 

πειάηε θαη ν πσιεηήο εηζπξάηηεη απφ ηελ ηειεθσληθή εηαηξεία. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη 

νη πιεξσκέο είλαη δπλαηέο κφλν απφ πειάηεο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ηελ ηειεθσληθή 

εηαηξεία. Έηζη, απηφ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ην πειαηνιφγην. Ζ ρξήζε ησλ εηαηξεηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο αληί ησλ ηξαπεδψλ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ. Σν θηλεηφ ηειέθσλν έρεη ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ πηζησηηθή θάξηα (π.ρ. είλαη πάληα καδί καο) θαη είλαη θαηάιιειν ηφζν 

γηα κηθξνπιεξσκέο φζν θαη γηα πιεξσκέο χςνπο πηζησηηθήο θάξηαο. Γηα λα πεηχρεη ην θηλεηφ 

σο αληαγσληζηήο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο, πξνυπνζέηεη ηηο εμήο 2 ζπλζήθεο: λα ζπλεηαηξηζζνχλ 

νη εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε νκάδεο ψζηε λα κπνξεί ν πσιεηήο λα ζπκβάιεη κε κία 

εηαηξεία θαη λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ηφπνπ απφ θηλεηά φισλ ησλ εηαηξεηψλ, θαη, λα 

δεκηνπξγεζεί κία ππνδνκή εηζπξάμεσλ απιήξσησλ ρξεψλ ε νπνία λα κπνξεί λα αληαγσληζζεί 

ηελ αληίζηνηρε ησλ ηξαπεδψλ
14

. 

2.2. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 

        Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ απνηειείηαη απφ ηα ίδηα ζηνηρεία κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, 

σζηφζν πεξηιακβάλεη θαη ιεηηνπξγίεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ίδηα ε επηρείξεζε. Σν ειεθηξνληθφ 

επηρεηξείλ θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην αχμεζαλ ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ επθνιία ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ κε απνηέιεζκα ν αληαγσληζκφο λα είλαη εληνλφηεξνο. Οη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο ζε λέεο ηερλνινγίεο, λα ελζσκαηψλνπλ 

λεφηεξα θαη  γξεγνξφηεξα ζπζηήκαηα θαη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν. Πιένλ δελ θξαηνχληαη απνζέκαηα γηα πξνεηνηκαζία παξαγγειηψλ, αληηζέησο, ηα 

πξντφληα πξνεηνηκάδνληαη εηδηθά γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Καινί ππάιιεινη είλαη δχζθνιν λα 

βξεζνχλ θαη αθφκα δπζθνιφηεξν λα θξαηεζνχλ. Αληαγσληζηηθέο νληφηεηεο πιένλ πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα λα επηβηψζνπλ, επίζεο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη νη θαηαλαισηέο δελ έρνπλ 

λα πάλε καθξηά γηα λα αγνξάζνπλ απφ ηνλ επφκελν δηαζέζηκν πσιεηή. ιν θαη πεξηζζφηεξνο 
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θφζκνο μεθηλά λα ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν. ιεο νη επηρεηξήζεηο, είηε είλαη εδξαησκέλεο ζην 

δηαδίθηπν είηε ζρεδηάδνπλ λα εθαξκφζνπλ θάπνηεο απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

- ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν, πξέπεη λα αλαινγηζηνχλ ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη απηή ε θίλεζε 

ζηελ εηαηξεία. Γπλαίθεο, ειηθησκέλνη θαη άλζξσπνη κε κέηξην εηζφδεκα άξρηζαλ λα 

εκθαλίδνληαη ζην δηαδίθηπν. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, εηδηθά 

ελφο πνπ ζα επεμεξγάδεηαη έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζπλαιιαγψλ, απαηηεί ηερληθή θαη δηαθεκηζηηθή 

εμεηδίθεπζε θαη εμεηδίθεπζε ζην κάξθεηηλγθ. Οη θαηαλαισηέο ζέινπλ πξφζβαζε ζε πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο φιν ην 24σξν 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν θαη ν επθνιφηεξνο ηξφπνο λα παξέρεηαη απηφ 

είλαη δηαδηθηπαθά. Οη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ηηο πην αμηφπηζηεο, ηηο πην ιεηηνπξγηθέο, 

γξήγνξεο θαη ηηο πην θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε ππεξεζίεο είλαη απηέο πνπ ζα επηηχρνπλ. Γηα λα 

επηηεπρζνχλ απηέο νη ζπλζήθεο είλαη αλαγθαίν λα νξηζηνχλ νη ζηφρνη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ. Οη ζηφρνη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ εθηείλνληαη ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

ηνκείο. Οη βαζηθφηεξεο ρξήζεηο ηνπ ζήκεξα πεξηιακβάλνπλ ηελ απηνκαηνπνίεζε, ηελ 

απινπνίεζε θαη ηνλ επαλαθαζνξηζκφ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ, ηε δεκηνπξγία 

εμαηνκηθεπκέλσλ ζρέζεσλ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ/πξντφλησλ, 

ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. πσο είλαη θαλεξφ νη ζηφρνη 

ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη θαηά βάζε δχν. Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ δνκψλ κε 

ηελ εηζαγσγή απηνκαηνπνίεζεο ζηελ επηρείξεζε θαη ε δεκηνπξγία θαη ν έιεγρνο θαηλνχξγησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο ζηφρνο ηνπ πεηπρεκέλνπ κάλαηδκελη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ 

είλαη ε πιήξεο εθκεηάιιεπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ. ηε ζπλέρεηα, ζα επηλνήζνπλ θαη ζα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ 

απηέο ηηο επθαηξίεο. ια απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ απμαλφκελε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο φπσο: 

•Σν Γηαδίθηπν (the internet). Χο Γηαδίθηπν νξίδνπκε ην θπζηθφ δίθηπν πνπ ζπλδέεη ηνπο 

ππνινγηζηέο παγθνζκίσο. Ζ ππνδνκή ηνπο βαζίδεηαη ζηνπο δηαθνκηζηέο δηθηχνπ θαη ζηνπο 

ζπλδέζκνπο ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ππνινγηζηψλ ησλ δηαθνκηζηψλ ηζηνχ.(Chaffey D., 2008, 

ζει .34)  

•Σν Παγθφζκην Ηζηφ (World Wide Web -WWW). Ζ πην δηαδεδνκέλε ηερληθή δεκνζηνπνίεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν. Ζ πξφζβαζε ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο ηζηνχ, ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηζηνζειίδεο κε ελζσκαησκέλα γξαθηθά 

θαη θείκελν ζε HTML/XML. (Chaffey D., 2008, ζει. 34)  

•Σηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο (wireless communications). Οη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη 

επηθνηλσλίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ ρξήζε ζπζθεπψλ φπσο θνξεηνί ππνινγηζηέο, ή 

θνξεηνί ππνινγηζηέο ρεηξφο (PDA) θαη θηλεηά ηειέθσλα (θαη ζηαζεξέο πιαηθφξκεο πξφζβαζεο) 

κε δηάθνξεο κνξθέο αζχξκαηεο ζχλδεζεο. (Chaffey D., 2008, ζει. 34) ηελ ίδξπζε κηαο 

ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. 

Γειαδή, νη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, πιηθνχ ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Οη ππεξεζίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ 

είλαη δηαζέζηκεο ζε θάζε επηρείξεζε ή θαηαλαισηή πνπ έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Οη 
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ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζε επαίζζεηεο εηαηξηθέο πιεξνθνξίεο 

απαηηνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ζε νξηζκέλα κφλνλ άηνκα ή ζπλεξγάηεο. Έηζη εάλ νη 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πεξηνξίδεηαη ζηνπο ππαιιήινπο κηαο επηρείξεζεο, ηφηε 

αλαθεξφκαζηε ζε ελδνδίθηπν (intranet): Έλα ηδησηηθφ δίθηπν ζην εζσηεξηθφ κηαο εηαηξείαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηα πξφηππα ηνπ δηαδηθηχνπ γηα λα δψζεη ζην πξνζσπηθφ ηε δπλαηφηεηα θνηλήο 

ρξήζεο πιεξνθνξηψλ, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη δεκνζηεχζεσλ ζην Γηαδίθηπν. 

(ChaffeyD., ChadwickF., MayerR., JohnstonK., 2006, ζει : 32) Δάλ ε πξφζβαζε επεθηαζεί γηα 

λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιινπο, αιιά φρη φινπο εθηφο ηεο επηρείξεζεο, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε 

εμηξαδίθηπν (extranet): ρεκαηίδεηαη απφ ηελ επέθηαζε ελφο ελδνδηθηχνπ εθηφο εηαηξίαο ζε 

πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη ζπλεξγάηεο. (BottoF., 2000, ζει: 110) 

2.2.1. Δπθαηξίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. χκθσλα κε ηνπο Evans θαη Wurster ηνπ 

Harvard ππάξρνπλ ηξία ραξαθηεξηζηηθά πιεξνθνξηψλ ηα νπνία φηαλ ζπλδπαζηνχλ κε ηηο 

επαλαζηαηηθέο δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο (disruptive internet technology)
15

, κπνξεί λα 

έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζε κηα αγνξά. Απηά ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 

 

 Ζ Δκβέιεηα (reach). Παξαδνζηαθά, ε «εκβέιεηα» αλαθέξεηαη ζηνλ πηζαλφ 

αξηζκφ πειαηψλ κε ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή. 

Σν Γηαδίθηπν επηηξέπεη ηελ επέθηαζε ηεο εκβέιεηαο ζε εζληθφ θαη παγθφζκην 

επίπεδν κε ρακειφ θφζηνο κε ηε δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ ησλ 

κεραλψλ αλαδήηεζεο. Ζ «εκβέιεηα» αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη πξντφλησλ πνπ κπνξεί λα θαιχςεη έλα πεξηβάιινλ 

δηαζχλδεζεο κε ηνπο πειάηεο. (π.ρ. ε κεγάιε ζεηξά πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη 

απφ ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο φπσο, νη Amazon θαη eBay ).  

 

 Ζ Αθζνλία (richness). Ζ αθζνλία απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ίδησλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Σν Γηαδίθηπν δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο πην ιεπηνκεξψλ 

πεξηγξαθψλ πξντφλησλ, ηηκψλ θαη δηαζεζηκφηεηαο. Δπηηξέπεη επίζεο 

πεξηζζφηεξε αιιειεπίδξαζε θαη πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ γηα ηελ 

πξνζέιθπζε πειαηψλ. 

 

 Οη Γεζκνί (affiliation). Απηνί αλαθέξνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζπλδέζκσλ κε ζπλεξγάηεο. ε έλα πεξηβάιινλ δηθηχνπ, κηα επηρείξεζε πνπ 

δηαζέηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαη πινπζηφηεξνπο ζπλδέζκνπο κε άιιεο 

ζπκβαηέο επηρεηξήζεηο, ζα είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε εκβέιεηα 

θαη επηξξνή φπσο ε eBay ε Google θαη ε Yahoo!. 

                                                           

15
 φμφωνα με τον Chaffey D. είναι νζεσ προςεγγίςεισ επικοινωνίασ που βαςίηονται ςτο Διαδίκτυο και αλλάηουν 

τον τρόπο με τον οποίο ανταλλάηονται οι πλθροφορίεσ για διάφορα προϊόντα, επθρεάηοντασ ζτςι τθ βάςθ 
ανταγωνιςμοφ ςε μία αγορά. 
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2.2.2. Κίλδπλνη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο είλαη ε 

ιήςε κηαο ιαλζαζκέλεο απφθαζεο ζρεηηθά κε επελδχζεηο ζην ειεθηξνληθφ 

επηρεηξείλ. ε θάζε επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, θάπνηεο εηαηξίεο εθκεηαιιεχηεθαλ ην 

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη θέξδηζαλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ελψ άιιεο 

επέλδπζαλ ζε απηφ ρσξίο λα πεηχρνπλ εθείλα πνπ πεξίκελαλ, είηε γηαηί ε 

εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ εζθαικέλε, είηε απιψο επεηδή νη πξνγξακκαηηζκέλεο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αγνξά ηνπο ήηαλ αθαηάιιειεο. 

Δθηφο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο θηλδχλνπο ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ επίζεο αξθεηνί 

πξαθηηθνί θίλδπλνη πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, γηαηί, εάλ αγλνεζνχλ, 

απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξλεηηθέο εκπεηξίεο πειαηψλ θαη ηζηνξίεο πνπ 

βιάπηνπλ ηελ θήκε ηεο επηρείξεζεο. Μεξηθά παξαδείγκαηα θαθήο εκπεηξίαο 

πειαηψλ απφ κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε είλαη:  

 

 Ηζηφηνπνη πνπ παχνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ιφγσ ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ 

επηζθέςεσλ κεηά απφ κηα ηειενπηηθή δηαθεκηζηηθή θακπάληα ζε ψξα 

αηρκήο.  

 

 Υάθεξ πνπ δηεηζδχνπλ ζηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ππνθιέπηνληαο 

δεδνκέλα πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

 

 Μηα επηρείξεζε πνπ ζηέιλεη ειεθηξνληθά κελχκαηα ζε πειάηεο ρσξίο ηελ 

έγθξηζή ηνπο, εθλεπξίδνληάο ηνπο θαη παξαβηάδνληαο, ελδερνκέλσο, 

λφκνπο γηα ην πξνζσπηθφ απφξξεην θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

 

 Πξνβιήκαηα ζηελ απνζηνιή αγαζψλ ηα νπνία παξαγγέιζεθαλ κέζσ 

δηθηχνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη είηε ράλνληαη παξαγγειίεο πειαηψλ είηε 

θαζπζηεξνχλ. 

 

2.2.3. Γηακφξθσζε ηεο ηξαηεγηθήο ζην Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ. Ζ δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ κνηάδεη κε θάηη κπζηεξηψδεο πνπ ε 

ιχζε ηνπ είλαη δχζθνιν λα θαλεί. Παξ ́φια απηά, αλ ηα ζηειέρε αθνινπζήζνπλ 

θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ην κπζηήξην κεηψλεηαη. Απηέο νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή ζηξαηεγηθψλ εξσηήζεσλ. 

Οη απαληήζεηο ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηα πξψηα βήκαηα ζην ειεθηξνληθφ 

επηρεηξείλ. Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα απαληεζνχλ μερσξηζηά απφ φια ηα ζηειέρε 

θαη νη απαληήζεηο λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο. Οη ζπλαληήζεηο πνπ ζα 

επαθνινπζήζνπλ ζα απνθαιχςνπλ δηαθνξέο. Ζ θάιπςε απηψλ ησλ δηαθνξψλ 

απνηειεί ιάθηηζκα γηα ην ηαμίδη ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. ηελ αξρηθή θάζε ε 

εηαηξεία αληηιακβάλεηαη ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ αγνξά θαη θαηαζηξψλεη ζρέδην, 
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ψζηε λα δεκηνπξγήζεη λέα αμία γηα ηνλ πειάηε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, πξέπεη λα 

είλαη πνιχ θαιά γλσζηφ ην πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη ηη αθξηβψο 

ςάρλεη απηφο. Πξέπεη λα θαηαλνεζεί ην ηη αθξηβψο απαηηείηαη γηα λα 

εθπιεξσζνχλ νη αλάγθεο ηνπ πειάηε. Σελ ίδηα ζηηγκή πξέπεη λα εμεηαζηεί 

πξνζεθηηθά ε ίδηα ε εηαηξεία. Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε φζνλ αθνξά ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηα φξηά ηεο. Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ, δειαδή ην ηη πξέπεη λα γίλεη, πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θάζεηο: 

 Σελ απφθηεζε γλψζεσλ πνπ βνεζάεη ηελ εηαηξεία λα θαηαλνήζεη ηη 

αλαδεηάεη ν πειάηεο θαη πξνο ηα πνχ ζηξέθεηαη ν θιάδνο. Απηή ε θάζε 

αλνίγεη έλα παξάζπξν ζην κέιινλ θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαιάβεη θαλείο πξαγκαηηθά ηη πηζηεχνπλ νη πειάηεο φηη αμίδεη. 

 Σελ αμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ήδε ππάξρνπζα 

επηρείξεζε θαη αλαγλσξίδεη ηη ηθαλφηεηεο έρεη ζήκεξα θαη ηη ηθαλφηεηεο 

ρξεηάδεηαη λα έρεη αχξην. Απηή ε θάζε επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο λα 

αλαξσηεζνχλ αλ έρνπλ φ,ηη ρξεηάδεηαη, ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 

κεηαβαιιφκελεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πειαηψλ. 

 Σν ζρεδηαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πνπ εμεηάδεη πνηεο αμίεο 

πξέπεη λα πξνζθέξεη ε εηαηξεία, ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ςεθηαθέο 

δπλαηφηεηεο. Πψο απηή ε αμία ζα κεηαθξαζηεί ζε πξντφληα, ππεξεζίεο ή 

εκπεηξία; Απηή ε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλνιηθνχ 

ζρεδίνπ, ψζηε λα εθπιεξψλνληαη νη λέεο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Απηφ ην 

ζρέδην απνηειεί, επίζεο, έλαλ ράξηε πνπ ζα βνεζήζεη ηελ εηαηξεία λα 

θηάζεη εθεί πνπ πξέπεη. 

  Γηα λα επηηχρεη καθξνρξφληα κηα επηρεηξεκαηηθή θίλεζε εηζφδνπ ζην e-business, πξέπεη 

λα εθαξκνζηεί κε ηελ ίδηα πξνζνρή πνπ εθαξκφδεηαη νπνηαδήπνηε άιιε επηρεηξεκαηηθή θίλεζε. 

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ «θαξπνθφξεο» ηδέεο ψζηε λα 

αθνινπζεζνχλ νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο. Λφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, 

ρξεκάησλ θαη ρξφλνπ πνπ δηαζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ κφλν 

ηελ θαιχηεξε ηδέα απφ απηέο πνπ ζα πξνηαζνχλ. Σν κπζηηθφ βξίζθεηαη ζηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ηδέαο, ηνπ θαηάιιεινπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. Ζ επηηπρία ινηπφλ, εμαξηάηαη απφ ην 

πφζν θαιά ε δηνίθεζε παίξλεη ηέηνηνπ είδνπο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. Κάησ απφ ηηο πςειέο 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη ηα κεγάια πνζά πνπ επελδχνληαη, πξέπεη ε θίλεζε λα είλαη ζσζηή 

ηελ πξψηε θνξά, φζν αθνξά θφζηνο, ρξφλν κέρξη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά θαη πνηφηεηα. Ζ 

επηινγή ηεο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο επηηαρχλεη ηελ εμάπισζε ζηελ αγνξά θαη ειαρηζηνπνηεί ηα 

θφζηε, ζε αληίζεζε κε ηελ επηινγή κηαο ιάζνπο ζηξαηεγηθήο, θφζηνπο, πνηφηεηαο, ηθαλνπνίεζε 

πειαηψλ θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ απφθαζε ινηπφλ, γηα ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Δίλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί φξακα θαη δεκηνπξγηθφηεηα, πξνζδηνξίδεη ηελ γεληθφηεξε πνξεία ηεο 

επηρείξεζε θαη ηε κεηαθξάδεη ζπρλά ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην δξάζεο. Σν ζρέδην απηφ 
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ζπλήζσο πεξηέρεη κηθξφηεξα ζρέδηα, φπσο ην marketing plan. Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο, 

πξνιακβάλεη θπξίσο ην ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο: αλαδεηά ην θέξδνο, 

ηελ επηβίσζε, ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά, ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο, ηελ απφδνζε ηεο 

επέλδπζεο ή ηελ αλάπηπμε. Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί επίζεο, ην φξακα ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

εμεηαζηεί θάζε είδνπο ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή, αθφκα θαη λέεο ή κε ζπκβαηηθέο. Πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ νη πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο, νη αληαγσληζηέο θαη ε επηρείξεζε ε ίδηα. Πξέπεη λα 

εθηηκεζνχλ αλάγθεο, δπλάκεηο, αδπλακίεο θαη πξνζαλαηνιηζκνί. Μεηά ηε δεκηνπξγία γεληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ κε βάζε ην φξακα, νη ζηξαηεγηθέο απηέο πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε πην 

ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα. Καηαλνψληαο ηα θφζηε, ηηο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο, ηε ζέζε 

ζηελ αγνξά, ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηηο 

αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, γίλεηαη επηινγή απφ 

ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο κε βάζε ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε. 

Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ραξάδνπλ ηνλ δξφκν πνπ ζα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε γηα λα θηάζεη ζην 

ζθνπφ ηεο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη νη επηρεηξήζεηο λα ζπκνχληαη φηη ε ηερλνινγία είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, αθνχ άιισζηε, απηή είλαη πνπ επέηξεςε ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ ηερλνινγία απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ επηηπρία. Απφ κφλε ηεο 

δελ κπνξεί λα θάλεη έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ δπλακηθφ, αιιά κπνξεί λα εληζρχζεη πνιχ 

έλα ήδε δπλακηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ επηηπρία εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

αμίαο γηα ηνπο πειάηεο θαη ηελ πξνζθνξά αμίαο, ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ 

πειαηψλ, ηε ζπλερή άλνδν ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε ζε λέα επίπεδα θαη ην ζηήζηκν ελφο 

ζρεδίνπ πνπ λα μεπεξλά ηνλ αληαγσληζκφ. Οη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θφζκνπ, ρξεζηκνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ πξψηεο ηηο ηάζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ. Ζ αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πξνυπνζέηεη ην ζπλδπαζκφ 

ππαξρνπζψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, ζηξαηεγηθήο 

κάξθεηηλγθ, δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ζηξαηεγηθήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Δθηφο απφ ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο ζηξαηεγηθήο, νη ζρνιηαζηέο ζπκβνπιεχνπλ ηηο 

εηαηξείεο λα εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο ηερληθέο γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

ηηο αξρέο πεξίπνπ ηηο λέαο ρηιηεηίαο, πνιιά άξζξα, επεξεαζκέλα απφ ηε κφδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, παξφηξπλαλ ηνπο επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

«θαηλνηνκήζνπλ γηα λα κελ αθαληζηνχλ». 

2.2.4. ρεδηαζκφο ηξαηεγηθήο. Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ 

ζπρλά θαίλεηαη εχθνιε, αιιά γηα λα γίλεη ζσζηά απαηηεί κηα ζπλερή θαη ζηαζεξή 

δαπάλε ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο. Αξθεηέο εηαηξείεο, αλ φρη νη πεξηζζφηεξεο, δελ 

είλαη πξφζπκεο λα δεζκεπηνχλ ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. Απηφ απνηειεί κηα 

επηθίλδπλε ζηξαηεγηθή ζε κηα δπλακηθή αγνξά, φπσο ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαζψο 

είλαη πνιχ εχθνιν κηα εηαηξεία λα ράζεη ηελ πξνλνκηαθή ηεο ζέζε πάξα πνιχ 

γξήγνξα. Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ είλαη νη εμήο: 

 Ζ ηερλνινγία δελ είλαη ην κφλν ζηνηρείν ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Ζ 

ζηξαηεγηθή, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, νη δηαδηθαζίεο θαη νη απαηηνχκελεο 

ζε απηέο αιιαγέο απνηεινχλ θαη απηά ζηνηρεία ηνπ ειεθηξνληθνχ 
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επηρεηξείλ θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ελαξκνληζκέλα θαη νινθιεξσκέλα. 

Ζ ζηξαηεγηθή πξέπεη λα θαζνξίδεη ην φξακα θαη πψο ζα γίλεη απηφ εθηθηφ, 

λα είλαη άξηηα θαη λα έρεη ιάβεη ππφςε ηεο πξφζθαηα ζηνηρεία. Σν 

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ επηθέξεη λέεο απαηηήζεηο ζε αλζξψπνπο, 

ηθαλφηεηεο, εθπαίδεπζε θαη θαηαλνκή εξγαζηψλ. 

 Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή επεξεάδεηαη απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

απαηηήζεηο, ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θιάδνπ, ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ 

θαη ηα ζεκεία θιεηδηά . Σα ζεκεία απηά είλαη κεγάιεο επελδχζεηο θαη 

βαζηθά ζεκεία ππνδνκήο φπνπ ζηεξίδεηαη ην παξφλ πεξηβάιινλ θαη δελ 

είλαη δπλαηφλ λα αιιάμνπλ εχθνια. Πξέπεη, ινηπφλ, λα ιακβάλεηαη ππφςε 

ε παξνχζα θαηάζηαζε. 

 Ζ επηθνηλσλία θαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ηκεκάησλ είλαη πνιχ θξίζηκε. 

Οη εζσηεξηθέο πεγέο γλσξίζνπλ θαιά ηελ αγνξά, ηνπο πειάηεο, ηνλ θιάδν 

θαη ηνπο ζηφρνπο. Αλ δεκηνπξγεζεί αίζζεκα πξνζθνξάο ζηε δηαδηθαζία, 

ε εθαξκνγή ζα έρεη ππνζηήξημε απφ φινπο. 

 Έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξέπεη λα είλαη ν νδεγφο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ηερλνινγίαο. Υσξίο 

απηφ κπνξεί κηα επηρείξεζε λα βξεζεί λα ιχλεη ιάζνο πξνβιήκαηα. Αθφκα 

θαη αλ δελ ππάξρεη νξγαλσκέλν ηππηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ φια ηα ζεκεία πνπ ζα εμέηαδε απηφ. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

νδεγεί ζην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, ηε ζηξαηεγηθή θαη ην ζρέδην 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη έπεηηα, ζην ζρεδηαζκφ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, αξρηηεθηνληθήο εθαξκνγψλ, ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη 

δηαδηθαζηψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Ο ζρεδηαζκφο δελ πξέπεη λα αξθείηαη ζε γεληθφηεξεο θαη απιέο 

δηαηππψζεηο. Ζ ζηξαηεγηθή πξέπεη λα θαζνξίδεηαη θαη λα αλαιχεηαη ζε 

έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ιεπηνκεξεηψλ, θαζψο εθεί εληνπίδνληαη ηα 

πξνβιήκαηα θαη νη δπλαηφηεηεο. Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο κεηαθξάδεη ζηνπο 

ζηφρνπο ζε θαζεκεξηλέο εξγαζίεο θαη έξγα. 

 Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζην ζρεδηαζκφ ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ απφ ηνλ απιφ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ, είλαη φηη ην θέληξν 

ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο είλαη ν πειάηεο (customer focus). 

Απηφ ην ζεκείν είλαη θαη ε πην δχζθνιε θαη δσηηθή απαίηεζε πνπ πξέπεη 

λα θαιχςεη ε επηρείξεζε. Σν ελδηαθέξνλ δελ επηθεληξψλεηαη ζην ηη ζέιεη 

λα επηηχρεη ε επηρείξεζε, αιιά ζην πνηνη είλαη νη πειάηεο ηεο, ηη ζέινπλ 

θαη πψο ζα ηνπο ηθαλνπνηήζεη, πψο ζα είλαη εχθνιν λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο 

καδί ηεο θαη πψο λα δεκηνπξγήζεη αίζζεζε αθνζίσζεο. 

 Ο ζρεδηαζκφο πξέπεη λα είλαη κηα δπλακηθή ζπλερήο δηαδηθαζία, λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ζηηο αιιαγέο ησλ 
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πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ. Να αληηδξά ζηηο αιιαγέο κε ηαρχηεηα θαη 

επειημία. Πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζπλερψο θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη. 

 Ζ δεκηνπξγία αμίαο, επίζεο, πξέπεη λα είλαη κία δπλακηθή ζπλερήο 

δηαδηθαζία πνπ λα παξαθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

αληαγσληζηψλ. 

 ιεο νη πιεξνθνξίεο θαη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκεο ζε ςεθηαθή κνξθή. Έηζη, κπνξνχλ λα γίλνπλ θαιχηεξα 

αληηθείκελν αλάιπζεο, αλαδήηεζεο, αλαπξνζαξκνγήο, εξγαζίαο θαη 

κεηαβίβαζεο. 

 Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα νινθιεξσκέλε ππνδνκή εθαξκνγψλ γηα ην e-

business κε έκθαζε ζην interface, ηελ νινθιήξσζε, ηελ θαηλνηνκία θαη 

ηε ζπλερή αλάπηπμε θαη αιιαγή. 

 

2.2.5. Δπηρεηξεκαηηθφο ζρεδηαζκφο. Ο ζρεδηαζκφο δηακνξθψλεη κηα ζηξαηεγηθή θαη έλα 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ηα νπνία απνηεινχλ νπζηαζηηθά έλα εγρεηξίδην νδεγηψλ 

γηα ηελ πνξεία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Μεηά 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ γεληθψλ αξρψλ ζηξαηεγηθήο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε γηα λα ηνπο πεηχρεη, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ δεκηνπξγία 

κηαο επηρείξεζεο online, είηε γηα έλα online εγρείξεκα, ε επηρείξεζε πξέπεη λα 

θαηαζηξψζεη έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην (business plan) ή έλα ζρέδην έξγνπ 

(project plan). Αθφκα θαη αλ δελ θξηζεί απαξαίηεηε ε ζχληαμε ελφο ηέηνηνπ 

ζρεδίνπ, είλαη απαξαίηεην ε επηρείξεζε λα αθνινπζήζεη ηα βαζηθά βήκαηα ελφο 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Έλα project plan πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί, φπσο θαη 

έλα business plan. Πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ε ζθνπνί, ηα ρξνληθά φξηα, νη 

αλάγθεο ζε ηερλνινγία, πνηνο ζα θάλεη ηη πξηλ θαη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ, 

πνηα ζα είλαη ε νκάδα ηνπ project, πνηνο ζα ηελ δηεπζχλεη, πνηεο ζα είλαη νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εξγαζηψλ. Πξέπεη λα παξαιεθζνχλ πεξηηηά 

βήκαηα, λα επηθεληξσζεί ζηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πνηφηεηα, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

απαηηήζεηο ζε πξνζσπηθφ, ηερλνινγία, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη νη 

ηξφπνη επηινγήο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξνζθέξεη 

κηα βάζε γηα ην ηη ζα θάλεη ε επηρείξεζε θαη πψο ζα ην θάλεη, αιιά θαη κηα βάζε 

γηα ηελ απφθηεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη πφξνπ. Δίλαη απαξαίηεην φηαλ δεηείηαη 

εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε επελδπηέο θαη 

ηξάπεδεο. Βνεζάεη ζηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ θαη ηελ επηθέληξσζε ζηνπο 

ζηφρνπο. Πεξηιακβάλεη κηθξφηεξα ζρέδηα φπσο marketing plan, θχιιν εηζξνψλ-

εθξνψλ θιπ.  

Μέζσ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζπληεινχληαη ηα παξαθάησ: 

 Καζνξηζκφο ηνπ εγρεηξήκαηνο (mission statement). 

 Καζνξηζκφο ζθνπνχ, ζηφρσλ θαη ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ (milestones), 

επηθέληξσζε ζηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο (ROI). 



18 
 

 Πξνζδηνξηζκφο ζέζεσλ-θιεηδηψλ πξνζσπηθνχ, ππαιιήισλ, πφξσλ θαη 

ζρεηηθνχ θφζηνπο. 

 Οξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 

  Καηά ηε ζπγγξαθή ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη λα 

αλαιπζνχλ ην ηζηνξηθφ ηεο επηρείξεζεο, ηη δηαθνξεηηθφ θαη κνλαδηθφ κπνξεί λα πξνζθέξεη, νη 

ζηφρνη ηεο, ν ηξφπνο πνπ ζα γίλεη ην marketing, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, νη πξνβιέςεηο θφζηνπο 

αιιά θαη εζφδσλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπ, ηα πξνζφληα ηεο δηνίθεζεο, 

ηα λνκηθά ζέκαηα, ην ξίζθν, νη θίλδπλνη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα αληηκεησπίζεη. Σν 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

 Πεξίιεςε (executive summary): ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ, κήθνπο ζπλήζσο 1, 2 

ή 3 ζειίδσλ. πλήζσο, πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε, ηε δηνίθεζή ηεο, ηελ 

αγνξά θαη ηνλ αληαγσληζκφ, ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

παξειζφληνο, αιιά θαη πξνβιέςεηο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

 Δηζαγσγή (introduction): νξίδεη ην ζθνπφ ηνπ ζρεδίνπ, ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο θαη 

ζπληήξεζεο, ηνπο εκπιεθφκελνπο αλζξψπνπο θαη ηηο ππεπζπλφηεηέο ηνπο, ηνπο ζηφρνπο. 

 Σάζεηο (trends): πεξηιακβάλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο , ηηο ηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ησλ εθαξκνγψλ ζηελ αγνξά πνπ επεξεάδνπλ ηεο επηρείξεζε. 

 Παξνχζα θαηάζηαζε (current situation): εμεηάδεη ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαη 

παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ πεξηβαιιφλησλ internet, extranet θαη intranet φζν 

αθνξά ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ, ηελ ηερλνινγηθή 

ππνδνκή ηνπο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Αλάιπζε θαηάζηαζεο (situation analysis): απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηεο 

παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο αγνξάο. Αλαιχεη ηνλ θιάδν θαη ηελ αιπζίδα αμίαο θαη 

πεξηιακβάλεη ηε SWOT αλάιπζε. Δληνπίδεη πιενλεθηήκαηα θαη ζεκεία πνπ ρξήζνπλ 

βειηίσζε, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο, ηηο αλάγθεο ηνπο, ηηο αμίεο ηνπο, 

ηηο πξνζδνθίεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

 ηξαηεγηθή θαηεχζπλζε (direction-strategy): πξνζδηνξίδεη ηελ αμία πνπ ζέιεη λα 

πξνζθέξεη ε επηρείξεζε ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ην πεηχρεη απηφ, 

ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο επηηπρίαο. 

 Δπθαηξίεο (opportunities): αλαιχνληαο πψο ζα πεηχρεη ε επηρείξεζε ηελ πξνζθνξά αμίαο 

κέζα απφ θάζε δηαδηθαζία ηεο κπνξνχλ λα θαλεξσζνχλ επθαηξίεο. 

 Καηάζηαζε αληαγσληζκνχ (competitive situation): γηα θάζε επθαηξία πνπ έρεη εληνπηζηεί, 

πξέπεη λα αλαιπζεί πνηνο είλαη ν αληαγσληζκφο θαη πψο απηφο ζα αληηδξάζεη. Έηζη, ζα 

εληνπηζηνχλ νη επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 Απαηηήζεηο γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ (e-business requirements): πξνζδηνξίδεη 

ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα δξάζεο θαη έξγσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ, ζε ζεκεία φπσο εθαξκνγέο, 

ηερλνινγηθή ππνδνκή, νξγάλσζε, δηαδηθαζίεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 
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επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα αληηκεησπηζηεί.  

 Business case: πξνζδηνξίδεη ηα θφζηε, ηα νθέιε θαη ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο. 

 Οδεγίεο (instruction): πξφθεηηαη γηα ηελ θαηάζηξσζε ελφο ράξηε πνπ πεξηιακβάλεη 

επηκέξνπο έξγα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 

 

2.2.5.1.ηάδηα επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο είλαη φπσο 

πξναλαθέξζεθε, κηα αδηάθνπηε δπλακηθή δηαδηθαζία. Πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

ζηάδηα: 

 Έλαξμε: γηα λα μεθηλήζεη ν ζρεδηαζκφο, πξέπεη λα απνθηεζεί ε 

ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, λα νξηζηεί θάπνηνο σο ρνξεγφο ηεο 

πξνζπάζεηαο, λα πξνζδηνξηζηνχλ ν ζθνπφο, ε νκάδα εκπιεθνκέλσλ, ε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη λα αλαθνηλσζεί 

ην έξγν. 

 Δθηίκεζε θαηάζηαζεο: γηα λα κπνξέζεη λα δηακνξθσζεί ε 

ζηξαηεγηθή, ρξεηάδεηαη λα αλαιπζεί ε παξνχζα θαηάζηαζε, νη ηάζεηο 

θαη νη επηδξάζεηο ηνπο, ηα πιενλεθηήκαηα, ηα ζεκεία βειηίσζεο, ν 

θιάδνο θαη ε αιπζίδα αμίαο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί SWOT αλάιπζε. 

 Αλάπηπμε: γίλεηαη ε αλάπηπμε ησλ πξνηάζεσλ γηα αμία θαη ηνπ 

ηξφπνπ πξνζθνξάο ηεο, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ηξφπσλ κέηξεζεο 

ηεο επηηπρίαο θαη ηεο πνξείαο ηεο ζηξαηεγηθήο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ελαιιαθηηθψλ νδψλ: πξνζδηνξίδνληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο επθαηξίεο, αμηνινγείηαη ν αληαγσληζκφο θαη ηίζεληαη 

πξνηεξαηφηεηεο. 

 Αλάιπζε πφξσλ θαη ππνδνκήο: πξνζδηνξίδνληαη νη επηδξάζεηο ζηελ 

ππνδνκή: αξρηηεθηνληθή εθαξκνγψλ, επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ηερλνινγηθή ππνδνκή, δηαδηθαζίεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δπίζεο, γίλεηαη ε αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο, ν 

πξνυπνινγηζκφο, θαηαζηξψλεηαη ν ράξηεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη 

απνθηάηαη ε έγθξηζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ.  

  Γελ αξθεί απιά ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο. Σν πνην ζεκαληηθφ 

ζεκείν είλαη αλ ζα κπνξέζεη απηή ε ζηξαηεγηθή λα κεηαθξαζηεί ζε ελέξγεηεο θαη λα πινπνηεζεί. 

Ζ πινπνίεζε, πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ site, ησλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ θαη ζρεδίνπ 

φπσο θαη ηε ζπλερή πξνψζεζε θαη ζπληήξεζε. 

2.2.6. Αλάιπζε SWOT. Ζ αλάιπζε SWOT (SWOT analysis) είλαη έλα ζρεηηθά απιφ 

αιιά ζπλάκα ηζρπξφ εξγαιείν, ην νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνχο λα 

αλαιχζνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ φζνλ αθνξά ηα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ζεκεία ηνπο θαη λα ηαηξηάμνπλ κε ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, θπξίσο ησλ αληαγσληζηψλ. ηα πιαίζηα ηνπ 
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ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, κηα αλάιπζε SWOT γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην 

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ κπνξεί λα ζπλδπάζεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία, ηηο 

επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ αθνξνχλ ζπζηήκαηα εηαηξηθά, κάξθεηηλγθ, 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή κπνξεί λα γίλεη μερσξηζηή 

αλάιπζε SWOT γηα θαζέλα απφ απηά. Ζ αλάιπζε SWOT κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ. (Chaffey, D., 2008, ζει : 

195) Γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα δπλαηά ζεκεία ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ 

εξσηήζεηο φπσο ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη ε επηρείξεζε θαιχηεξα απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο, πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εηαηξείαο. (Rosen, 2000) (π.ρ. ν 

ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο κηαο ζπλαιιαγήο γίλεηαη ηαρχηεξνο). Σα αδχλαηα ζεκεία 

βξίζθνληαη αλ εμεηαζηεί ηη είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα βειηησζεί ζηελ εηαηξεία, 

πνηα πξάγκαηα δελ έγηλαλ ηφζν θαιά, ηη πξέπεη λα απνθχγεη, ζε πνηα ζεκεία 

πζηεξεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο. (π.ρ. ε έιιεηςε εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο ηεο 

εηαηξείαο ζην ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο). Δλψ νη επθαηξίεο ηεο 

επηρείξεζεο απαληνχλ ζε εξσηήζεηο φπσο πνηεο θαιέο πξννπηηθέο θαίλνληαη, 

δηαθαίλνληαη αιιαγέο ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, ζηελ θνηλσλία ή ζηελ 

ηερλνινγία πνπ ζα ηελ επλνήζνπλ; (π.ρ. αλάπηπμε θαη πςειή δηείζδπζε 

ηερλνινγηψλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο). Σέινο , νη απεηιέο είλαη ηα εκπφδηα πνπ 

ζπλαληά ε επηρείξεζε ζηε πνξεία γηα ηελ ειεθηξνληθή νινθιήξσζε. Θα πξέπεη 

λα απαληεζνχλ εξσηήζεηο φπσο: ππάξρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ή 

πξνβιήκαηα κεηξεηψλ; Τπάξρνπλ εκπεηξφηεξνη αληαγσληζηέο; Οη αιιαγέο ζηε 

ηερλνινγία απεηινχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο; (π.ρ. παξαδνζηαθνί πειάηεο 

πνπ βιέπνπλ κε δπζπηζηία θάζε ηη θαηλνχξγην). 

 

Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

  Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ππνδειψλεη ηελ ηζφξξνπε αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο θαη βαζίδεηαη ζην 

ηξίπηπρν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ νη εηαηξείεο δεκηνπξγνχλ πξνζδνθίεο ζηνπο πνιίηεο θαη δείρλνπλ ηνλ θαιφ ηνπο 

ραξαθηήξα ζε εξγαδφκελνπο, ζε πειάηεο θαη ζε πξνκεζεπηέο. Οη θνηλσληθέο εηαηξηθέο δξάζεηο, 

εθφζνλ γίλνληαη κε νξγάλσζε, κεζνδηθφηεηα, πξνγξακκαηηζκφ θαη επηθέξνπλ επλντθά 

απνηειέζκαηα, γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ θνηλσλία κε ηθαλνπνίεζε. Γηαδξακαηίδνπλ 

νπζηαζηηθφ  ξφιν ζηελ εδξαίσζε ζεηηθήο θήκεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία κε 

ηε ζεηξά ηεο ζπληειεί καθξνπξφζεζκα ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. Με απιά ιφγηα είλαη 

κηα επέλδπζε γηα ηηο εηαηξείεο. Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη επίζεο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο θαηά ηελ επηινγή ζέζεσο εξγαζίαο. Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζεσξείηαη 

βαζηθφ ηκήκα ηεο ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ marketing. Δθφζνλ ζρεδηαζηεί θαη 

εθαξκνζηεί ζσζηά, θαηαιήγεη ζε επηηπρία ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ αλέιαβε λα ππεξεηήζεη 

έλαλ θνηλσληθφ ζηφρν, φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία πνπ αληιεί απφ απηφλ νθέιε. 
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Πξφθεηηαη, κε άιια ιφγηα, γηα κηα θαηάζηαζε πνπ θαη ηα δχν κέξε θεξδίδνπλ. Μηα win - win 

θαηάζηαζε. 

  Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο ινηπφλ, δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία 

νξηζκέλσλ κνληέισλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηβίσζε θαη ε άλζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην δηαδίθηπν. 

 

2.3. ΜΟΝΣΔΛΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 

Σν ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν απνηειεί ηνλ ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ: 

 ηξαηεγηθψλ δηαδηθαζηψλ (strategy) 

 Δπηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (business process)  

 Γηαζέζηκεο ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη ηερλνινγηψλ 

  ε απηφ ην ζεκείν αλαιχνληαη ηα κνληέια ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ηα νπνία επηιέγνπλ νη 

εηαηξίεο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζην δηαδίθηπν είηε απηνχζηα είηε ζε 

ζπλδπαζκφ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη. 

 

Ζιεθηξνληθφ-δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα. Ζ κεηαθίλεζε πξνο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη 

πνιιά νθέιε αιιά θαη έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‟ φςε. Σν 

ειεθηξνληθφ-δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα είλαη απηφ πνπ ζθέθηεηαη ν θφζκνο φηαλ αθνχεη ηνλ φξν 

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Απηφ ην κνληέιν ζπλδπάδεη επεμεξγαζία ζπλαιιαγψλ, αζθάιεηα, ζε 

απεπζείαο ζχλδεζε πιεξσκή θαη πιεξνθνξίεο απνζήθεο ψζηε λα επηηξέςνπλ ζηνπο εκπφξνπο 

λα πνπιήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο δηαδηθηπαθά. Απηφ ην κνληέιν είλαη κηα βαζηθή κνξθή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ νπνία ν αγνξαζηήο θαη ν πσιεηήο αιιειεπηδξνχλ άκεζα-

απεπζείαο. Γηα λα δηεμάγνπλ ειεθηξνληθφ εκπφξην κε ηελ κνξθή ειεθηξνληθνχ-δηαδηθηπαθνχ 

θαηαζηήκαηνο, νη έκπνξνη ζα πξέπεη λα νξγαλψζνπλ ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο ησλ πξντφλησλ, 

λα ιακβάλνπλ παξαγγειίεο κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, λα δέρνληαη πιεξσκέο κε αζθάιεηα, 

λα απνζηέιινπλ ην εκπφξεπκα ζηνλ θαηαλαισηή θαη λα δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα ησλ 

θαηαλαισηψλ (φπσο ην πξνθίι). Πξέπεη επίζεο λα καξθεηάξνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο ψζηε λα 

δηαρεηξηζηνχλ δπλεηηθνχο πειάηεο. 

Σερλνινγία θαιαζηνχ αγνξψλ. Μηα απφ ηηο πην θνηλέο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη απηή ηνπ θαιαζηνχ αγνξψλ. Απηή ε ηερλνινγία επεμεξγαζίαο 

παξαγγειηψλ επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα ζπιιέμεη  ηα πξντφληα πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη 

ελψ ζπλερίδεη λα ςσλίδεη. Σν θαιάζη αγνξψλ ππνζηεξίδεηαη απφ έλαλ θαηάινγν πξντφλησλ πνπ 

θηινμελείηαη ζηνλ εμππεξεηεηή (server) ηνπ εκπφξνπ κε ηελ κνξθή κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Ο 

εμππεξεηεηήο (server) ηνπ εκπφξνπ είλαη έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηνχκελν απφ ηνλ έκπνξν. Δίλαη έλα ζχζηεκα ππνινγηζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ φιεο 
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ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε κηαο ηζηνζειίδαο. ε βάζε δεδνκέλσλ είλαη κέξνο 

ηνπ εμππεξεηεηή ζρεδηαζκέλε λα απνζεθεχεη θαη λα αλαθέξεη κεγάια πνζά πιεξνθνξίαο 

(ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ, πεξηγξαθή πξντφλησλ, κεγέζε, δηαζεζηκφηεηα, πιεξνθνξίεο 

απνζηνιήο, απφζεκα.). νη βάζεηο δεδνκέλσλ επίζεο απνζεθεχνπλ πιεξνθνξίεο φπσο νλφκαηα, 

δηεπζχλζεηο, πιεξνθνξίεο πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη παιαηφηεξεο αγνξέο. Δλψ ε ηερλνινγία ηνπ 

θαιαζηνχ αγνξψλ πξνζθέξεη ζηνλ θαηαλαισηή ηελ άλεζε ησλ γξήγνξσλ θαη εχθνισλ 

ζπλαιιαγψλ, εγείξεη αλεζπρίεο θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηδησηηθφηεηα 

ησλ θαηαλαισηψλ ζην δηαδίθηπν. 

Γηαδηθηπαθά εκπνξηθά θέληξα. Σα δηαδηθηπαθά εκπνξηθά θέληξα παξνπζηάδνπλ ζηνλ 

θαηαλαισηή έλα κεγάιν εχξνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Πξνζθέξνπλ, γηα πνιινχο ινγνχο, 

κεγαιχηεξε επθνιία απφ ην λα ςάρλεη θαη λα ςσλίδεη ν θαηαλαισηήο απφ δηαθνξεηηθέο 

ηζηνζειίδεο. Γηα παξάδεηγκα, νη θαηαλαισηέο βξίζθνπλ πξντφληα απφ πιεζψξα πσιεηψλ θαη 

αληί λα θάλνπλ πνιιέο κεκνλσκέλεο αγνξέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θαιάζη αγνξψλ 

ηνπ εκπνξηθνχ θαη λα αγνξάζνπλ πξντφληα απφ πνιιά θαηαζηήκαηα κε κφλν κία ζπλαιιαγή. 

πρλά, απηά ηα εκπνξηθά θέληξα ιεηηνπξγνχλ σο πχιεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ θίλεζε πξνο ηνπο 

θπξίαξρνπο ιηαλνπσιεηέο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. 

Μνληέιν δεκνπξαζίαο. Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη πνιιά είδε ηζηνζειίδσλ δεκνπξαζίαο 

ηα νπνία ςάρλνπλ άιιεο ηζηνζειίδεο δεκνπξαζηψλ γηα λα εληνπίζνπλ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ζε 

θάπνην δηαζέζηκν είδνο. πλήζσο νη ηζηνζειίδεο δεκνπξαζηψλ ιεηηνπξγνχλ σο ηφπνη δεκφζηαο 

ζπδήηεζεο ζηα νπνία νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ ξφιν είηε ην πσιεηή είηε ηνπ αγνξαζηή. 

Χο πσιεηήο, είλαη δπλάκελνο λα δεκνζηεχζεη ην αληηθείκελν πνπ επηζπκεί λα πνπιήζεη, ηελ 

κηθξφηεξή πνπ δέρεηαη γηα ην ελ ιφγσ αληηθείκελν θαη κία πξνζεζκία γηα λα θιείζεη ηελ 

δεκνπξαζία. Πνιιέο ηζηνζειίδεο επηηξέπνπλ  λα πξνζηεζνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο 

φπσο θσηνγξαθίεο θαη πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Χο αγνξαζηήο, κπνξεί λα 

ςάμεη ζηελ ηζηνζειίδα γηα δηαζεζηκφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αλαδεηεί, λα δεη ηελ ηξέρνπζα 

ηηκή δεκνπξαζίαο θαη λα θάλεη θαη ν ίδηνο κηα πξνζθνξά, ζπλήζσο κέζα ζε θαζνξηζκέλεο 

απμήζεηο. Μεξηθνί ηζηφηνπνη επηηξέπνπλ λα θαζνξηζηεί κηα κέγηζηε ηηκή πξνζθνξάο θαη έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ζα πξνζθέξεη ελ απνπζία ηνπ αγνξαζηή. 

ην αληίζηξνθν δεκνπξαηηθφ κνληέιν επηηξέπεη ζηνλ αγνξαζηή λα νξίζεη κηα ηηκή θαη νη πσιεηέο 

θαινχληαη λα ηελ πξνζεγγίζνπλ ή αθφκα θαη λα ηελ μεπεξάζνπλ. Παξφιν πνπ νη δεκνπξαηηθέο 

ηζηνζειίδεο απαηηνχλ κεξίδην απφ ηηο πσιήζεηο, ππάξρνπλ θαη ηζηνζειίδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κφλν σο ηφπνη δεκφζηαο ζπδήηεζεο γηα αγνξαπσιεζίεο. Μέηα ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο, ηφζν 

ν πσιεηήο φζν θαη ν αγνξαζηήο εηδνπνηνχληαη θαη θαζνξίδνπλ κεηαμχ ηνπο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο 

θαη απνζηνιήο. Οη πεξηζζφηεξεο δεκνπξαηηθέο ηζηνζειίδεο δελ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία 

πιεξσκήο θαη απνζηνιήο, σζηφζν, κπνξεί λα εκπιαθνχλ αλ ε απνζηνιή θαη ε πιεξσκή 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή θέξδνπο. Ζ δεκνπξαζία ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

απφ b2b ηζηνζειίδεο. ε απηέο, νη πσιεηέο θαη νη αγνξαζηέο είλαη εηαηξίεο νη νπνίεο ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πνπιήζνπλ πεξηηηφ απφζεκα θαη λα θαη λα θεξδίζνπλ πξφζβαζε ζε 

πειάηεο επαίζζεηνπο ζηελ ηηκή. 



23 
 

Μνληέιν ππιψλ. Ηζηνζειίδεο-πχιεο δίλνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηελ δπλαηφηεηα λα βξνπλ 

φ,ηη ςάρλνπλ ζε έλα κφλν κέξνο. πρλά πξνζθέξνπλ λέα, αζιεηηθά θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

θαηξφ θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. Οη πεξηζζφηεξνη φηαλ αθνχλ ηνλ 

φξν „‟πχιε‟‟ ζθέθηνληαη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη νξηδφληηεο 

πχιεο, ή πχιεο πνπ ζπλαζξνίδνπλ πιεξνθνξίεο ζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ. Άιιεο πχιεο είλαη 

πην ζπγθεθξηκέλεο, πξνζθέξνληαο πιεζψξα πιεξνθνξηψλ ζρεηηθέο κε κία ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαηνινγία ζηελ νπνία θαη εκβαζχλνπλ, απηέο ιέγνληαη θάζεηεο πχιεο. Οη δηαδηθηπαθέο αγνξέο 

είλαη κηα δεκνθηιήο πξνζζήθε ζε κεγάιεο πχιεο. Πχιεο πνπ ζπλδένπλ θαηαλαισηέο κε 

δηαδηθηπαθνχο εκπφξνπο, δηαδηθηπαθά εκπνξηθά θέληξα θαη ηζηνζειίδεο δεκνπξαζηψλ 

πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα. Απηέο νη πχιεο βνεζνχλ ζην λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε θάπνην πξντφλ ην νπνίν αλαδεηνχλ θαη επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα πεξηεγεζεί ζε 

θαηαζηήκαηα αλεμάξηεηεο ηδηνθηεζίαο, ζε αληίζεζε κε κεξηθά δηαδηθηπαθά εκπνξηθά θέληξα. Οη 

θαηαλαισηέο πξέπεη λα έρνπλ θαηαλφεζε φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ πχιεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο ηνπο. Κάζε εκπνξηθή πχιε δηαξζξψλεη δηαθνξεηηθά ηελ εκπεηξία 

ειεθηξνληθήο αγνξάο. Μεξηθέο πχιεο ρξεψλνπλ ηνπο εκπφξνπο γηα έλαλ ζχλδεζκν ελψ άιιεο 

φρη. Πχιεο νη νπνίεο ρξεψλνπλ θάπνην ηέινο ζπγθαηαινγήο, πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

εκπφξσλ δηαζέζηκσλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Άιιεο ηζηνζειίδεο δελ ρξεψλνπλ ηνπο εκπφξνπο γηα 

λα εκθαλίδνληαη ζε θάπνην ρψξν ζηελ ηζηνζειίδα αιιά θξαηνχλ ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο θαη 

άιια πξσηαξρηθά ζεκεία γηα εκπφξνπο νη νπνίνη βνχινληαη λα πιεξψζνπλ. 

Μνληέιν δπλακηθήο ηηκήο. ην παξειζφλ, νη θπλεγνί επθαηξηψλ-πξνζθνξψλ έπξεπε λα 

ςάμνπλ επηζθεπηφκελνη πιεζψξα ηνπηθψλ ιηαλνπσιεηψλ θαη ρνλδξεκπφξσλ. ε απηφ ην 

θνκκάηη πεξηγξάθνληαη ζε βάζνο νη θχξηνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε δεκηνπξγηθή ηηκνιφγεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Πνιιέο απφ απηέο ηηο κεζφδνπο δε ζα ήηαλ δπλαηέο ρσξίο ην 

δηαδίθηπν. Πνιιέο επηρεηξήζεηο επηηξέπνπλ ζηνλ θαηαλαισηή λα νξίζεη ηηο ηηκέο πνπ βνχιεηαη 

λα πιεξψζεη γηα ηαμίδηα, ζπίηηα, απηνθίλεηα θαη άιια θαηαλαισηηθά αγαζά. Ζ ηηκέο πάληα 

έπεθηαλ φηαλ θάπνηνο αγνξάδεη ζε κεγάιν φγθν θαη ηψξα ππάξρνπλ ηζηνζειίδεο πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνλ θαηαλαισηή λα βξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζπκκεηέρνληαο κε άιινπο θαηαλαισηέο ζε κία 

ζπιινγηθή αγνξά κεγάινπ φγθνπ. Μία άιιε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

πνιιέο ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο  είλαη λα πξνζθέξνληαη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο δσξεάλ. 

ρεκαηίδνληαο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πσιψληαο δηαθήκηζε, πνιιέο εηαηξίεο κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε πάξα πνιχ ρακειέο ηηκέο ή ζπρλά αθφκα θαη δσξεάλ. Άιινη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη εηαηξίεο θξαηάλε ρακειά ηηο ηηκέο ζην δηαδίθηπν είλαη νη αληαιιαγέο 

θαη ε πξνζθνξά εθπηψζεσλ. Σν δηαδίθηπν επίζεο βειηίσζε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή λα 

ζπγθξίλεη ηηκέο αλάκεζα ζε πιήζνο πσιεηψλ. 

Μνληέιν „‟name your price‟‟. Σν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν “name your price” ελζαξξχλεη 

ηνπο πειάηεο επηηξέπνληαο ηνπο λα νξίζνπλ ηε ηηκή πνπ είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γηα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Πνιιέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο  πνπ πξνζθέξνπλ απηήλ ηελ ππεξεζία 

έρνπλ δηακνξθψζεη ζπλεξγαζίεο κε δηάθνξεο εγεηηθέο βηνκεραλίεο φπσο κε επηρεηξήζεηο 

ηαμηδηψλ, δαλεηζκνχ , ιηαληθήο πψιεζεο, θ.α. Απηνί νη βηνκεραληθνί εγέηεο ιακβάλνπλ ηελ 
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επηζπκεηή ηηκή γηα ηνλ πειάηε απφ ηελ επηρείξεζε, ε νπνία ελεξγεί σο κεζνιαβεηήο , θαη 

απνθαζίδεη αλ ζα πνπιήζεη ή φρη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ ζέιεη ν πειάηεο. Αλ ε ηηκή ηνπ 

πειάηε δελ είλαη απνδεθηή, ν πειάηεο κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα άιιε ηηκή. Αλ ε ηηκή γίλεη 

απνδεθηή , ν πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη ηελ αγνξά. 

Μνληέιν ζχγθξηζεο ηηκψλ. Σν κνληέιν ζχγθξηζεο ηηκψλ επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα 

δεκνζθνπήζεη κηα πνηθηιία απφ εκπφξνπο θαη λα βξεη έλα επηζπκεηφ πξντφλ ή ππεξεζία ζηελ 

ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή. Απηέο νη ηζηνζειίδεο ζπρλά παξάγνπλ έζνδα απφ ζπλεξγαζίεο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο εκπφξνπο. Δθηζηάηε φκσο ε πξνζνρή φηαλ θάπνηνο θάλεη ρξήζε απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ γηαηί κπνξεί λα κελ πξνζθέξεηαη ε θαιχηεξε δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν. 

 

  Μνληέιν ηηκνιφγεζεο επαίζζεηεο ζηελ δήηεζε. Σν δηαδίθηπν έδσζε ηελ δπλαηφηεηα 

ζηνπο θαηαλαισηέο λα απαηηνχλ θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε ζε ρακειφηεξεο ηηκέο. 

Δπίζεο ελζαξξχλεη ηνπο θαηαλαισηέο λα ςσλίδνπλ ζε κεγάιεο νκάδεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

εθπηψζεηο. Ζ ηδέα πίζσ απφ ηελ ηηκνιφγεζε επαίζζεηε ζηελ δήηεζε είλαη φηη φζν πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη αγνξάζνπλ έλα πξντφλ ζε κία ζπιινγηθή αγνξά, ηφζν ρακειφηεξε ζα είλαη ε ηηκή θαη‟ 

άηνκν. Ζ πψιεζε κεκνλσκέλσλ πξντφλησλ κπνξεί λα είλαη αθξηβή γηαηί ν πσιεηήο πξέπεη λα 

ηηκνινγήζεη έλα πξντφλ ψζηε λα θαιχςεη ηα ππεξάλσ επηρεηξεζηαθά  θφζηε θαη ην θφζηνο 

πψιεζεο αιιά θαη λα παξάμεη θέξδνο. ηαλ νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ ζε κεγάιν φγθν, απηά 

ηα θφζηε κνηξάδνληαη αλάκεζα ζηα πξντφληα θαη ην πεξηζψξην θέξδνπο απμάλεηαη. Δπεηδή ε 

ηηκνιφγεζε θαη ηα πξντφληα δηαθέξνπλ, νη θαηαλαισηέο πξέπεη λα επηζθεθηνχλ αξθεηέο ηέηνηεο 

ηζηνζειίδεο πξηλ πξνρσξήζνπλ ζε κηα αγνξά. 

Μία αθφκα δεκνθηιή κέζνδν γηα ηελ δηεμαγσγή ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη ε 

αληαιιαγή, ή ε πξνζθνξά ελφο αληηθεηκέλνπ γηα έλα άιιν. Ο πσιεηήο θάλεη κία αξρηθή 

πξνζθνξά κε ηελ πξφζεζε ηεο αληαιιαγήο θαη λα επηηεπρζεί κηα ηειηθή ζπκθσλία κε ηνλ 

αγνξαζηή. Έλα κεγάιν εχξνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη δηαζέζηκν πξνο αληαιιαγή. 

Πξντφληα κπνξνχλ λα πσιεζνχλ απεπζείαο ή ζε βάζε αληαιιαγήο. Γπλεηηθνί θαηαλαισηέο 

ζηέιλνπλ ηηο ηηκνινγηαθέο πξνηηκήζεηο ηνπο ζηνλ έκπνξν ν νπνίνο αμηνινγεί ηελ πξνζθνξά. Οη 

ζπκθσλίεο είλαη ζπρλά κεξηθψο ρξεκαηηθέο θαη κεξηθψο αληαιιαγέο. Παξαδείγκαηα 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλήζσο αληαιιάζζνληαη είλαη ππεξπιήξε εκπνξεχκαηα, εξγνζηαζηαθφ 

πιεφλαζκα θαη αρξείαζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Δθπηψζεηο. Οη εθπηψζεηο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζέιθπζε θαηαλαισηψλ ζε  

κία ηζηνζειίδα. Πνιιέο εηαηξίεο πξνζθέξνπλ θαζεκεξηλέο ρακειέο ηηκέο θαη εηδηθέο εθπηψζεηο 

ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα επηζηξέθνπλ νη θαηαλαισηέο. Οη εηαηξίεο έρνπλ ζρεκαηίζεη ζπλεξγαζία 

κε ρνλδξεκπφξνπο θαη ιηαλνπσιεηέο πνπ πξνζθέξνπλ εθπηψζεηο θαη έπεηηα ε εηαηξία πξνσζεί 

απηέο ηηο εθπηψζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο. Πξνζζέηνληαο αμία ζηελ επίζθεςε ηνπ θαηαλαισηή ε 

εηαηξία ρηίδεη θαηαλαισηηθή ηθαλνπνίεζε θαη αθνζίσζε. Ζ εηαηξία θξαηά έλα κεξίδην απφ ηελ 

δηαθνξά. 
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Πξνζθνξά δσξεάλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Πνιινί επηρεηξεκαηίεο ζρεδηάδνπλ ην 

επηρεηξεζηαθφ ηνπο κνληέιν κε βάζε ηελ ζηαζεξή ξνή εζφδσλ απφ ηελ δηαθήκηζε. Σειενπηηθά 

δίθηπα, ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ δηαθήκηζε γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα απνθνκίζνπλ θέξδνο. Πνιιέο ηζηνζειίδεο 

ζρεκαηίδνπλ ζπλεξγαζίεο κε εηαηξίεο γηα λα αληαιιάμνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε δηαθήκηζε 

θαη ην αληίζεην
16

. 

Μεζηηεία Πιεξνθνξηψλ θαη Τπεξεζίεο Δκπηζηνζχλεο (Information brokerage and trust 

services). Οη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηηο εηαηξίεο κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη αζχιιεπηα 

κεγάιεο ζε φγθν. Γη‟ απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ εηαηξίεο πνπ δηαθηλνχλ πιεξνθνξίεο ή βνεζνχλ 

ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. ηε ηειεπηαία απηή θαηεγνξία αλήθνπλ νη γλψζηεο κεραλέο 

αλαδήηεζεο (www.Google.com, www.yahoo.com). Οη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη κηα εηδηθή 

θαηεγνξία ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη ζαλ βαζηθή πεγή εζφδσλ έρνπλ ηηο ζπλδξνκέο ή ηηο 

πιεξσκέο κε βάζε ηε ρξήζε (pay -per -use) ησλ ππεξεζηψλ θαη θπξίσο ηε δηαθήκηζε. 

Δηδηθήθαηεγνξίαηνπκνληέινπαπηνχαπνηεινχλνηππεξεζίεοεκπηζηνζχλεο,φπσο απηέο παξέρνληαη 

απφ δηάθνξεο αξρέο πηζηνπνίεζεο, απφ e-ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη απφ έκπηζηνπο ηξίηνπο θνξείο. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη εηαηξίεο δξνπλ σο κεζάδνληεο κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ 

πιεπξψλ θαη παξέρνπλ ηελ εγγχεζε ηνπο ζε ζέκαηα πηζηνπνίεζεο θαη e-ζπλαιιαγψλ. 

  Ζιεθηξνληθή Πιαηθφξκα πλεξγαζίαο (E-collaborative platforms). Δίλαη πιαηθφξκεο 

πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα online επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ρξεζηψλ. Παξέρεη 

φια ηα εξγαιεία θαη ην πεξηβάιινλ πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα εξγαιεία γηα ηελ αλαγθαία ππνδνκή είλαη:  

 Software, hardware. 

 Γηθηπαθή ππνδνκή. 

 Πιεξνθφξεζε. 

 Γηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ εξγαζηψλ. 

 Γηαρείξηζε εγγξάθσλ.  

  Οη εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο απνθνκίδνπλ νθέιε απφ ηελ πψιεζε 

ή/θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ πνπ ππνβνεζνχλ ηελ 

ζπλεξγαζία θαη απφ ηηο ζπλδξνκέο ησλ εηαηξηψλ κειψλ. Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα 

απηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη: 

 Γηεπθνιχλνπλ θαη εληζρχνπλ ηε κεηάδνζε γλψζεσλ. 

 Γηεπθνιχλνπλ ηε παξαγσγή γλψζεο, π.ρ. δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. 

 Μεηψλνπλ ην θφζηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ. 

                                                           

16 Η.Μ. Deitel, P.J. Deitel, K. Steinbuhler, e-Business and e-Commerce for Managers, , Prentice-Hall Inc, New 

Jersey, 2001, ςς. 28-41 
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 Δμαιείθνπλ πξνβιήκαηα γεσγξαθηθψλ απνζηάζεσλ. 

 Δληζρχνπλ ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ. 

 

  Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (E-Banking). Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνζθνπεί ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ (λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ) λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο, 

ρσξίο ηελ ππνρξέσζε λα παξεπξίζθνληαη θπζηθά ζην ρψξν κηαο ηξάπεδαο. Οη πξψηεο κνξθέο 

παξνπζηάζηεθαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ́80 θαιχπηνληαο ηε δηαηξαπεδηθή επηθνηλσλία (κε ηε 

ρξήζε ηνπ δηθηχνπ SWIFT θαη ησλ αληίζηνηρσλ κελπκάησλ). Ζ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

ρξεζηκνπνηψληαο ην Γηαδίθηπν άξρηζε λα εθαξκφδεηαη πεξίπνπ ην 2005 θαη ζρεδφλ φιεο νη 

ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε ηδηνθηήηεο ινγαξηαζκψλ λα θάλνπλ ηηο 

πξάμεηο ηνπο (κεηαθνξέο ρξεκάησλ, πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ θιπ.) κέζα απφ θπιινκεηξεηέο. 

ην εμσηεξηθφ απηέο νη ππεξεζίεο είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο, φπνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

πιήξσο ειεθηξνληθέο ηξάπεδεο. ηηο κέξεο καο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θνζηίδεη πεξηζζφηεξν 

απφ ηηο κεραλέο. Ζ ηερλνινγία πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν λα ηθαλνπνηεζνχλ φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξνη κέζα απφ ηα ζπζηήκαηα απηφκαηεο εμππεξέηεζεο (self-service). Με ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ απηνεμππεξέηεζε, ν ίδηνο ν πειάηεο δεκηνπξγεί ηε ζπλαιιαγή. Σα 

δεδνκέλα κεηαθέξνληαη κέζσ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη δεκηνπξγνχλ ηηο 

θαηάιιειεο ρξεψζεηο, πηζηψζεηο θαη ειέγρνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αξθεηέο ζπλαιιαγέο δε 

ρξεηάδνληαη πξνζσπηθφ δηεθπεξαίσζεο. Οη απηφκαηεο ηακεηνινγηζηηθέο κεραλέο (ATM), ην 

home banking θαη νη «έμππλεο» θάξηεο είλαη ελαιιαθηηθνί θαη ζπκπιεξσκαηηθνί ηξφπνη πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλαπηπζζφκελε δξαζηεξηφηεηα ηνπ self-service 

banking. Με ην electronic banking πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ ζηα γθηζέ ησλ 

ηξαπεδψλ. Σν ραξηί πνπ δηαθηλείηαη θαηά ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο δελ εμαθαλίδεηαη. Απηφ πνπ 

γίλεηαη είλαη φηη νη ηξάπεδεο δελ έρνπλ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηνχλ έγγξαθα σο κεραληζκφ 

κεηαθνξάο ζηνηρείσλ θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ γηα αλαιήςεηο θαη απιέο ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο. Χζηφζν, ν «παξαδνζηαθφο» ηξφπνο ζπλαιιαγψλ δελ έπαςε πιένλ λα ηζρχεη θαη 

ζίγνπξα δελ νδεχνπκε πξνο ηελ νξηζηηθή επηθξάηεζε ηνπ electronic banking. Οη ζπλαιιαγέο 

κέζσ ηνπ Internet δελ εμαζθαιίδνπλ κφλν ζηνλ πνιίηε ηελ άλεζε πνπ επηζπκεί, αιιά θαη ζηηο 

ηξάπεδεο έλα πνιχ κηθξφ θφζηνο ζπλαιιαγψλ. Σε ηειεπηαία δεθαεηία νη ηξάπεδεο επέλδπζαλ 

ζεκαληηθά πνζά ζε ηερλνινγηθέο ππνδνκέο πξνθεηκέλνπ λα απνζπκθνξήζνπλ ηηο νπξέο ζηα 

γθηζέ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ζε αληίζεζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο είλαη νη εμήο: 

 Δίλαη απφ ηε θχζε ηνπ παγθφζκην. 

 Παξέρεη θαζηεξσκέλν ηξφπν επηθνηλσλίαο.  

 Γηα ηε ρξήζε ηνπ αξθεί ε ρξήζε θσδηθνχ πξφζβαζεο ρσξίο εγθαηάζηαζε εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ ηεο ηξάπεδαο. 

 Δπηηξέπεη έιεγρν δξαζηεξηνηήησλ.  

 Άκεζε δηάζεζε ζηνπο πειάηεο ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 
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 Μέζα απφ ην ίδην θαλάιη πξνσζνχληαη φια ηα πξντφληα ηεο ηξάπεδαο. 

 Δπηηξέπεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε πειάηεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). 

Έλαο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο κπνξεί λα θάλεη ζρεδφλ ηα πάληα απφ ην Γηαδίθηπν, εθηφο απφ ην λα 

πάξεη ζην ρέξη ηνπ κεηξεηά. Μπνξεί λα δεη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, λα πιεξψζεη ηε 

Γ.Δ.Ζ. θαη ηνλ Ο.Σ.Δ., λα κεηαθέξεη έλα πνζφ ζε έλαλ άιιν ινγαξηαζκφ, λα πιεξψζεη κηα 

νθεηιή θαη λα βεβαησζεί γηα ην ππφινηπν ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο, πξηλ πάεη γηα ςψληα. ια 

απηά γίλνληαη ρσξίο θακία ρξέσζε θαη ρσξίο ηελ αληίζηνηρε πξνκήζεηα, φπσο γίλεηαη ζηνλ 

θπζηθφ ρψξν ησλ ηξαπεδψλ θαη ζην ηαρπδξνκείν ζηελ πεξίπησζε ηεο εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ. 

Με ην e-banking κπνξεί θαλείο λα «κεηαθέξεη» ηελ ηξάπεδα ζην ζπίηη ηνπ. Ζ ιεηην πξγία ηνπ 

είλαη απιή θαη κνηάδεη κε απηή ησλ ATM. Τπάξρεη φκσο κηα νπζηαζηηθή δηαθνξά πνπ δείρλεη 

ηνλ αλζξψπηλν ραξαθηήξα ηνπ e-banking. Δίλαη ε δπλαηφηεηα λα θάλεη θάπνηνο ζπλαιιαγέο απφ 

ην ζπίηη ηνπ νπνηαδήπνηε ψξα θαη κέξα ζειήζεη. Δπηπιένλ, νη ζπλαιιαγέο δελ πεξηνξίδνληαη ζε 

απηέο ηηο δχν ή ηξείο πνπ δηαζέηνπλ ηα ATM. Σν e-banking επηηξέπεη λα έρεη θαλείο κηα εηθφλα 

απφ φια ηα ηξαπεδηθά ηνπ πξντφληα, ηνπο ινγαξηαζκνχο, ηηο πηζησηηθέο θάξηεο θαη ηα δάλεηα. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ κπνξεί λα δεη ην ππφινηπν, ηηο θηλήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ ζε 

αξθεηφ βάζνο ρξφλνπ θαη θπζηθά ην e-banking ππνζηεξίδεη πνιιαπινχο ινγαξηαζκνχο απφ 

δηάθνξα ππνθαηαζηήκαηα. ηελ πεξίπησζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ είλαη δπλαηή ε ελεκέξσζε 

γηα ην πηζησηηθφ φξην, ην ηξέρνλ ππφινηπν, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο. Σν πην 

ζεκαληηθφ φκσο είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ πιεξσκψλ ησλ εκβαζκάησλ. Μπνξεί θαλείο λα 

πιεξψζεη ηε δφζε ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο ή ηνπ δαλείνπ ηνπ, αιιά θαη λα εμνθιήζεη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., θηλεηήο ηειεθσλίαο θιπ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα νξίζεη ηελ 

πιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ ηνπ, ηελ πξψηε κέξα ηνπ κήλα, δίλνληαο πάγηα εληνιή αιιά θαη λα 

κεηαθέξεη ιεθηά ζην εμσηεξηθφ, αλ ην παηδί ηνπ ζπνπδάδεη ζε κία μέλε ρψξα. ιεο απηέο νη 

ζπλαιιαγέο πνπ είλαη εθηθηέο απφ ην ζπίηη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζε πεξηφδνπο δηαθνπψλ θαη 

ενξηψλ. 

  Δηθνληθέο Κνηλφηεηεο (Virtual Communities). Ζ εηθνληθή θνηλφηεηα είλαη έλα θνηλσληθφ 

δίθηπν αηφκσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κέζσ εηδηθψλ θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, 

ελδερνκέλσο δηαζρίδνπλ ηα γεσγξαθηθά θαη πνιηηηθά ζχλνξα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε 

ακνηβαία ζπκθέξνληα θαη ζηφρνπο . Πην ζπγθεθξηκέλα φζνη εκπιέθνληαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο ζπλαληηνχληαη, ζπλεξγάδνληαη, αληαιιάζνπλ απφςεηο, πξνσζνχλ ηδέεο θαη 

κνηξάδνληαη εκπνξηθέο πξαθηηθέο. Ζ αμία ησλ εηθνληθψλ θνηλνηήησλ πξνέξρεηαη απφ ηα ίδηα ηα 

κέιε ηεο (ηα εγγεγξακκέλα κέιε) ηα νπνία πξνζζέηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο ζε έλα βαζηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ηνπο παξέρεηαη. Οη εηθνληθέο θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εξγαιείν ζηηο 

ήδε ππάξρνπζεο πξαθηηθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ρηίδνληαο κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πειαηψλ. Σα έζνδα πξνθχπηνπλ απφ ηηο ακνηβέο εγγξαθήο θαη 

ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα θαζψο θαη απφ ηηο δηαθεκίζεηο. Δπίζεο, νη virtual communities 

απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηηο ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ζηελ δηθηπαθή ηνπο παξνπζία.  
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ηηο βαζηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο εληάζζνληαη: 

 Μεραληζκφο επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. 

 Τπεξεζία αλαδήηεζεο θαη θαηαιφγνπ. 

 Τπεξεζία κηθξψλ αγγειηψλ. 

 Νέα θαη αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν ή επηρείξεζε. 

Οη virtual communities έρνπλ εμειηρηεί ζαλ κία επηπξφζζεηε ιεηηνπξγία πνπ ελζσκαηψλεηαη θαη 

ζπκπιεξψλεη ηα δηάθνξα επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη ηα θάλεη πην ειθπζηηθά ζηνλ ηειηθφ 

ρξήζηε. 

  Crowd funding. Crowd funding πνιχ απιά είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πιήζνο. 

πλήζσο κέζσ ηεο πξαθηηθήο crowd funding αλαθεξφκαζηε ζηε ρξεκαηνδφηεζε θάπνηνπ 

έξγνπ/project ή θάπνηαο ηδέαο απφ πνιινχο αλζξψπνπο, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ κηθξά πνζά ν 

θαζέλαο, θαηά θχξην ιφγν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δλψ ην crowd funding αξρηθά ζπλδέζεθε κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε δηαθφξσλ θνηλσθειψλ έξγσλ ή κε ηε ρξεκαηνδφηεζε κνξθψλ ηέρλεο, ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ αλαδεηθλχεηαη σο κηα κέζνδνο άληιεζεο θεθαιαίσλ γηα λενζχζηαηεο εηαηξίεο 

(startups) ή άιια εκπνξηθά εγρεηξήκαηα. Σν crowd funding έρεη βξεζεί ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ζην 

πξνζθήλην απφ ηελ απμαλφκελε δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε. ιν 

απηφ βέβαηα, είλαη ην απνηέιεζκα αθελφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ ζπλαθψλ αδπλακηψλ 

ηεο αγνξάο φπνπ ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ζπκβαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (ηξαπεδηθά δάλεηα, θιπ) 

δελ είλαη αξθεηφ λα ζηεξίμεη θαη λα παξάζρεη ηθαλή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαη αθεηέξνπ ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληψλ, 

ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ ζε επελδπηέο θαη ην 

αληίζηξνθν. H ζπκβνιή φισλ βνεζά ζην λα θαιπθζεί ν νηθνλνκηθφο ζηφρνο γηα θάζε έξγν. 

πλήζσο, ην crowd funding αθνξά πεξηπηψζεηο κηθξφ-ρξεκαηνδφηεζεο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο, αιιά θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε Life Projects επί παξαδείγκαηη γηα ζπνξ, 

ηέρλεο, ηαηξηθέο αλάγθεο, εθπαίδεπζε, ηαμίδηα, εζεινληηζκφ θ.ιπ. Δπίζεο, ην crowd funding 

κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε Με Κεξδνζθνπηθψλ 

Οξγαλψζεσλ (ΜΚΟ). ήκεξα, ππάξρνπλ δηάθνξεο πιαηθφξκεο ζην internet πνπ πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θάπνηαο κνξθήο crowd funding. Τπάξρεη ε κνξθή ηνπ crowd funding, 

πνπ πξνζθέξεη κεηνρέο ζε κηθξνεπελδπηέο, ζε Venture Capitals, ρξεκαηνδφηεζε κε ηε κνξθή 

δαλεηζκνχ θαη φια ηα παξαπάλσ ζε επίδνμνπο start uppers. Γηα ηηο πξνεγνχκελεο κνξθέο crowd 

funding αλαπηχζζεηαη απηή ηελ πεξίνδν έλα ηδηαίηεξν θαλνληζηηθφ πιαίζην, κε ζηφρν λα 

πξνζηαηεχεη ακθφηεξνπο κηθξνεπελδπηέο, ρξεκαηνδφηεο αιιά θαη δεκηνπξγνχο project. Ζ πην 

απιή κνξθή ηνπ crowd funding παξακέλεη, σζηφζν, ε απεπζείαο αμηνπνίεζε κηαο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ζην ρξήζηε γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ηδέαο ηνπ 

θαη ηε δηθηχσζε κέζσ ησλ social media. 
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2.4. ΝΟΜΟΘΔΊΑ 

  Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξεηλ θαη εκπνξίνπ βαζίδεηαη, απφ 

ηερλνινγηθήο ζθνπηάο, ζηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζήκεξα νη 

ηερληθέο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. ήκεξα, είλαη πηα δπλαηή ε 

κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θαηάξηηζε «ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ», νη νπνίεο απνηεινχλ 

ηνλ πην ζχγρξνλν ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο ζπκβάζεσλ απφ απφζηαζε, ην δε δηαδίθηπν απνηειεί 

έλα πξφζζεην ηειεπηθνηλσληαθφ κέζν, κε ην νπνίν θαηαξηίδνληαη νη ζπκβάζεηο απηέο. Σα λνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

είλαη πνιιά αθνχ επξφθεηην θπξίσο γηα δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο θαη ην δίθαην είλαη αδχλαην 

λα ζπκβαδίζεη κε ηνπο ηαρχηαηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο. Σα πξνβιήκαηα 

επηηείλνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ δηαδηθηχνπ αθελφο εκπιέθνληαη 

πεξηζζφηεξεο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο θαη αθεηέξνπ ζρεδφλ φινη νη θιάδνη δηθαίνπ. Οη πξψηεο 

ζθέςεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο θαη ηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ ηνπιάρηζηνλ πξνβιεκάησλ, είραλ γίλεη γλσζηέο 

απφ ην 1997, κε ηε δεκνζίεπζε ηεο Κνηλνπνίεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε θνηλνηηθέο 

πξσηνβνπιίεο φζνλ αθνξά ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Αθνινχζεζαλ πξνζπάζεηεο γηα ηε 

ζχληαμε νδεγίαο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηειηθά κεηά απφ δχν πξνηάζεηο , ην έηνο 2000 

ςεθίζηεθε ε νδεγία 2000/31/Δ.Κ, ε νπνία είλαη γλσζηή σο «νδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην» θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία, εθαξκνζηέν δίθαην, φζνλ αθνξά ηελ παξνρή πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ ζην Γηαδίθηπν (εμαηξνχληαη νη ζπκβάζεηο κε Καηαλαισηέο), είλαη ε λνκνζεζία 

ηνπ ηφπνπ φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Ζ νδεγία απηή κεηαθέξζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ην Μάην ηνπ 2003, κε ην 

Π.Γ. 131/2003
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, ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηελ εμψδηθε επίιπζε δηαθνξψλ, ζηε ζπλεξγαζία ησλ 

θξαηψλ –κειψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, κε ππνρξεσηηθή ηζρχ γηα ηνπο 

απνδέθηεο ηνπ, ζηελ επζχλε ησλ ελδηάκεζσλ, ζηε ζχλαςε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ, ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη ζηηο εκπνξηθέο επηθνηλσλίεο (δηαθεκηζηηθά, ρνξεγίεο, 

πξνζθνξέο, θιπ.), ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θ.α. Σα φξγαλα ηεο 

ΔΔ, επηδηψθνληαο λα αληηκεησπίζνπλ ζηαδηαθά ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα 

θξάηε κέιε απφ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ πνιηηψλ ηεο, ζπλέηαμαλ κεηαμχ άιισλ ηελ νδεγία ζρεηηθά κε έλα θνηλφ πιαίζην γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο (1999/93/ΔΚ), ηελ νδεγία γηα ηηο πσιήζεηο απφ απφζηαζε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ (2002/65/ΔΚ), ηελ νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο 

ζηηο ειεθηξνληθέο (2002/58/ΔΚ), ηνλ Καλνληζκφ 2006/2004 γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εζληθψλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο θ.α. Δμάιινπ, απφ ην 2001 

είρε ζπληαρζεί ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 44/2001 γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο χκβαζεο ησλ 

Βξπμειιψλ, φζνλ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε 

αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο. ηνλ ελ ιφγσ Καλνληζκφ ππάξρεη εηδηθή ξχζκηζε γηα ηε 

                                                           

17
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δηεζλή δηθαηνδνζία ζε θαηαλαισηηθέο δηαθνξέο, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ δηαδηθηπαθέο 

ζπλαιιαγέο. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) γηα ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο εμσζπκβαηηθέο ελνρέο (Ρψκε 

II) θαη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 593/2008 γηα ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο ζπκβαηηθέο ελνρέο 

(Ρψκε Η) πεξηέρνπλ επίζεο εηδηθέο δηαηάμεηο , πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ. Δηδηθφηεξα, ε χκβαζε 

ησλ Βξπμειιψλ πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο πνπ ζα πξνθχςεη κε αιινδαπφ έκπνξν ή 

εηαηξεία, ν Καηαλαισηήο, γηα ηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξεί λα απεπζπλζεί 

ζην δηθαζηήξην ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ. Σν δε Γίθαην, πνπ ζα εθαξκνζηεί απφ ην δηθαζηήξην, 

θαζνξίδεηαη απφ ηε χκβαζε ηεο Ρψκεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, είλαη ην Γίθαην ηεο 

ρψξαο ηνπ Καηαλαισηή, θαζψο επίζεο θαη νη Οδεγίεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαισηή. 

Σέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε χζηαζε 97/489/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο, πνπ γίλνληαη κε 

κέζα ειεθηξνληθήο πιεξσκήο θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ εθδφηε θαη ηνπ 

θαηφρνπ, ε νπνία ζήκεξα φκσο θαιχπηεηαη απφ ηα άξζξα 56 επ. ηεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο 

πιεξσκψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά (2007/64/Δ.Κ.), άξζξα ηα νπνία, σο ηκήκα θνηλνηηθήο 

νδεγίαο έρνπλ πιένλ δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηνπο εζληθνχο λνκνζέηεο ησ θξαηψλ κειψλ. 

Ννκνζεζία Πξνζσπηθνχ Απνξξήηνπ. Σν πξνζσπηθφ απφξξεην (privacy) αλαθέξεηαη ζην εζηθφ 

δηθαίσκα ησλ αηφκσλ λα απνθεχγνπλ ηελ παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνζέζεσλ απφ ηξίηνπο. 

Σν απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ καο, φπσο ηαπηφηεηα, ηα πξάγκαηα πνπ καο αξέζνπλ 

θαη απηά πνπ δελ καο αξέζνπλ, απαζρνιεί ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο θαηαλαισηέο, ηδίσο ιφγσ ηεο 

δξαζηηθήο αχμεζεο ησλ θινπψλ ηαπηφηεηαο (identity theft). χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα 

Guardian (2003) ην 1999, αλαθέξζεθαλ 20.264 πεξηπηψζεηο θινπήο ηαπηφηεηαο ζηε Βξεηαλία 

ελψ έσο ην 2005, είραλ ζεκεησζεί 355.000 απάηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ θινπή ηαπηφηεηαο 

ζπλνιηθά. Οπνηαδήπνηε εηαηξεία ηεξεί δεδνκέλα ζε ππνινγηζηέο ή ζε αξρείν γηα πειάηεο ή 

ππαιιήινπο, άξα θαη κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλε ζην κεηξψν 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη γλσζηή σο γλσζηνπνίεζε notification (Ζ 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο εγγξάθνληαη ζην κεηξψν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ γηα λα 

ελεκεξψλνπλ γηα ηα δεδνκέλα πνπ ηεξνχλ.) Οη νδεγίεο ζηηο νθηψ αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ απφ ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ Βξεηαληθνχ Νφκνπ γηα ηελ Πξνζηαζία 

ησλ Γεδνκέλσλ ηνπ 1998. Οη αξρέο απηέο πξνβιέπνπλ φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξέπεη: 

1. Να πθίζηαληαη ζχλλνκε θαη ζεκηηή επεμεξγαζία. 

2. Να ζπιιέγνληαη κφλν γηα θαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο. 

3. Να είλαη θαηάιιεια, ζπλαθή θαη φρη ππεξβνιηθά. 

4. Να είλαη αθξηβή. 

5. Γε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα πεξηζζφηεξν απφ ην απαξαίηεην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

6. Δπεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ. 

7. Να είλαη αζθαιή. 
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8. Να κελ δηαβάδνληαη ζε ρψξεο πνπ δελ έρνπλ επαξθή πξνζηαζία. 

 

3. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ-ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

  Ζ ζπλερήο ηερλνινγηθή εμέιημε απνηειεί κία ζπλερή πξφθιεζε γηα ην Μάξθεηηλγθ. Ζ 

πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε ελζσκάησζε ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο 

κάξθεηηλγθ απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

δηακνξθνχκελσλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. ηαλ νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη ηελ λέα 

ηερλνινγία, ηαπηφρξνλα επηβάιινπλ ην ίδην θαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλαιιάζζνληαη. Σν δηαδίθηπν (internet) εηδηθφηεξα, είλαη εθείλν πνπ έρεη θέξεη 

επαλάζηαζε θαη έρεη αιιάμεη άξδελ ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν πνιιψλ ηνκέσλ ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηεο αγνξάο, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε, ε επηθνηλσλία, ην εκπφξην, νη πσιήζεηο θαη κεηαμχ 

άιισλ θαη ην Μάξθεηηλγθ. Ζ ζεκαζία ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

δηαδηθηχνπ γηα ην κάξθεηηλγθ, έγθεηηαη θπξίσο ζηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ησλ θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ αλαδήηεζε κειινληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ θαζψο θαη ν ζπλερήο 

έιεγρνο ησλ επηηεπρζέλησλ απνηειεζκάησλ βαζίδνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κάξθεηηλγθ. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απαηηεί ηελ θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά φπσο 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ.  Άξα, ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ έρεη ζηελή ζρέζε κε ην 

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Αξρηθά ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηηο έλλνηεο ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ 

θαη ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ.  

Α)Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ είλαη ηζνδχλακν ζε γεληθέο γξακκέο κε ην ειεθηξνληθφ 

κάξθεηηλγθ. Τπάξρνπλ κεξηθά ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ ζεσξνχλ φηη ην ειεθηξνληθφ 

επηρεηξείλ θαη ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ είλαη ζπλψλπκεο έλλνηεο.  

Β) Σν ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ απνηειεί ππνζχλνιν ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Μπνξνχκε λα 

πνχκε φηη απηφο ν ηζρπξηζκφο είλαη ν πην ξεαιηζηηθφο, κηαο θαη ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ είλαη 

ζηελ νπζία πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνλ πειάηε, δίλνληαο ιηγφηεξε έκθαζε ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα θαη ηηο πξνκήζεηεο ζε ζχγθξηζε κε ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. 

  Σν Internet Marketing (Μάξθεηηλγθ ζην Γηαδίθηπν), είλαη επίζεο γλσζηφ σο web 

marketing, online marketing, web advertising, ή e-marketing, αλαθέξεηαη σο ην κάξθεηηλγθ 

(πξνψζεζε γεληθά) ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πέξα φκσο απφ ηελ 

δηαθεκηζηηθή πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, έρεη επξχηεξν πεδίν 

εθαξκνγήο, δηφηη δελ αθνξά κφλν ην Μάξθεηηλγθ κέζσ δηαδηθηχνπ, αιιά θαη κάξθεηηλγθ κέζσ 

Δ-mail θαη άιισλ αζχξκαησλ κέζσλ. Σν Internet Marketing ζπλδπάδεη ηηο δεκηνπξγηθέο θαη ηηο 

ηερληθέο πηπρέο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο αλάπηπμεο, ηεο 

δηαθήκηζεο θαη ησλ πσιήζεσλ. Σν Μάξθεηηλγθ κέζσ δηαδηθηχνπ νπζηαζηηθά ζπκπεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο ππεξεζίεο Μάξθεηηλγθ κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (SEM), search engine 

optimization (SEO), δηαθεκίζεηο κε banner ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο, email marketing, 

mobile advertising, θαη ζηξαηεγηθέο Web 2.0. 

  Ζ ζεκαζία ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ, εηδηθφηεξα ηεο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, γηα ην κάξθεηηλγθ έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα αχμεζεο κέζσ απηψλ ησλ θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο.  

 



32 
 

Ζ αχμεζε ηνπ θέξδνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ έλα πξφγξακκα κάξθεηηλγθ πνπ ζα 

επηθεληξσζεί ζηνπο εμήο ζηφρνπο: 

 Σελ αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πσιήζεσλ (π.ρ. κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

πξντφλησλ ζηα δεηνχκελα ησλ πειαηψλ, ηε δηεχξπλζε ηεο αγνξάο ησλ πειαηψλ , ηελ 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία). 

 Σε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. κε ηελ εμάιεηςε κεζαδφλησλ, λέα 

θαλάιηα ειεθηξνληθήο δηαλνκήο γηα νξηζκέλα πξντφληα, εηθνληθά θαηαζηήκαηα). 

 Σελ πψιεζε ησλ ηδίσλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. ζηα ζπλαιιαθηηθά ζπζηήκαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ) θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ 

αγνξά ζηφρν, γεγνλφο πνπ ζα απμήζεη ην θέξδνο θαη ζα κεηψζεη ην θφζηνο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζπλαιιαγψλ. 

  Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ην κάξθεηηλγθ κπνξεί λα εθπιεξψζεη πέξαλ ηεο αχμεζεο ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, φπσο: 

 Έξεπλα αγνξάο (θαζνξηζκφο αλαγθψλ θαηαλαισηψλ, αλάιπζε αληαγσληζηψλ). 

 Αλάπηπμε πξντφλησλ (κέηξεζε αληηδξάζεσλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα, ιεηηνπξγία 

επαλαπιεξνθφξεζεο). 

 Δηζαγσγή λένπ πξντφληνο, δνθηκή πξντφληνο. 

 Γηαθνξνπνίεζε, αιιαγή πξντφληνο (βάζεη επαλαηξνθνδφηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο). 

 ρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο (image) ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πξντφληνο. 

 Πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο, ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη αλάπηπμεο ηεο αγνξαζηηθήο 

πξφζεζεο ηνπ πειάηε κε ηελ παξνπζίαζε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηα πξντφληα. 

 Τπνζηήξημε ηνπ πειάηε πξηλ ηελ πψιεζε (ελεκέξσζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ). 

 Τπνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε (επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζπλερήο παξνρή ππεξεζηψλ 

ζέξβηο). 

Γεληθά ην Internet Marketing ρσξίδεηαη ζηηο επφκελεο θαηεγνξίεο: 

1. Display advertising: Xξήζε web banners ή δηαθεκηζηηθψλ banner ζε ηζηνζειίδεο ή 

blog ηξίησλ κε παξνπζίαζε ππεξεζηψλ ε‟ πξντφλησλ, γηα λα απμεζεί ε 

επηζθεςηκφηεηα ζηνλ ηζηφηνπν ηεο δηαθεκηδφκελεο εηαηξείαο. 

 

2. Search engine marketing (SEM): Μηα κνξθή ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ επηδηψθεη λα 

πξνσζήζεη ηνπο ηζηφηνπνπο κε ηελ αχμεζε ηεο πξνβνιήο ηνπο ζηηο ζειίδεο 

απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (SERPs), κέζσ ηεο ρξήζεο είηε 

πιεξσκέλεο ηνπνζέηεζεο, είηε πιεξσκψλ κε θιηθ, ή κεζσ ηεο ρξήζεο δσξεάλ 

ηερληθψλ βειηηζηνπνίεζεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (SEO). 

 

3. Search Engine Optimization (SEO): Ζ δηαδηθαζία γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνβνιήο κηαο 

ηζηνζειίδαο ή blog ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο κέζσ απφ ηα θπζηθά ή νξγαληθά 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Δίλαη ε δηαδηθαζία κειέηεο ηεο ηζηνζειίδαο γηα 
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ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά θαη θξάζεηο-θιεηδηά, έηζη ψζηε λα ηελ θαηαηάμεη 

πςειφηεξα ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο  φηαλ θάπνηνο ςάρλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο. 

Τπάξρνπλ πνιιά βήκαηα γηα ηε δηαδηθαζία απηή, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ 

εξγαζία βειηηζηνπνίεζεο θαη εθηφο ζειίδαο θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή ζπλδέζκσλ κε 

άιιεο ζειίδεο. Γεληθά ε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο (SEO) είλαη κηα απφ ηηο πην 

ρξνλνβφξεο κεζφδνπο ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ θαη παίξλεη 6-8 κήλεο γηα λα 

εκθαλίζεη ηα πξψηα ηεο απνηειέζκαηα. 

 

4. Social Media Marketing: Σν κάξθεηηλγθ θνηλσληθήο δηθηχσζεο αθνξά νπνηαδήπνηε 

πξνβνιή ζε δηάθνξα θνηλσληθά δίθηπα. Θα κπνξνχζε λα είλαη νηηδήπνηε απφ 

πιεξσκέλεο δηαθεκίζεηο θαη πξνσζεηηθέο θακπάληεο, αλαξηεκέλα άξζξα θαζψο θαη 

αλαθνξέο ζε θνηλσληθά δίθηπα κε αλαθνξά ζε ηνπνζεζίεο. Δίλαη νπζηαζηηθά ε 

δηαδηθαζία γηα ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ή ζηελ εζηίαζε ελφο ηζηνηφπνπ 

ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ, κέζα απφ ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην 

Facebook, ην Twitter ή ην LinkedIn. 

 

5. Email Marketing: Αθνξά άκεζν Marketing ή έλα εκπνξηθφ-δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ζε 

κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

 

6. SmS Marketing: Αθνξά άκεζν Marketing ή έλα εκπνξηθφ-δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ζε 

κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα. Απηή ε 

θαηεγνξία είλαη θνκκάηη ηνπ mobile advertising. 

 

7. Referral Marketing: Μηα κέζνδν πξνψζεζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζε λένπο 

πειάηεο κέζσ ησλ παξαπνκπψλ, ζπλήζσο απφ ζηφκα ζε ζηφκα. 

 

8. Affiliate Marketing: Μηα πξαθηηθή κάξθεηηλγθ θαηά ηελ νπνία κηα επηρείξεζε 

επηβξαβεχεη κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο γηα θάζε επηζθέπηε ή πειάηε πνπ έθεξε, 

κέζα απφ ηηο δηθέο ηεο πξνζπάζεηεο κάξθεηηλγθ. 

 

9. Inbound Marketing: Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ην νπνίν ζηέιλεηαη θαη 

δεκνζηεχεηαη ζε πηζαλνχο ή ήδε ππάξρσλ πειάηεο γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ πειαηψλ 

ζε επαλαιακβαλφκελνπο αγνξαζηέο. 

 

10. Video Marketing: Απηφο ν ηχπνο κάξθεηηλγθ εηδηθεχεηαη ζηε δεκηνπξγία βίληεν πνπ 

εκπιέθνπλ ην ζεαηή ζε κηα θαηάζηαζε αγνξάο κε ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ζε 

κνξθή βίληεν θαη πνιιέο θνξέο ηνπο θαζνδεγεί ζε έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Σν 

online βίληεν γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιήο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη νη επηρεηξήζεηο ην βιέπνπλ σο κηα βηψζηκε κέζνδν γηα ηελ 

πξνζέιθπζε πειαηψλ. 

  ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ην λα έρεη θάπνηνο ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή θαη δεκηνπξγηθή ηζηνζειίδα ήηαλ αξθεηφ γηα λα επδνθηκήζεη ην ειεθηξνληθφ 

επηρεηξείλ. ήκεξα ν αληαγσληζκφο είλαη νμχο θαη ε χπαξμε κίαο ζπκπαγνχο ζηξαηεγηθήο 

δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα δψζεη ζηελ εηαηξία έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σν 

ίληεξλεη θαη ν ηζηφο παξέρνπλ ζηνλ κάξθεηεξ λέα εξγαιεία θαη πξνζηηζέκελε επθνιία πνπ 
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κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηνλ βαζκφ επηηπρίαο ηνπ κάξθεηηλγθ. Ζ παξαγσγή επηζθεςηκφηεηαο ζηελ 

ηζηνζειίδα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία κηαο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο, σζηφζν δελ είλαη 

αξθεηή. Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ην παξαδνζηαθφ γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ε πην απνηειεζκαηηθή επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ. Σν δηαδίθηπν 

απνηειεί ην πιένλ ζχγρξνλν εξγαιείν κάξθεηηλγθ θαη αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ φζσλ αθνξά ηνπο 

παξαθάησ ηνκείο: 

 

1) Δληνπηζκφο λέσλ αγνξψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ παγθφζκηα θχζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ ην θαζηζηά ηδαληθφ εξγαιείν γηα ηελ εχξεζε λέσλ αγνξψλ ή αθφκα 

θαη γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ αλαγθψλ ζε επξχηεξν θνηλφ ζε φ,ηη αθνξά πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο. 

 

2) Νέα πιεξνθφξεζε πνπ βαζίδεηαη ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Μέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα ηαμηδεχεη ακθίδξνκα ηαρχηεξα 

θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κάξθεηεξ 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

3) Νέεο κέζνδνη πξνψζεζεο. πσο θαη κε θάζε λέα ηερλνινγία, ην ίληεξλεη παξέρεη 

γφληκν έδαθνο γηα θαηλνηφκεο κεζφδνπο πξνψζεζεο. 

 

4) Νέα νξγαλσηηθά ζρήκαηα εηαηξηψλ. Με ηελ ξαγδαία εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα 

νξγαλσηηθά ζρήκαηα ησλ εηαηξηψλ έρνπλ εμειηρζεί πέξαλ ηεο παξαδνζηαθήο 

δηάξζξσζεο δίλνληαο λέεο δπλακηθέο θαη επθνιφηεξε δηαρείξηζε
18

. 

  Απηφ φκσο πνπ είλαη πξαγκαηηθά αμηνπξφζεθην είλαη φηη ην δηαδίθηπν απέδσζε ζε 

νιφθιεξν ην κίγκα Μάξθεηηλγθ θαη φρη κφλν ζην θνκκάηη ηεο Πξνβνιήο (promotion), 

κεηαιιάζζνληαο έηζη νιφθιεξε ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε πνπ ππήξρε γχξσ απφ ηελ δηαλνκή , 

ηελ πξνψζεζε θ.α. Οη ιφγνη νη νπνίνη επηπιένλ βνήζεζαλ ζηελ αιιαγή ηνπ Μάξθεηηλγθ είλαη 

θαη νη αιιαγέο ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε, ε έλλνηα ηνπ 

ρξφλνπ, ε λέα ηερλνινγία θαη νη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ 

παξαδνζηαθή αληίιεςε ε επηρείξεζε-παξαγσγφο αλαιακβάλεη ηελ θπζηθή παξαγσγή ελφο 

πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο θαη αλαιακβάλεη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θαλαιηψλ ηελ δηαλνκή ηνπο 

ζε έλαλ ππνςήθην αξηζκφ πειαηψλ. ηελ απινχζηεξε κνξθή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

Μάξθεηηλγθ, ν θάζε πειάηεο κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζην θαηάζηεκα φπνπ βξίζθνληαη ηα πξντφληα, 

λα δηαιέγεη απηά πνπ ζέιεη, λα ηα ηνπνζεηεί ζε έλα θαιάζη θαη ελ ζπλερεία λα πιεξψλεη ζην 

ηακείν θαη λα εμέξρεηαη ηνπ θαηαζηήκαηνο. Δπηπιένλ ν παξαγσγφο ή ν έκπνξνο θξνληίδεη ψζηε 

κε θάπνην ηξφπν λα γλσζηνπνηεί ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην θνηλφ ( π.ρ. κέζσ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζηελ ηειεφξαζε ) ελψ παξάιιεια θξνληίδεη λα ηηκνινγεί ην πξντφλ 

                                                           

18 R. F. Morgan, An Internet Framework of the World Wide Web (www), , Journal of Marketing Management, 12 
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φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξα έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηνπ, δεδνκέλσλ ησλ 

δπλάκεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. ηε λέα επνρή ηνπ Μάξθεηηλγθ, νη 

δηαδηθαζίεο απηέο έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά σο πξνο ηελ κνξθή, φρη φκσο σο πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπο. 

Έηζη ν θάζε θαηαλαισηήο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα επηζθεθζεί έλα 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, λα δεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ πξντφλησλ ή 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθείλν πξνζθέξεη, λα εμεηάζεη ηελ ηηκή ηνπο, λα ηα ζπγθξίλεη κεηαμχ ηνπο 

κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα, λα επηιέμεη απηά πνπ επηζπκεί θαη ηνπνζεηψληαο ηα ζην ειεθηξνληθφ 

ηνπ θαιάζη, λα πιεξψζεη κέζσ ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο κε αζθάιεηα θαη λα απνιακβάλεη θαη 

ππνζηήξημε (customer service) κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο γηα παξάδεηγκα. Δπνκέλσο ζα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη φηη ε λέα ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη ππνινγηζηψλ έρεη κεηαθέξεη 

φιεο ηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο ηνπ Μάξθεηηλγθ απφ ην θπζηθφ ζην εηθνληθφ επίπεδν θαη έρεη 

πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο έλα επηπιένλ «εξγαιείν» ζηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ φισλ ησλ 

εηδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξνζνρή φκσο, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζνλ αλάπηπμεο 

ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη φρη αληαγσληζηηθά θαη 

επνκέλσο ν πξνυπνινγηζκφο κάξθεηηλγθ πξέπεη λα θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζην παξαδνζηαθφ θαη 

ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ. 

 

 

3.1  ΣΑΓΗΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΜΔΧ ΗΝΣΔΡΝΔΣ 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ην internet marketing δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ, γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ηδεψλ ηνπ ζχγρξνλνπ marketing. Γηα ηελ νξζή ηνπ 

αμηνπνίεζε φκσο απαηηείηαη θαη ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

internet marketing είλαη κηα βξαρππξφζεζκε ιεηηνπξγηθή κέζνδνο πνπ νξίδεη ιεπηνκεξεηαθά 

ηφζν ην πξνγξακκαηηζκφ κηαο ηζηνζειίδαο φζν θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο ηεο θαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο. ε απηφ ην ζεκείν, επηβάιιεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ λα 

αλαθεξζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα ζηάδηα πνπ είλαη απαξαίηεηα λα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε 

ψζηε λα νηθνδνκήζεη κηα άξηηα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ κέζσ δηαδηθηχνπ. 

   πσο θαη ζην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ, ην πξψην ζηάδην γηα κηα επηηπρεκέλε 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. Οη ζηφρνη 

απηνί ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθνί θαη ζπγθεθξηκέλνη γηα ηελ θαηάζηξσζε ηεο ζσζηήο 

ζηξαηεγηθήο. 

  Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηερλνινγηθήο θαη ηειεπηθνηλσληαθήο 

ππνδνκήο. Ζ επηζηξάηεπζε  ηεο ηερλνινγίαο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ε ρξήζε ηεο ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ θαη ηελ εδξαίσζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά ηνπ δηαδηθηχνπ. 

  Έπεηηα αθνινπζεί ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ηεο 

αγνξάο-ζηφρνπ. Ζ απνζήθεπζε ησλ πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, ε θαηαγξαθή επηζθέςεσλ θαη ε 

αλάιπζε πξνσζεηηθψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη θαίξηα γηα ηελ κέηξεζε ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθζηξαηεηψλ κάξθεηηλγθ. Αλαθαιχπηνληαο ηελ αγνξά-ζηφρν, ην 

πιήζνο αλζξψπσλ πνπ είλαη πην επηθεξδέο λα ζηνρεχζεη ε εθζηξαηεία κάξθεηηλγθ, είλαη δπλαηφ 

λα επηθεληξσζεί ε εθζηξαηεία θαη λα απμεζνχλ ε επηζθεςηκφηεηα θαη νη αγνξέο, αλ ε 

ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη σο ζηφρν λα πξνζειθχζεη λένπο πειάηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα ηελ θαη‟ επαλάιεςε επίζθεςε ηνπο. 

  Σν ακέζσο επφκελν ζηάδην είλαη ε ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ θαη αλάιπζε 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Βαζηθά ζηάδηα γηα κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή απνηεινχλ ν 

πξνυπνινγηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Ο πξνυπνινγηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη απζηεξφο θαη λα κελ 

μεπεξλάεη ην πηζαλφ θέξδνο ηεο ζηξαηεγηθήο. Ζ αλάιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ 

αθνξά κειέηε ζεκάησλ λνκηθήο θχζεσο, ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ρξεζηψλ ζηελ λέα ζηξαηεγηθή. ια ηα παξαπάλσ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ψζηε λα 

εθαξκνζηεί ε ζηξαηεγηθή ρσξίο θσιχκαηα. 

  Ζ κειέηε ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ θαη ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

είλαη έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηάδην γηα κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή. Ζ γλψζε θαη ε θαηαλφεζε 

ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο είλαη ζεκέιηνο ιίζνο ζε κία ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ 

θαζψο φιε ε ζηξαηεγηθή ρηίδεηαη γχξσ απφ απηφ ην πξντφλ. Σν ίδην ην πξντφλ, ε ζσζηή 

ηηκνιφγεζε ηνπ, ε πξνψζεζε, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ είλαη κεηαβιεηέο νη νπνίεο πξέπεη λα 

κειεηεζνχλ ελδειερψο θαη δηεμνδηθά γηα ηελ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

  Ζ ζηξαηεγηθή ζπλερίδεη κε ηνλ πξνζεθηηθφ θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν ζρεδηαζκφ ηεο 

ηζηνζειίδαο. Γηα ηελ επηηπρία κηαο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ ζην ίληεξλεη επηβάιιεηαη ε 

δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο ε νπνία ζα επηηειέζεη ζηελ εληέιεηα ηνλ ζθνπφ ηεο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο
19

.  

Ο ζθνπφο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη: 

1) Ζ παξνρή άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

θαηαλαισηή. 

2) Ζ πψιεζε. 

3) Ζ έξεπλα αγνξάο. 

4)Ζ εμππεξέηεζε πειαηψλ. 

5)Ζ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπο. 

 

Ζ ηζηνζειίδα απνηειεί γηα ηελ επηρείξεζε: 

1) Καηάζηεκα 24/7. 

2) Πφξηα ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 

4) Γίθηπν –θαλάιη δηαλνκήο. Σν δηαδίθηπν δίλεη ηελ επθαηξία ζε επηρεηξήζεηο λα ζπλεξγαζηνχλ 

κεηαμχ ηνπο. 

                                                           

19 Zimmerman J. Mathiesen M. Yanj J. Marketing in the Internet: a 7-step plan for selling your products, services 

and image to millions over the internet, 3
rd

 edition, Maximum Pr. 1998 
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Ζ ηζηνζειίδα πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε:  

1) Σκεκαηνπνηεκέλε αγνξά. Δίλαη επθνιφηεξν λα απεπζπλζεί εθεί πνπ ζηνρεχεη. 

2) Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κε ηελ θάιπςε ηνπ παξακηθξνχ θελνχ ηεο αγνξάο. 

3) Άκεζεο πσιήζεηο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε θφζηνπο ησλ πξντφλησλ
20

. 

Σέινο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παξαδψζνπλ δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθνχ 

κάξθεηηλγθ ζε ηξίην θνξέα σο επηπξφζζεηε ππεξεζία ζηα ππφινηπα θαλάιηα δηαλνκήο ηνπο 

(Αγνξέο ηξίησλ-third party marketplaces). Πξφθεηηαη γηα έλα αλεξρφκελν κνληέιν πνπ είλαη γηα 

εηαηξίεο πνπ επηζπκνχλ λα παξαρσξήζνπλ ην δηαδηθηπαθφ ηνπο marketing θαη γεληθά λα 

αλαζέζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο παξνπζία ζην δηαδίθηπν, ζε έλαλ ηξίην θνξέα. Οη θνξείο 

απηνί δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηνπο ηφπνπ, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο 

πξνψζεζεο πξντφλησλ γηα ηηο παξαπάλσ εηαηξίεο, πνπ εγγξάθνληαη σο κέιε ηνπο. Θεσξείηαη κηα 

πην εμεηδηθεπκέλε εθδνρή ησλ e-mall. Σελ αγνξά ηξίηνπ θνξέα ζπλήζσο ηε ζπλαληάκε ζε Β2Β 

εθαξκνγέο , φπνπ ν ηξίηνο θνξέαο αλαιακβάλεη λα πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο 

ζηνπο θαηαιφγνπο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηέο πξνζθέξνπλ έλα 

πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο ζηνπο θαηαιφγνπο πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο κε 

πιενλέθηεκα ηνλ πην δπλακηθφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο. Ο θνξέαο πνπ ιεηηνπξγεί κηα αγνξά ηξίησλ 

κπνξεί λα απαηηεί λα ζπλδηαρεηξίδεηαη θεληξηθά πνιιέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ φπσο 

ηηο δηαδηθαζίεο πιεξσκήο
21

.  

Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην κνληέιν απηφ αθνξνχλ ηελ δηεθπεξαίσζε: 

 Παξαγγειηψλ 

 Πιεξσκψλ 

 Λνγηζηηθψλ 

 Αζθάιεηαο ζπλαιιαγψλ  

 Δκπνξηθνχ ζήκαηνο θηι. 

Σα έζνδα γηα ηνλ ηξίην θνξέα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ: 

 Ακνηβέο ζπκκεηνρήο 

 Ακνηβέο ππεξεζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ 

 Πνζνζηά επί ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

 

                                                           

20 R. F. Morgan, An Internet Framework of the World Wide Web (www), , Journal of Marketing Management, 12 
 

21 Γεϊργιοσ Ι. ιϊμκοσ, Ιωάννθσ . Σςιάμθσ, ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ, Εκδόςεισ Ακ. ταμοφλθσ, 

Ακινα 2004 
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Έρνληαο κειεηήζεη ηα ζηάδηα ηεο Γηαδηθηπαθήο ηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ πξνθχπηεη 

αλαπφθεπθηα θαη ε κειέηε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο έλαληη ηεο 

παξαδνζηαθήο ζηξαηεγηθήο.  

Πιενλεθηήκαηα απνηεινχλ: 

-Μείσζε ηνπ θφζηνπο εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ κεζαδφλησλ. Με ηελ ηζηνζειίδα σο 

ακεζφηεξν θαλάιη δηαλνκήο θαζίζηαηαη δπλαηή ε κείσζε ησλ κεζαδφλησλ.  

 

-Ληγφηεξν πξνζσπηθφ. ε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δελ απαηηείηαη κεγάινο αξηζκφο πσιεηψλ 

γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο θαηαλαισηέο φζν κεγάινο θαη λα είλαη ν αξηζκφο ηνπο, αξθεί κηα 

κηθξή νκάδα πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο εμππεξέηεζε θαηαλαισηψλ γηα ηπρφλ απνξίεο είηε 

ηειεθσληθά είηε ειεθηξνληθά θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ηηο παξαγγειίεο, ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ 

απνζηνιή ησλ αγαζψλ.  

 

- Οπνηαδήπνηε επηρείξεζε αλεμαξηήησο κεγέζνπο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ δηεζλή αγνξά κε 

κηθξφ θφζηνο. Απαξαίηεηα ζηνηρεία είλαη κφλν ε χπαξμε ηζηνζειίδαο, ε δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο πιεξσκήο θαη ε δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζηνιήο δηεζλψο. 

 

-Έξεπλα αγνξάο κε κηθξφ θφζηνο θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έρνληαο ζπγθεληξψζεη 

ζηνηρεία γηα ηελ αγνξά-ζηφρν είλαη δπλαηή ε εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηε βειηίσζή ηεο.  

-Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ relationship marketing. Με ηελ δπλαηφηεηα ζπλερνχο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο επηρείξεζεο θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλάπηπμε ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ φηαλ ε ηειεπηαία επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πξψηνπ. 

 

-Γπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Δπηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηνπ  θφζηνπο παξαγγειηψλ άξα θαη ε γξεγνξφηεξε παξάδνζε. 

-Γπλαηφηεηα έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο ησλ πειαηψλ. Ζ επηρείξεζε κπνξεί άκεζα λα ελεκεξψζεη 

ησλ θαηαλαισηή γηα ηπρφλ αιιαγέο ζηελ ηηκή ή ηελ δηαζεζηκφηεηα
22

. 

Μεηνλεθηήκαηα απνηεινχλ: 

-Σν δηαδίθηπν παξακέλεη απξφζηην απφ πνιινχο. Παξφιν πνπ ην δηαδίθηπν εμαπιψλεηαη 

ηαρχηαηα, παξακέλεη απξφζηην ζε νκάδεο φπσο νη ειηθησκέλνη πνπ δελ γλσξίδνπλ λα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ, νη θάηνηθνη απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ ηνπ πιαλήηε ρσξίο ηειεπηθνηλσληαθή 

θάιπςε θαη ζε ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ.  

 

-Ο ρξφλνο ζπλαιιαγήο κεηψλεηαη αιιά ν ρξφλνο ηαρπδξφκεζεο παξακέλεη ίδηνο. 

                                                           

22 Zimmerman J. Mathiesen M. Yanj J. Marketing in the Internet: a 7-step plan for selling your products, services 
and image to millions over the internet, 3

rd
 edition, Maximum Pr. 1998 
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-Έιιεηςε ειέγρνπ πιεξνθνξηψλ θαη ε αζθάιεηα ηνπο. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ είλαη πνηέ 

απφιπηα αζθαιή ζην δηαδίθηπν επνκέλσο είλαη επάισηα ζε επηηήδεηνπο. Χζηφζν, γίλνληαη 

αμηφινγεο πξνζπάζεηεο απφ θπβεξλήζεηο παγθνζκίσο λα βειηησζεί ε αζθάιεηα ηνπο, κέζα απφ 

πξσηφθνιια πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ θάζε 

επηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην δηαδίθηπν νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη. 

 

-Ζ επηρείξεζε δελ κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ ρξήζηε ηεο αγνξάο ζηφρνπ αιιά ν ρξήζηεο ηελ 

επηρείξεζε. Παξφιν πνπ ε επηρείξεζε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

έρεη νξίζεη ηελ αγνξά-ζηφρν πνπ ζέιεη λα απεπζπλζεί, δελ εγγπάηαη θαλείο φηη ν ρξήζηεο ηεο 

αγνξάο-ζηφρνπ ζα επηιέμεη ηελ επηρείξεζε θαη φρη θάπνηνλ αληαγσληζηή. Ζ επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ζπλερψο θαη λα ππελζπκίδεη ζηνλ ρξήζηε φηη είλαη παξνχζα γηα λα 

απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα λα επηιεγεί απφ απηφλ. 

 

-Σν δηαδίθηπν δελ δηαζέηεη θάπνην θεληξηθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θαη ειέγρνπ θαη ε νξγάλσζε 

ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο δελ δηεπθνιχλεη πάληα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επηζπκεί 

ν ρξήζηεο. Έηζη δελ εγγπάηαη ε ηαρχηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ. 

 

-Μείσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Σν δηαδίθηπν απνηειεί έλα απξφζσπν κέζσ επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλαιιαγήο κε απνηέιεζκα λα ράλεηαη ε πξνζσπηθή επαθή ηνπ παξαδνζηαθνχ πσιεηή κε 

ηνλ θαηαλαισηή κε αληάιιαγκα ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα θαη επθνιία ησ ζπλαιιαγψλ. 

-Σν ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ απεπζχλεηαη ζε έλα θνηλφ παγθνζκίνπ εκβέιεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ην κήλπκα πνπ δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά κεηαμχ επηρείξεζεο – απνδέθηε ζα πξέπεη λα 

εμαξηάηαη απφ ηελ γιψζζα, ηελ λννηξνπία θαη ηηο ινηπέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη. 

 

-Ζ θαηαζθεπή κηαο ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο γελλά θαη ηελ ππνρξέσζε κηαο ζπλερνχο 

ελεκέξσζεο ηεο πξνθεηκέλνπ δηαηεξεζεί ε ειθπζηηθφηεηα ηεο θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ ζηηγκή ηεο αλαδήηεζεο. 

 

-Θέζπηζε λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δίλαη ζαθέο φηη πξέπεη λα ππάξρεη έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν λα 

πξνζηαηεχεη ηφζν ηελ επηρείξεζε φζν θαη ηνλ θαηαλαισηή αιιά θαη ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο 

θνξείο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

 

-πλαιιαγκαηηθέο ηζνξξνπίεο. Οη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα ειέγρνπλ ηελ εηζξνή θαη εθξνή 

ζπλαιιάγκαηνο, ψζηε ην άλνηγκα λα κελ είλαη κεγάιν. Ζ δηάδνζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 
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ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. 

 

-ε νξηζκέλα πξντφληα ππάξρεη ε αλάγθε επαθήο κε ην πξντφλ πξηλ ηελ αγνξά. Σέηνηα πξντφληα 

κπνξνχλ λα είλαη είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο
23

.  

   

  ια ηα παξαπάλσ κεηνλεθηήκαηα απνηεινχλ εκπφδηα ζην λα απνηειέζεη ην δηαδηθηπαθφ 

κάξθεηηλγθ απνθιεηζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ ζηξαηεγηθή θαη πξνβνιή κηαο επηρείξεζεο ζε επξχ 

θνηλφ.   

Έλα θνκκάηη ηνπ δηαδηθηχνπ ην νπνίν δελ ππάγεηαη νχηε ζηα πιενλεθηήκαηα νχηε ζηα 

κεηνλεθηήκαηα είλαη ε δπλαηφηεηα άκεζσλ θξηηηθψλ. Οη θξηηηθέο (αξλεηηθέο ή ζεηηθέο) είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ηφζν γηα ηνλ θαηαλαισηή φζν θαη γηα ηελ επηρείξεζε. Οη αξλεηηθέο θξηηηθέο 

είλαη απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ θαηαλαισηή ψζηε λα αγνξάζεη ην πξντφλ σζηφζν γηα 

ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα απνηειέζεη άκεζν θαη επνηθνδνκεηηθφ feedback ζην λα δηνξζψζεη ηα 

θαθψο θείκελα ή λα κάζεη απφ απηά θαη λα επηηχρεη ζε επφκελν πξντφλ. Οη ζεηηθέο θξηηηθέο 

πξνηξέπνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ην πξντφλ θαη εδξαηψλνπλ πεξαηηέξσ ηελ επηηπρία ηεο 

εηαηξίαο. Μπνξνχλ επίζεο λα απνηειέζνπλ άκεζν feedback γηα ηελ επηρείξεζε βιέπνληαο έηζη 

ηνπο θφπνπο ηεο λα αληακείβνληαη θαη ιακβάλνληαο ρξήζηκα καζήκαηα γηα ην ηη ιεηηνπξγεί 

ψζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζην κέιινλ
24

. 

 

3.2 ΜΔΣΡΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ E-MARKETING 

  Κάζε επηρείξεζε νξγαληζκφο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην δηαδίθηπν ρξεηάδεηαη κεηξήζηκα 

ζηνηρεία ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί είλαη ε 

θαηάιιειε. Ζ αλάγθε απηή καο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ γηα 

κεηξήζεηο δηαδηθηχνπ. Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ ν ηξφπνο θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο κεηξήζεηο απηέο. 

 

  3.2.1. Web Metrics& Web Analytics: Ζ κέηξεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο κηαο ηζηνζειίδαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηερληθψλ πξνψζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη δχν πνιχ 

ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην E-Marketing. Λφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ αληαγσληζκνχ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη εηαηξείεο πξέπεη λα αμηνπνηνχλ θάζε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο 

δίλεηαη, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ αλάιπζε θαη ε κέηξεζε δεδνκέλσλ (web–social metrics & 

analytics) πεξηιακβάλνπλ ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, κέηξεζεο θαη αλάιπζεο, θαζψο 

                                                           

23 Zimmerman J. Mathiesen M. Yanj J. Marketing in the Internet: a 7-step plan for selling your products, services 
and image to millions over the internet, 3

rd
 edition, Maximum Pr. 1998 

 
24 Βλαχοποφλου Μάρω, e-Marketing, 1

θ
 ζκδοςθ, 1999 
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θαη παξνρήο πιεξνθφξεζεο απφ ην δηαδίθηπν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ πειάηε θαηά ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνζειίδσλ θαη θνηλσληθψλ κέζσλ. Ζ αλάιπζε 

δεδνκέλσλ (web analytics) ζηνρεχεη ζηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ/πειαηψλ πνπ 

νδεγεί ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ηζηφηνπνπ
25

. ηφρνο ησλ web analyticsείλαη λα 

θαηαλνήζεη ηη ζέιεη ν πειάηεο (δειαδή πσο ρξεζηκνπνηεί κία ζειίδα, πσο πεξηεγείηαη θαη πνπ 

κέλεη πεξηζζφηεξν), ψζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηνλ ηζηφηνπν θαη λα πξνζθέξεη 

ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ζην ρξήζηε. 

  Γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη κία ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο, κηα 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάπνηα ζηάδηα, πνπ κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ θαη κέζνδνη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο κηαο ηζηνζειίδαο. Αθνχ κία 

επηρείξεζε απνθαζίζεη ζε ηη ελέξγεηεο ζα πξνβεί (π.ρ. αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα Social Media, 

SEO ή ζα ηνπνζεηήζεη έλα banner), ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ 

απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε/αλάιπζε ηνπο.  

-πιινγή Γεδνκέλσλ (Data Collection). Σν πην βαζηθφ ζέκα είλαη ην πνηα δεδνκέλα πξφθεηηαη 

λα αλαιπζνχλ. Δθαξκφδνληαο ζσζηά ην web analytics, ε εηαηξεία κπνξεί λα θαηαλνήζεη 

δεηήκαηα φπσο «απφ πνχ πξνέξρνληαη νη επηζθέπηεο;», « απφ πνηα ζειίδα θεχγνπλ;», «γηα πφζν 

παξακέλνπλ ζην site;». 

-Απνζήθεπζε Γεδνκέλσλ (Data Storage). Γηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, εζσηεξηθή 

απνζήθεπζε θαη εμσηεξηθή. ηελ εζσηεξηθή απνζήθεπζε ζεσξείηαη πιενλέθηεκα ε ηδηνθηεζία 

ηνπο. Σα πηζαλά θφζηε είλαη ηα κεραλήκαηα, ην ινγηζκηθφ, νη άδεηεο, ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ 

θαη νη ππνδνκέο. ηελ εμσηεξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ σο παξερφκελε ππεξεζία γηα ηα 

websites, ε Google παξέρεη ππεξεζίεο πνπ νλνκάδνληαη Software as a Service(Saas) πάξνρνη. Ζ 

εμσηεξηθή απνζήθεπζε έρεη ρακειφ θφζηνο, ηαθηηθή ζπληήξεζε, εγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε 

ινγηζκηθνχ, ηερληθή βνήζεηα θ.α. 

 

- Αμηνιφγεζε/Αλάιπζε Γεδνκέλσλ. Δπηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο κεηξηθέο, ε αμηνιφγεζε ησλ 

δεδνκέλσλ γίλεηαη πην εχθνιε. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απαηηείηαη κηα επαλαιεπηηθή 

ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη θαηαξράο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ, ηε δεκηνπξγία 

δεηθηψλ κέηξεζεο απφδνζεο KPIs(Key Performance Indicators), ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε 

δεδνκέλσλ θαη ηέινο ηελ πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη αιιαγέο δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθέο, ε εηαηξεία κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα
26

. 

  3.2.2 Γείθηεο Γηαδηθηπαθήο Απφδνζεο(KPIs): Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα επηηξέςεη ηε 

κέηξεζε ηνπ πνζνζηνχ επηηπρίαο ή απνηπρίαο κηαο ηζηνζειίδαο. Γηα λα κπνξεί λα κεηξεζεί ην 

πνζνζηφ επηηπρίαο ή απνηπρίαο ελφο ζηφρνπ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε, ρξεηάδεηαη ε 

δεκηνπξγία ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο απφδνζεο KPIs (Key Performance Indicators) πνπ κεηξνχλ ην 
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 Βλαχοποφλου Μ., Δθμθτριάδθσ ., E-λεκτρονικό επιχειρείν & μάρκετινγκ καινοτόμα μοντζλα ςε ψθφιακό 

περιβάλλον, 2014, ςελ. 424, εκδόςεισ Rosili 
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πνζνζηφ εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Σα KPIs βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο επηρείξεζεο. Έλαο KPI απεηθνλίδεη ηελ επίδνζε κηαο κεηαβιεηήο, ελφο παξάγνληα 

ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Απνηειεί δειαδή έλα είδνο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηνπο δείθηεο, είηε γηα λα απνηηκήζνπλ ηε γεληθή εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο, είηε γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηνπο. Ζ 

επηηπρία κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο ή απιά απφ ηελ πεξηνδηθή επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ 

επηπέδσλ. Δπνκέλσο, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ KPI είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζεκαληηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. 

  3.2.3 Γεκνθηιείο Γείθηεο Απφδνζεο. Πξνθεηκέλνπ λα έρεη ε επηρείξεζε ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή εηθφλα ηεο απφδνζεο, απαηηείηαη ε ρξήζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη αλάινγα κε 

ην αληηθείκελν ηεο ηζηνζειίδαο. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πην 

πξφζθαηεο θαη ζρεηηθέο κεηξηθέο απφδνζεο marketing. Απηέο είλαη: 

 

α) Return on Investment (ROI) –Απφδνζε Δπέλδπζεο. Ζ απφδνζε επέλδπζεο (ROI) είλαη ε 

αλαινγία κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο θαη ηνπ θφζηνπο. Δίλαη ε πην ζεκαληηθή κέηξεζε γηα 

απηνχο πνπ δηαθεκίδνληαη, επεηδή βαζίδεηαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δηαθεκηζηηθνχο ηνπο 

ζηφρνπο θαη δείρλεη ηελ πξαγκαηηθή επηξξνή πνπ έρνπλ νη δηαθεκηζηηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο ζηελ 

επηρείξεζε ηνπο. Ζ κέζνδνο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

επέλδπζεο εμαξηάηαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο θακπάληαο. Ζ απφδνζε επέλδπζεο (ROI) είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαζψο δίλεη ζηνηρεία γηα ην πφζα ρξήκαηα θεξδίδεη ε επηρείξεζε απφ ηε δηαθήκηζε ή 

γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα δαπαλήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο. 

 

 

β) SEO Keyword Ranking–Καηάηαμε βάζεη ιέμεσλ θιεηδηψλ κέζσ βειηηζηνπνίεζεο κεραλψλ 

αλαδήηεζεο. Απηφο ν δείθηεο κεηξά ηε ζεηξά θαηάηαμεο πνπ επηηπγράλεηαη βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ αλαδήηεζεο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO), δειαδή βνεζάεη ηελ 

επηρείξεζε λα κάζεη αλ ηα ρξήκαηα ηα νπνία μνδεχνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε θακπάληα έρνπλ 

απνηέιεζκα θαη αλ εθαξκφδνληαη αιιαγέο φηαλ απαηηείηαη. 

 

γ) Click Through Rate –Πνζνζηφ «θιηθαξίζκαηνο». Απηφο ν δείθηεο βνεζάεη ηελ επηρείξεζε λα 

θαηαλνήζεη πφζνη ρξήζηεο ζεψξεζαλ ηε δηαθήκηζή ηφζν ειθπζηηθή, ψζηε λα θάλνπλ θιηθ ζε 

απηήλ θαη λα επηζθεθζνχλ ηνλ ηζηφηνπν. Μπνξεί λα κεηξεζεί ην CTR ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

ινγαξηαζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη δπλαηφ λα δνχκε πφζα θιηθ έιαβε κηα νιφθιεξε θακπάληα, 

νκάδα δηαθεκίζεσλ ή δηαθήκηζε ή λα κεηξεζεί πφζα θιηθ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κεκνλσκέλεο 

ιέμεηο-θιεηδηά κεηά απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηαθεκίζεψλ. ην Γίθηπν αλαδήηεζεο, έλα θαιφ 

CTR γεληθά ζεσξείηαη ην 1% ή πςειφηεξν. 

 

δ) Average Site Time–Μέζνο Υξφλνο Παξακνλήο ζην Site. Ο δείθηεο απηφο δείρλεη πφζν ρξφλν 

παξακέλεη ν επηζθέπηεο ζην site αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο. Απνηειεί ηζρπξφ παξάγνληα 
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έλδεημεο γηα ην θαηά πφζν έλα site είλαη ηθαλφ λα πξνζειθχζεη θαη λα θξαηήζεη έλαλ επηζθέπηε. 

 

ε) Leads per Marketing Activity –Αληαπνθξίζεηο απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα marketing. Ο δείθηεο 

κεηξά ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αληαπνθξίζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα 

marketing. ηφρνο απηνχ ηνπ δείθηε είλαη λα θαζνξίζεη ηελ απφδνζε ησλ ελεξγεηψλ marketing. 

 

ζη) Online Interactions –Αιιειεπηδξάζεηο Online. Ο δείθηεο κεηξά ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ελφο επηζθέπηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε ζειίδα. Δπεηδή 

εχθνια ζπγρέεηαη κε ηνπο πξνεγνχκελνπο δείθηεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

δείθηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κέηξεζε απφδνζεο κηαο θακπάληαο πνπ δελ κπνξεί λα κεηξεζεί κε 

ηελ απφδνζε επέλδπζεο (ROI) ή ηηο αληαπνθξίζεηο απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο marketing(leads). 

πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα γηα ηελ κέηξεζε δηαθήκηζεο πνπ έρεη ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

δ) Cost per Lead Generated–Κφζηνο γηα θάζε αληαπφθξηζε πνπ δεκηνπξγείηαη. Απηφο ν δείθηεο 

κεηξά ην θφζηνο γηα θάζε αληαπφθξηζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ κία δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

marketing. 

 

ε) Funnel Visualization–Οπηηθνπνίεζε Υσληνχ (δηαδηθαζίαο). ε απηφ ηνλ δείθηε απεηθνλίδεηαη 

ην πνζνζηφ ησλ επηζθεπηψλ πνπ θηάλνπλ ζηνλ ηειηθφ επηδησθφκελν ζηφρν ηνπ marketing ζε 

ζρέζε κε απηνχο πνπ γηα θάπνην ιφγν εγθαηέιεηςαλ ηε ζειίδα
27

. ηφρνο απηνχ ηνπ δείθηε είλαη 

ν εληνπηζκφο ηνπ αδχλακνπ ζεκείνπ ζηε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηελ έμνδν απφ ην site ηνπ 

ρξήζηε. 

 

ζ) End Action Rate–Πνζνζηφ Σειηθήο Δλέξγεηαο. Ο δείθηεο κεηξά πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη 

νη εθζηξαηείεο marketing παξαθνινπζψληαο ηηο ηειεπηαίεο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ. Τπνινγίδεη 

ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ μεθίλεζαλ ηε δηαδηθαζία σο πξνο ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ 

νινθιήξσζαλ ηε δηαδηθαζία. Αλ γηα παξάδεηγκα, κία επηρείξεζε έρεη ηνπνζεηήζεη έλα 

δηαθεκηζηηθφ banner πνπ νδεγεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζειίδα, ζα ζέιεη λα παξαθνινπζεί 

δεπηεξεχνπζεο κεηξήζεηο θαζψο θαη αλ ν ζηφρνο έρεη νινθιεξσζεί. Απηέο νη δεπηεξεχνπζεο 

κεηξήζεηο ζα ελεκεξψζνπλ ηελ επηρείξεζε γηα ην πφζν ε ζειίδα έρεη απήρεζε ζην θνηλφ θαη ζε 

γεληθέο γξακκέο αλ ε θακπάληα είρε απφδνζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα  θαηαλνεί ε επηρείξεζε φηη 

πνιινί δελ είλαη πξφζπκνη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία αγνξά ή λα κνηξαζηνχλ ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηελ πξψηε επίζθεςε ζε έλα ηζηφηνπν, αιιά κία θαιή πξψηε εληχπσζε 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κειινληηθέο ελέξγεηεο. 
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η) Incremental Sales –Πξνζαχμεζε Πσιήζεσλ. Ο δείθηεο απηφο ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εηαηξείαο, κηαο θαη ππνινγίδεη ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

ελέξγεηεο marketing πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

3.2.4 Δξγαιεία Γηαδηθηπαθήο Αλάιπζεο –Web Analytic Tools. Τπάξρνπλ πνιιά ζεκαληηθά 

εξγαιεία γηα ηελ κέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθηπαθήο απφδνζεο κε ζεκαληηθφηεξν ην 

Google Analytics, κηαο θαη παξέρεηαη δσξεάλ. Σν Google Analytics είλαη κία απφ ηηο θνξπθαίεο 

ππεξεζίεο ηεο Google, ε νπνία πξνζθέξεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

επηζθεςηκφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα ειέγμεη θαη λα αλαιχζεη ηα απνηειέζκαηα απφ πηζαλέο δηαθεκηζηηθέο 

θακπάληεο. Βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη: 

 ηαηηζηηθά ρξεζηψλ (κέηξεζε δξαζηεξηφηεηαο, απφ πνχ πξνέξρεηαη, πφζν ζπρλά 

επαλεκθαλίδεηαη). 

 Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (βειηίσζε ζειίδσλ, ηη ςάρλνπλ νη ρξήζηεο, αλάιπζε 

ηαρχηεηαο). 

 Αλάιπζε γηα ρξήζε απφ θηλεηφ (ζπζθεπή, ινγηζκηθφ, ρξήζε εθαξκνγήο). 

 Αλάιπζε κεηαηξνπψλ ζε πσιήζεηο (πσο ν ρξήζηεο νδεγείηαη πξνο πψιεζε, 

νπηηθνπνίεζε ρσληνχ). 

 Αλάιπζε δηαθεκίζεσλ (αλάιπζε κεραλψλ αλαδήηεζεο, απφδνζε δηαθεκίζεσλ, e-

mail). 

 Αλάιπζε θνηλσληθψλ κέζσλ (απφδνζε γηα θάζε θνηλσληθφ κέζν)
28

. 

3.2.5 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Google Analytics 

  Ο θάζε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη γηα αλάιπζε θαη παξαθνινχζεζε 

φζεο ηζηνζειίδεο ζέιεη. Γηα θάζε κία απφ ηηο ηζηνζειίδεο, ην Google Analytics παξέρεη έλαλ 

κνλαδηθφ θψδηθα (Google Analytics Tracking Code) ν νπνίνο πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε φιεο 

ηηο ζειίδεο. Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν θψδηθα εγθαηεζηεκέλν, θάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο 

επηζθέπηεηαη ηνλ ηζηφηνπν, ζπιιέγνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα απηφ, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ν ρξφλνο παξακνλήο ζηηο ζειίδεο ή νη ζχλδεζκνη ηνπο νπνίνπο ν ρξήζηεο 

αθνινχζεζε γηα λα θαηαιήμεη ζηνλ ηζηφηνπν. Απηά ηα ζηνηρεία απνζηέιινληαη άκεζα ζηελ 

ππεξεζία ηεο Google, αλαιχνληαη, θαηαλέκνληαη ζηηο ζσζηέο θαηεγνξίεο θαη παξνπζηάδνληαη ζε 

έλαλ εχρξεζην πεξηβάιινλ. Σα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ Google Analyticsείλαη πνιιά. Σν 

εξγαιείν απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο σο πξνο ηελ επηζθεςηκφηεηα 

ηνπ ηζηφηνπνπ. Μέζσ ησλ δηαζέζηκσλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε γηα ζηνρεπκέλε θαη «tailor made» επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο πνπ 

επηζθέπηνληαη ηελ ζειίδα (π.ρ. πξνζθνξά αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηφπνο δηαλνκήο θηι) ια ηα 

                                                           

28
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παξαπάλσ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα αμηνινγεί ηελ απφδνζε κηαο θακπάληαο 

αιιά θαη ηνπ budget. 

3.2.6 Social Media Metrics & Analytics. 

  Κάζε πιαηθφξκα δίλεη ηηο δηθέο ηεο κεηξηθέο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη 

ζην ρξήζηε/δηαθεκηδφκελν. Οη πην δηαδεδνκέλεο πιαηθφξκεο ησλ social lmedia πνπ παξέρνπλ 

δπλαηφηεηα πξνβνιήο είλαη ην Facebook, ην Twitter, ην YouTube, ην LinkedIn θαη πξνζθάησο 

ην Instagram θαη ην SnapChat. Κάζε κία παξέρεη πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο ίδηαο πιαηθφξκαο. Οη 

πην δηαδεδνκέλνη φξνη κέηξεζεο απφδνζεο δηαθήκηζεο αθνξνχλ: 

CPC(Cost Per Click). 

CPM(Cost Per Mil), αθνξά ην θφζηνο γηα θάζε 1000 άηνκα πνπ εκθαλίδεηαη ε δηαθήκηζε. 

Video Views. 

CTR(Click Through Rate). 

Reach, πφζνη κνλαδηθνί ρξήζηεο είδαλ ηελ δηαθήκηζε πνπ έρεη πξνβάιιεη ηελ επηρείξεζε. 

Impressions, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εκθάληζεο ηεο δηαθήκηζεο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα αλεμάξηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε (φρη κνλαδηθνί ρξήζηεο). 

  Γηα έλα κηθξφ κεξίδην επηρεηξήζεσλ, ηα social media απνηεινχλ έλα ηξφπν πξνψζεζεο 

ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπο ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟φςελ ε ζρέζε πνπ ρηίδεηαη αλάκεζα ζηνπο ππνςεθίνπο θαηαλαισηέο θαη 

ηελ επηρείξεζε αιιά θαη ηε ζπλερήο ηάζε ηεο αγνξάο λα αιιάδεη. Δπεηδή είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

κεηξεζεί φκσο ην παξαπάλσ, δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηνη δείθηεο πνπ βνεζνχλ ζε απηφ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην πιήζνο ησλ likes ζην Facebook ή ην πιήζνο ησλ followers ζην Twitter. Φπζηθά 

είλαη ζεκαληηθνί απηνί νη αξηζκνί θαη ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ, σζηφζν δελ είλαη ηθαλνί λα πξνζδηνξίζνπλ ηη ιεηηνπξγεί ζηελ θακπάληα ησλ social 

media θαη ηη φρη. Μηα απιή θαηαγξαθή θαη αλαθνξά αξηζκψλ δελ αξθεί. Σα likes, ηα follows, ηα 

shares ή αθφκα θαη ηα clicks κπνξεί λα ζεκαίλνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. πλεπψο, κφιηο 

ηεζνχλ νη ζηφρνη, πξέπεη λα αλαιπζνχλ απηνί νη αξηζκνί ψζηε λα απνδίδνπλ ηελ επηξξνή πνπ 

έρεη ε θακπάληα ζηα social media. Ζ αξρή κπνξεί λα γίλεη απνδίδνληαο ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ 

απηά ηα λνχκεξα ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο ζρέζεο κε ηνπο θαηαλαισηέο ζηα θνηλσληθά δίθηπα. 

Awareness: Γηα λα κάζεη ν δηαθεκηδφκελνο ηη είδνπο δηαζπνξά έρεη ην κήλπκα πνπ πξνζπαζεί λα 

πεξάζεη θαη αλ καζαίλεη λένο θφζκνο ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

παξαθάησ: 

 Reach 

 Followers 

 Likes 

 Brand Mentions 

 Page Views 

 Visits 
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Engagement: Γηα λα εληνπίζεη ν δηαθεκηδφκελνο αλ ην θνηλφ ζεψξεζε ην κήλπκα αξθεηά 

ζεκαληηθφ ψζηε λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζηάδην ππάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη, φπσο: 

 ρφιηα  

 Retweets  

 Shares  

 πκκεηνρή  

 Contest entry 

Customer conversion: Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα κεηξεζεί ην γηαηί νη θαηαλαισηέο 

επέιεμαλ κία ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε αληί άιισλ αληαγσληζηηθψλ, κπνξεί λα θαλεί κέζσ: 

 Αγνξέο 

 Δγγξαθή ζην Newsletter 

 Καηέβαζκα πιηθνχ 

 Δξψηεζε γηα πιεξνθνξίεο 

 Σειεθσληθέο θιήζεηο 

 

Advocate: Πνιιέο εηαηξίεο ζηακαηνχλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, σζηφζν ππάξρεη αθφκα έλα. 

Απηφ ην ζηάδην είλαη ην πην δχζθνιν λα κεηξεζεί, σζηφζν είλαη απηφ ζην νπνίν νη fans ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ πξντφληνο δνπιεχνπλ γηα απηήλ. Απηφ ην ζηάδην κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

 Τπνζηήξημε ηνπ Brand 

 Social campaigning 

 Αλαθνξέο (referrals) 

 New influencers 

 

 

4. ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

  ήκεξα, ε δηαθήκηζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα παξαδνζηαθά κέζα φπσο ε ηειεφξαζε, ν θηλεκαηνγξάθνο, εθεκεξίδεο 

θαη πεξηνδηθά θαζψο θαη δηαδηθηπαθά. Ζ επηινγή πνιιψλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα δηαθεκηζηνχλ 

ζηηο ψξεο κέγηζηεο ηειενπηηθήο πξνβνιήο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ δηαθήκηζε αθξηβφηεξε. Σν 

marketing θαη νη πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ εθαξκφδνληαη πιένλ απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο αθνχ 

απηφ επηηάζζεη ε επνρή, σζηφζν ζεκαληηθφο είλαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε θαηάζηαζε αλαζθάιεηαο θαη δνθηκάδνπλ αθφκε ηελ εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο κέζα απφ ην λέν απηφ κέζν, πηζηεχνληαο πσο ζα επηηχρνπλ ζην ηφικεκά ηνπο 

απηφ. πσο θάζε επηρείξεζε έηζη θαη κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα δηαθεκηζηεί θαη 

λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζην Γηαδίθηπν. Απηφ κπνξεί λα ην θαηαθέξεη κέζσ ηεο 
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online δηαθήκηζεο. Κάζε επηρείξεζε εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα δηαθεκίδεη ηα πξντφληα 

θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ψζηε λα γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνλ θαηαλαισηή κε ηειηθφ ζθνπφ ν 

ηειεπηαίνο λα ελδψζεη ζηελ αγνξά. Ζ επηρείξεζε κέζα απφ ην e-marketing ρξεζηκνπνηεί 

δηάθνξα εξγαιεία γηα λα πξνζεγγίζεη ηνπο θαηαλαισηέο, φπσο είλαη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, 

ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, νη ηζηνζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηα BlogSpot, ε ρξήζε ησλ banners, νη ρνξεγίεο, ηα pop-up/under 

windows, ηα δηαδξαζηηθά παηρλίδηα θαη πνιιά άιια . ηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο αλαιχνληαη 

εθηελέζηεξα ηα πην ζεκαληηθά απφ ηα εξγαιεία απηά. Απηή ε κέζνδνο δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ 

επηρείξεζε λα εδξαηψζεη θαη λα ελδπλακψζεη ην brand name ηεο. Δλψ νη εθεκεξίδεο, ηα 

πεξηνδηθά, ε ηειεφξαζε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη απνηειεζκαηηθά κέζα δηαθήκηζεο θαη 

πξνψζεζεο, ε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε γξήγνξα αλέξρεηαη ζε απαξαίηεην θνκκάηη ηνπ 

κάξθεηηλγθ. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ηξφπνη πνπ κπνξεί κηα επηρείξεζε λα δηαθεκηζηεί 

δηαδηθηπαθά. 

 

  1) Πξνβνιή Μέζσ Ηζηνζειίδαο:. Σν θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε ελφο επηηπρεκέλνπ 

δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηφπνπ πςειήο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο, ν 

νπνίνο ζηφρν ζα έρεη ηελ δηαηήξεζε παιηψλ πειαηψλ αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ. Έλαο 

ηζηφηνπνο ζα πξέπεη λα πξνζειθχεη πειάηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα μεθεχγεη απφ ηα 

πιαίζηα ελφο ηζηφηνπνπ πξνβνιήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δάλ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 

κηαο επηρείξεζεο είλαη ζηαηηθφ, ηφηε ν θαηαλαισηήο δελ έρεη ιφγν επηζηξνθήο ζε απηφ θαη 

πξαγκαηνπνίεζεο επαλαιακβαλφκελσλ αγνξψλ. Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο έκκεζα θαζνδεγείηαη 

απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ θαη αιιάδεη ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο. ηαλ κηα εηαηξεία 

απνθαζίζεη λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο ηζηνζειίδα, ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε κηα εηαηξία ε 

νπνία ζα ηελ θαζνδεγήζεη θαη ζα ηελ ππνβάιιεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θφζηνο . Οη πιεξνθνξίεο 

θαη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία θάζε ηζηνζειίδαο είλαη πξψηα απφ φια ε 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαζψο επίζεο θαη ην εηαηξηθφ πξνθίι «Company Profile», φπσο επίζεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ, ην πξντφλ πνπ ζέιεη λα παξνπζηάζεη, 

θαζψο θαη ε ηπρφλ δπλαηφηεηα γηα παξαγγειίεο κέζσ δηαδηθηχνπ (internet). O ζρεδηαζκφο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη e-mail, θφξκεο, βάζε δεδνκέλσλ, αζθάιεηα, ζπδήηεζε, δηαγσληζκνχο, 

έηζη ψζηε λα έιθεη θαη λα αιιειεπηδξά κε ηελ αγνξά ζηφρν. Ζ εκθάληζε θαη ηα πεξηερφκελα ηεο 

ηζηνζειίδαο, ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηηο πξννπηηθέο, ηνπο πειάηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

εξγαζίαο. 

2) Μάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  Δθζηξαηείεο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ έλαλ θζελφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηελ ζηφρεπζε πηζαλψλ 

πειαηψλ. Πξηλ μεθηλήζεη κία εθζηξαηεία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ε εηαηξία πξέπεη πξψηα 

λα απνθαζίζεη ηνπο ζηφρνπο  ηεο ελ ιφγσ εθζηξαηείαο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

νξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ αλζξψπσλ πνπ επηζπκεί λα ζηνρεχζεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

γεσγξαθηθψλ ηνπνζεζηψλ θαη δεκνγξαθηθψλ πξνθίι, θαη λα θαζνξίζεη ην επίπεδν 

εμαηνκίθεπζεο ηεο εθζηξαηείαο. Σα εμαηνκηθεπκέλα άκεζα κελχκαηα ζηνρεχνπλ ηνλ 

θαηαλαισηή κε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα νλφκαηα ησλ πειαηψλ, 
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πξνζθέξνληαο ηα ζσζηά πξντφληα ζηελ ζσζηή ζηηγκή θαη απνζηέιινληαο εηδηθέο πξνζθνξέο 

ζηνρεπκέλεο ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ θαηαλαισηή, ν κάξθεηεξ δεκηνπξγεί κία δπλαηφηεξε 

ζχλδεζε ηεο εηαηξίαο κε ηνλ άλζξσπν πνπ ιακβάλεη ην κήλπκα. Αλ κηα εηαηξία ζρεδηάδεη λα 

εηζέιζεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ζηηο κεζφδνπο εμαηνκίθεπζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

κεηάθξαζε ησλ κελπκάησλ ζηηο αλάινγεο γιψζζεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ δηεζλψλ πειαηψλ. 

Ζ ηερλνινγία εμαηνκίθεπζεο επίζεο επηηξέπεη ζηνλ κάξθεηεξ λα ζηνρεχζεη  εθζηξαηείεο ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά ην νπνίν κπνξεί λα απμήζεη ην πνζνζηφ απαληήζεσλ απφ ηηο ελ ιφγσ 

αγνξέο. Πξντφληα θαη ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκα γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ εμαηνκίθεπζε ησλ 

κελπκάησλ θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο εθζηξαηείαο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Μία επηινγή είλαη 

λα αλαηεζεί ε εθζηξαηεία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε θάπνηνλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. 

Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο ζπλεξγάηεο επηηξέπνπλ ζηνλ κάξθεηεξ λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηεο ιίζηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ηαρπδξνκείσλ θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εθζηξαηείαο.  

  3)Promotions. Μπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ επηζθέπηεο ζηελ ηζηνζειίδα θαη λα 

επεξεάζνπλ ηηο αγνξέο. Μπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απμήζνπλ ηελ αθνζίσζε 

ηνπ θαηαλαισηή ζηελ επηρείξεζε κέζα απφ πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο. Μπνξεί λα πεξηέρνπλ 

αληακνηβέο ζπρλφηεηαο, αληακνηβέο βάζε πφλησλ, εθπηψζεηο, δσξεάλ δνθηκέο, δσξεάλ 

κεηαθνξηθά θαη θνππφληα. Ζ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κπνξεί λα παξέρεη ζηελ 

επηρείξεζε έλαλ νηθνλνκηθφ ηξφπν λα εδξαηψζεη επαθή κε δπλεηηθνχο θαηαλαισηέο, είλαη φκσο 

βαζηθφ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη θαηαλαισηέο αθνζηψλνληαη ζηελ επηρείξεζε θαη φρη ζηηο 

πξνζθνξέο θαη ζην ζχζηεκα επηβξάβεπζεο.  

 4)Γεκφζηεο ζρέζεηο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο. Οη δεκφζηεο ζρέζεηο θξαηνχλ ηφζν ηνπο 

θαηαλαισηέο φζν θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο  ελήκεξνπο ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πξντφληα, ππεξεζίεο, εμσηεξηθά ζέκαηα φπσο εηαηξηθά promotions 

θαη αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Πεξηιακβάλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλφ θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο κέζα απφ δειηία ηχπνπ, νκηιίεο, παξνπζηάζεηο, δξψκελα θαη e-mails. Σν 

δηαδίθηπν είλαη ζρεηηθά λέν κέζν γηα δεκφζηεο ζρέζεηο φκσο πξνζθέξεη ρξήζηκεο ηερλνινγίεο. Ζ 

χπαξμε άκεζεο ζπλνκηιίαο ζε βάζε 24ψξνπ θαη ν ρψξνο αλάξηεζεο ζρνιίσλ θαη θξηηηθψλ είλαη 

κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ 

ή λα δεηήζεη βνήζεηα θαη ζηελ επηρείξεζε λα απνζπάζεη ρξήζηκν feedback. 

  4α)Γηαρείξηζε θξίζεσλ.  Έλα αθφκα θνκκάηη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ην νπνίν 

εθαξκφδεηαη γηα λα ιπζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε. Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ ε επηρείξεζε είλαη πγηήο νηθνλνκηθά θαη επηθεξδήο, απηφ ην γεγνλφο πξέπεη λα 

γίλεηαη γλσζηφ δεκνζίσο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ην ηκήκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ πξέπεη λα 

είλαη έηνηκν ψζηε λα δεκνζηεχζεη άκεζα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη ηηο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη γηα λα ιπζνχλ. 

  5)Opinion Leaders. Ζ επαθή ηνπ αλζξψπνπ κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ είλαη 

αζηακάηεηε, είηε απηφ ζεκαίλεη επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, είηε κε θίινπο, 

ζπλαδέιθνπο, αγλψζηνπο. ινη απηνί επεξεάδνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 
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θαηαλαισηή. εκαληηθφ ξφιν ζην ρψξν ηεο επηθνηλσλίαο παίδνπλ νη opinion leaders 

(θαζνδεγεηέο γλψκεο). Ο ξφινο ηνπο κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ πξνψζεζε ηδεψλ, 

ηάζεσλ ζηελ θνηλσλία, θαηεπζχλζεσλ ζηελ επηρείξεζε, επηξξνψλ θαη αγνξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Οη θαζνδεγεηέο γλψκεο δηαζέηνπλ επξχ θχθιν 

γλσξηκηψλ θαη ππάξρνπλ ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα, επεξεάδνληαο ηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη πνιιέο θνξέο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ηνπο ψζηε 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Απηνί είλαη νη άκεζνη opinion leaders, αιιά ππάξρνπλ 

θαη έκκεζνη, φπσο είλαη νη πξνζσπηθφηεηεο θαη δηαζεκφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο 

δηαθεκίζεηο ηνπο ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ κηα ζπλεηδεηή 

αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ λα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηαλαισηψλ. Απηφ πνπ πξέπεη 

λα αληηιεθζνχλ νη άλζξσπνη ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, είλαη φηη ε επνρή πνπ νη 

πιεξνθνξίεο έξξεαλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο έρεη παξέιζεη. ήκεξα, νη 

πιεξνθνξίεο ξένπλ πξνο πνιιέο θαηεπζχλζεηο, ηα ζεκεία επαθήο κε ηνπο θαηαλαισηέο έρνπλ 

πνιιαπιαζηαζηεί, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ςεθηαθά κέζα θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα 

απνηεινχλ ηα λέα κέζα έθθξαζεο ησλ opinion leaders, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ απφθαζε αγνξάο ησλ ππνινίπσλ θαηαλαισηψλ. 

  6) Πξνγξάκκαηα πξνζθηιψλ. Έρνπλ γίλεη θπξίαξρε κνξθή κάξθεηηλγθ θαη εθαξκφδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζην δηαδίθηπν. Απηά ηα πξνγξάκκαηα είλαη κνξθέο ζπλεξγαζίαο ζηηο νπνίεο ε 

επηρείξεζε πιεξψλεη ηνλ πξνζθηιή (εηαηξία ή άηνκν) γηα πξνθαζνξηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ 

θάλνπλ νη επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο ηνπ εκπφξνπ πξνεξρφκελνη απφ ηελ ζειίδα ηνπ πξνζθηινχο. Ζ 

ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζθηιψλ. Νέν εηζφδεκα κπνξεί λα εδξαησζεί φηαλ εηαηξίεο 

θηινμελνχλ δηαθεκίζεηο εκπνξηθψλ ηζηνζειίδσλ. Απηή ε ζπλεξγαζία απνηειεί έλα πξφγξακκα 

πξνζθηιψλ. Οη πξνζθηιείο δξνπλ σο κηα δηεπξπκέλε δχλακε πσιήζεσλ βνεζψληαο ζηελ 

αλάπηπμε επηζθεςηκφηεηαο, ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ελεκέξσζεο ή αθφκα θαη ησλ 

πσιήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ εκπφξσλ. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο. Ο έκπνξνο είλαη  ε εηαηξία πνπ δηαθεκίδεηαη ζηελ ζειίδα θάπνηαο άιιεο εηαηξίαο. Ζ 

εηαηξία πνπ θηινμελεί ηελ δηαθήκηζε θαη κε ηελ ζεηξά ηεο ακείβεηαη βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ 

φξσλ ιέγεηαη πξνζθηιήο. Οη πξνζθηιείο, εθηφο απφ εηαηξίεο  κπνξεί λα είλαη θαη γλσζηέο 

πξνζσπηθφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ή κε. Ο έκπνξνο κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη κία δηαθήκηζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ πξνζθηινχο. ηαλ θάπνηνο πνπ επηζθέπηεηαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ εκπφξνπ κέζσ 

απηήο ηεο δηαθήκηζεο θαη πξαγκαηνπνηήζεη κηα αγνξά, έλα πνζνζηφ απφ απηήλ ηελ ζπλαιιαγή 

δίλεηαη σο ακνηβή ζηνλ πξνζθηιή. Απηφ ην ζχζηεκα δεκηνπξγεί κία επηθεξδήο θαηάζηαζε θαη 

γηα ηνπο δχν. Ο έκπνξνο είλαη ζίγνπξνο φηη ε δηαθήκηζή ηνπ είλαη απνηειεζκαηηθή θαη 

δεκηνπξγεί θέξδνο θαη ν πξνζθηιήο ακείβεηαη γηα ηελ θηινμελία ηεο δηαθήκηζεο. Πξηλ φκσο κηα 

επηρείξεζε αλαπηχμεη έλα ηέηνην πξφγξακκα πξέπεη λα απνθαζίζεη θαη λα θαζνξίζεη ην κνληέιν 

κε ην νπνίν ζα ζπλεξγάδεηαη θαη ζα ακείβεη ηνπο πξνζθηιείο. 

  Σα πξνγξάκκαηα πξνζθηιψλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

εκπιεθφκελσλ κειψλ. Μπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ  ην κνληέιν pay-per-click, ην pay-per-sale, ην 

cpm (cost per thousand) θαη ην pay per lead κνληέιν γηα λα ακείβνπλ ηνπο πξνζθηιείο ηνπο. 

Άιιεο δνκέο ακνηβήο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιά κνληέια θαη ζπλδπαζκφ απηψλ. Ζ εθαξκνγή 
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ηεο θαηάιιειεο δνκήο ακνηβψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο θαη ην 

κείγκα ηνπ πξντφληνο. 

  Pay per click model. Απηφ ην κνληέιν ακείβεη ηνλ πξνζθηιή γηα θάζε είζνδν πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ζειίδα ηνπ εκπφξνπ θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ δηαθήκηζε ζηελ ζειίδα ηνπ 

πξνζθηινχο. Σν βαζηθφ πξφβιεκα απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη φηη νη πξνζθηιείο κπνξνχλ λα ην 

εθκεηαιιεπηνχλ γηα λα παξάγνπλ αλεηιηθξηλή θιηθο γηα λα βγάινπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. 

Ηζηνζειίδεο πνπ εμαξηψληαη απφ ακνηβέο δηαθεκίζεσλ, γηα παξάδεηγκα κεραλέο αλαδήηεζεο, 

ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην κνληέιν γηα λα έρνπλ κεγαιχηεξε επηζθεςεκφηεηα. Οη δηαθεκηδφκελνη 

πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξα γηα λα βάινπλ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο ζε κέξε κε κεγάιε 

επηζθεςεκφηεηα. 

  Pay per lead model. Ακνηβή γηα θάζε πηζαλφ αγνξαζηή πνπ εμέθξαζε ελδηαθέξνλ ζην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία  θαη πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο. ε απηά πεξηιακβάλνληαη 

εγγξαθέο πειαηψλ ζην ελεκεξσηηθφ πιηθφ ή δσξεάλ δνθηκή. 

  Pay per sale model. Ακνηβή ηνπ πξνζθηινχο γηα θάζε πψιεζε πξνεξρφκελε απφ ηελ 

δηαθήκηζε ζηελ ηζηνζειίδα. 

  Πνιιαπιφ κνληέιν πξνζθηιψλ. ε απηφ ην κνληέιν νη πξνζθηιείο κπνξνχλ λα 

επηζηξαηεχνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο πξνζθηιήο θαη λα ιακβάλνπλ ακνηβή έλα πνζνζηφ απφ ην 

θέξδνο ηνπ λένπ πξνζθηιή. 

  Τβξηδηθφ κνληέιν-ζπλδπαζκφο Μεξηθέο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα πβξηδηθφ κνληέιν 

πνπ πεξηέρεη ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα πξνεγνχκελα κνληέια. πλδπάδνληαο ηα κνληέια θάλεη ην 

πξφγξακκα πην αληαγσληζηηθφ. Χζηφζν κπνξεί λα απμήζεη ην θφζηνο γηα ηνλ έκπνξν αθνχ 

κπνξεί λα πιεξψλεη ηνλ πξνζθηιή γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία ελέξγεηεο. 

  Cpm  θφζηνο ρηιηάδαο. Σν κνληέιν cpm πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα. Σν ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν θαζψο απαηηεί απφ ηνλ έκπνξν λα πιεξψλεη ηνλ πξνζθηιή έλα ηέινο γηα θάζε ρίιηνπο 

επηζθέπηεο πνπ απιψο βιέπνπλ ηελ δηαθήκηζε ηνπ εκπφξνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνζθηιή. 

Έλαο επηζθέπηεο κπνξεί λα κελ παξαηεξήζεη θαλ ηελ δηαθήκηζε θαη πάιη φκσο κε απηφ ην 

κνληέιν ν έκπνξνο πξέπεη λα πιεξψζεη ηελ πξνζθηιή γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ζηελ ζειίδα. Σν 

κνληέιν δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά δηαδηθηπαθά γηαηί νη έκπνξνη πξνηηκνχλ λα πιεξψλνπλ γηα 

πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο. Χζηφζν ην θφζηνο ρηιηάδαο ρξεζηκνπνηείηαη θαη‟ εμνρήλ ζηα 

παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο φπσο ε ηειεφξαζε θαη ν ηχπνο
29

. 

  Ηνγελέο κνληέιν (viral advertising). Σν ηνγελέο κνληέιν πξνβνιήο κέζσ δηαδηθηχνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο online θαη offline ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο 

λα δηαδψζνπλ έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Ζ δηάδνζε ηνπ κελχκαηνο ζα κπνξνχζε λα 

παξνκνηαζηεί κε έλαλ ηφ ν νπνίνο εμαπιψλεηαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα ή ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε απφ ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή, θαζψο ην κέζν δηάδνζεο είλαη ην δηαδίθηπν. 

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα λέα κνξθή επηθνηλσλίαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ε νπνία γίλεηαη απφ 

                                                           

29 Daniel S. Janal, ONLINE MARKETING HANDBOOK, How to Promote, Advertise, and Sell your Products and 
Services on the Internet, 1998 edition, John Wiley & Sons, Inc. New York, NY, USA 1998 
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θαηαλαισηή ζε θαηαλαισηή θαη φρη απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ηνλ θαηαλαισηή. 

 

4.1. ΜΟΡΦΔ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ. 

  Έρνληαο αλαιχζεη δηεμνδηθά ηελ δηαθήκηζε κέζσ δηαδηθηχνπ, ζεηξά έρνπλ νη κνξθέο πνπ 

κπνξεί λα έρεη κηα δηαθήκηζε. Παξαθάησ αλαθέξνληαη θαη ηαπηνπνηνχληαη νη γλσζηφηεξεο 

κνξθέο δηαθήκηζεο θαζψο θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη ηα ζεκεία πνπ κπνξεί 

λα κηα επηρείξεζε λα δηαθεκηζηεί. 

-banners. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κνξθήο είλαη φηη απνηεινχλ γξαθηθά εηθνλίδηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ην site  ηνπ δηαθεκηδφκελνπ. Έρνπλ εμειηρζεί ψζηε παξάιιεια κε ηελ πξνβνιή 

ηεο δηαθήκηζεο λα ζπγθεληξψλνπλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ 

επηζθέπηε. Δκθαλίδνληαη ηπραία φηαλ ν δηαθεκηδφκελνο έρεη πιεξψζεη γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

εκθαλίζεσλ ζην site ρσξίο παξακέηξνπο ζηφρεπζεο. Δκθαλίδνληαη κφληκα ζην site φηαλ ν 

δηαθεκηδφκελνο έρεη πιεξψζεη ηελ ζέζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

-scrolling ads. Μνηάδνπλ κε banners αιιά αθνινπζνχλ ην ζθξφιιαξηζκα ηνπ ρξήζηε θαη 

βξίζθνληαη πάληα ζην νπηηθφ ηνπ πεδίν. Γελ κπινθάξνπλ ην πεξηερφκελν πνπ ζέιεη λα δεη ν 

ρξήζηεο. 

-DHTML cursor. Μνξθή floating ad  ε νπνία αθνινπζεί ηελ θίλεζε ηνπ πνληηθηνχ πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ην κάηη ηνπ ρξεζηή. 

-pop up windows. Παξάζπξα πνπ αλνίγνπλ ακέζσο κφιηο κπεη ν ρξήζηεο ζηελ ηζηνζειίδα. 

-pop under windows. Δκθαλίδνληαη ζην παξαζθήλην. Έρνπλ κεγάιε επηηπρία γηαηί έρνπλ φιε ηελ 

πξνζνρή ηνπ ρξήζηε αθνχ θιείζεη ην παξάζπξν πνπ είρε αλνίμεη. 

-advertorials θαη info-ads. Γίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ πνπ δηαθεκίδνπλ ζε κνξθή 

θεηκέλνπ θαη εηθφλαο. 

-floating ads ή web-overs. Γξαθηθά, ζηαηηθά ή κε θίλεζε ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε νπνηαδήπνηε 

ζέζε θαη πάλσ απφ ην πεξηερφκελν πνπ ζέιεη λα δεη ν ρξήζηεο. 

-κπιφθα (hyperstitials ή interstitials). Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη απηφ ην είδνο δηαθήκηζεο 

πηάλεη φιε ηελ νζφλε ή αλνίγεη ζε λέν παξάζπξν. πλίζηαηαη κφλν φηαλ ην πεξηερφκελν ηεο 

ζειίδαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην πξντφλ πνπ δηαθεκίδεηαη. 

-superstitials. αλ ηα pop under αιιά κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο. 

-advergames. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη απνηεινχλ δηαδξαζηηθή δηαθήκηζε πνπ εκπιέθεη 

ηνλ ρξήζηε, ζπλήζσο θάπνην παηρληδάθη ή πάδι. 
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-anemone toolbar. Αληηθαζηζηά ηελ κπάξα πινήγεζεο ηνπ θπιινκεηξεηή δίλνληαο επηπιένλ 

ιεηηνπξγίεο δηαθήκηζεο. 

-δηαθεκίζεηο θεηκέλνπ. Απιφ θείκελν ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο νζφλεο. 

-δηαθεκίζεηο βίληεν. Σειενπηηθνχ ηχπνπ δηαθεκίζεηο κε κηθξφηεξν θφζηνο. 

-fotino. Απνηεινχλ πνιχ ζηνρεπφκελεο δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινληαη πάλσ ζε άιιεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ πάξνρν ηληεξλέη πνπ θαηέρεη ην πξνθίι ηνπ ρξεζηή.
30

 

  Πσο ιεηηνπξγεί κηα online δηαθήκηζε. Ζ ιεγφκελε online δηαθήκηζε είλαη ην είδνο ηεο 

δηαθήκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο ην 

Γηαδίθηπν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην βαζηθφ εξγαιείν ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ 

Πιεξνθνξηψλ (World Wide Web). H ηζηνξία ηεο on-line δηαθήκηζεο μεθηλάεη ζηα αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ „90. Γηα ηηο πξψηεο δηαθεκίζεηο ζην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ππεξεζία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Οη πξψηεο αληηδξάζεηο ζηηο δηαθεκίζεηο απηέο ήηαλ αξλεηηθέο. Οη 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ εθείλεο ηεο επνρήο ζεψξεζαλ ηελ on-lineδηαθήκηζε παξάηαηξε κε ηελ 

σο ηφηε ρξήζε ηεο, δηφηη κέρξη ηφηε ην δηαδίθηπν είρε λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηελ αληαιιαγή 

επηζηεκνληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηδεψλ. Σα πξάγκαηα θαίλεηαη λα αιιάδνπλ κε ηελ εκθάληζε 

ηνπ πξψηνπ on-line πεξηνδηθνχ ζηελ Ακεξηθή πνπ θηινμελνχζε ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πξντφλησλ θαη επηρεηξήζεσλ. ήκεξα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο ηεο 

on-lineδηαθήκηζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ππεξεζία ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ Πιεξνθνξηψλ ιφγν ηνπ 

ρακεινχ θφζηνπο δηάζεζεο θαη δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο κε ηε ρξήζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ 

θαη ηελ ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο κεγάινπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ κε ειάρηζην θφζηνο, αιιά θαη ζεκαληηθά ρακειφ θφζηνο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ κελπκάησλ. Μηα δηαθήκηζε εκθαλίδεηαη ζε κηα ζειίδα, ε νπνία είλαη έλα 

έγγξαθν HTML, πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη θείκελν, εηθφλεο θαη άιια ειεθηξνληθά ζηνηρεία φπσο 

αξρεία πνιπκέζσλ. 

 

    Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ κνξθψλ πνπ κπνξεί λα έρεη κηα δηαθήκηζε ζην 

δηαδίθηπν, αθνινπζεί ε ηξαηεγηθή ρεδίαζεο Γηαθεκίζεσλ ζην Γηαδίθηπν. Αληηπξνζσπεπηηθά 

παξαδείγκαηα κεξηθψλ θνηλψλ απνδεθηψλ θαλφλσλ ζρεδίαζεο δηαθήκηζεο ζην internet είλαη ηα 

παξαθάησ:  

-Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη νπηηθά ειθπζηηθέο: Έγρξσκεο δηαθεκίζεηο, ιηηέο αιιά 

πεξηεθηηθέο, κε δηαινγηθφ θαη θηλνχκελν πεξηερφκελν πνπ ειθχεη ηνλ επηζθέπηε θαη ηα ηνλ θάλεη 

λα ζέιεη λα επηζηξέςεη.  

-Οη δηαθεκηζηέο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ή ζε κεκνλσκέλνπο 

θαηαλαισηέο: Πξνζαξκνγή δηαθεκίζεσλ ψζηε λα κηινχλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. 

-Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη πνιχηηκν γηα ηνπο θαηαλαισηέο: Οη ζειίδεο πξέπεη λα παξέρνπλ 
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πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, απνθεχγνληαο άρξεζηα θαη κεγάια αξρεία πνπ επηβξαδχλνπλ ηνλ ρξφλν 

θφξησζεο. 

-Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα δίλνπλ έκθαζε ζην εκπνξηθφ ζήκα θαη ζηελ εηθφλα ηεο εηαηξίαο: 

έκθαζε ζην πσο ε εηαηξία, ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηεο δηαθέξνπλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ. 

-Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα ζπλδένληαη νκαιά κε ηε δηαδηθαζία παξαγγειίαο: κεηά ηελ πξνβνιή 

ηα δηαθεκηδφκελα πξντφληα πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξαγγειζνχλ θαη λα πιεξσζνχλ εχθνια θαη 

θαηά πξνηίκεζε on-line. 

-Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη ηκήκα κηαο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο marketing: Γηα ηνλ ίδην ιφγν 

νη εηαηξίεο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φινπο ηνπο ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Internet, 

φπσο ζε νκάδεο εηδήζεσλ, ιίζηεο αιιεινγξαθίαο, ειεθηξνληθνχο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ θαη 

θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο, αθνχ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ κηα ζηξαηεγηθή. 

-Οη online δηαθεκίζεηο πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη κε ηηο offline δηαθεκίζεηο. 

 

  ε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππάξρεη κία ζεκαληηθή κεηαβιεηή γηα ηελ 

δηαθήκηζε. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη πην ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο σο εμήο: 

 

-Σαρχηεηα θφξησζεο ζειίδαο: Σα γξαθηθά θαη νη πίλαθεο πξέπεη λα είλαη απιά θαη λα έρνπλ 

θάπνηα ζεκαζία. Πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο πξφηππεο νζφλεο. Οη κηληαηνχξεο ( γξαθήκαηα 

εηθνληδίσλ ) είλαη ρξήζηκεο.  

 

-Δπηρεηξεκαηηθφ πεξηερφκελν: Απαηηείηαη ζαθέο θαη πεξηεθηηθφ θείκελν. Έλαο ειθπζηηθφο ηίηινο 

ζειίδαο θαη θείκελν επηθεθαιίδαο είλαη ρξήζηκα. Ζ πνζφηεηα ησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

εγγξαθή πξέπεη λα είλαη ειάρηζηε. 

 

-Απνδνηηθφηεηα πινήγεζεο: σζηά νλνκαζκέλνη, αθξηβείο, πεξηγξαθηθνί δεζκνί είλαη 

ππνρξεσηηθνί. Οη δηθηπαθνί ηφπνη πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί κε πξνγξάκκαηα πινήγεζεο, 

ινγηζκηθφ θιπ. 

-Αζθάιεηα θαη δηαζθάιηζε απνξξήηνπ: Ζ αζθάιεηα θαη ε δηαζθάιηζε απνξξήηνπ πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνληαη. Ζ απφξξηςε ηεο επηινγήο cookies είλαη ππνρξεσηηθή.  

-Δζηίαζε marketing ζηνλ πειάηε: Πξέπεη λα παξέρνληαη ζαθείο φξνη θαη ζπλζήθεο αγνξψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ παξάδνζεο, πνιηηηθήο επηζηξνθψλ θιπ.     

  Σν επφκελν ινγηθφ βήκα κεηά ηελ κειέηε ησλ κνξθψλ δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν θαη ηελ 

ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ ηνπο είλαη ε αλάιπζε ησλ ηφπσλ  πνπ κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ απηέο 

ζην ίληεξλεη. πσο θαη κε ηηο παξαδνζηαθέο δηαθεκίζεηο, νη online δηαθεκίζεηο πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε κέξε φπνπ ζα ηηο δνχλε νη θαηάιιεινη άλζξσπνη (θαηάιιεινπο αλζξψπνπο 

ελλνψληαο ηνπο θαηαλαισηέο πνπ ζέιεη ε ειεθηξνληθή επηρείξεζε λα θηάζεη) . Έηζη, επηιέγνπλ 

ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν, ηα ελδηαθέξνληα, ηα ρφκπη, θαη φιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο (εηζφδεκα, ηελ εθπαίδεπζε, θιπ.). Αλαιφγσο ηα πξντφληα πνπ πνπιηνχληαη ζα 

πξέπεη λα βξεζνχλε θαη ηα sites πνπ είλαη θαηάιιεια ή ζπλδένληαη ζηελά κε ηα πξντφληα. 

Ηδαληθνχο ηφπνπο γηα δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν απνηεινχλ: 
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-Υψξνη καδηθήο πξνζέιεπζεο. Σέηνηνπο ρψξνπο απνηεινχλ νη ζειίδεο παξφρσλ ππεξεζηψλ 

ίληεξλεη, νη κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη θαη ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη πξνζθέξνληαη γηα καδηθή αιιά θαη 

ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε θαζψο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξνβνιήο κπάλλεξ κε ηελ ρξήζε ιέμεσλ 

θιεηδηψλ. Έλαο αθφκα ρψξνο καδηθήο πξνζέιεπζεο είλαη ηα supersites, ηα νπνία εηδηθεχνληαη ζε 

θάπνην ζέκα ή αγνξά επνκέλσο ελδείθλπληαη γηα ζηφρεπζε. 

-Υψξνη δηάζεζεο πεξηερνκέλνπ. Σέηνηνη ρψξνη είλαη ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, 

portals, vortals, blogs, ηζηφηνπνη κε video on demand (π.ρ. youtube), media players(internet 

radio) ηα νπνία ελδείθλπληαη γηα καδηθή δηαθήκηζε κε εμαίξεζε ηα vortals ηα νπνία έρνπλ πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν νπφηε ε ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε είλαη κνλφδξνκνο.  

-Δκπνξηθνί ηφπνη. Σέινο, ηδαληθνί ρψξνη γηα καδηθή αιιά θαη ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε απνηεινχλ 

νη εκπνξηθνί ηφπνη ζηνπο νπνίνπο ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θάλεη ηελ 

ζηφρεπζε εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή. Παξαδείγκαηα εκπνξηθψλ ηφπσλ είλαη ην Amazon, ην 

Banggood θαη ην Gearbest
31

.  

 

5. ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

  πσο θαη ζην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ θαη εκπφξην, νη πξνγξακκαηηζηέο θαη νη εηαηξίεο 

πνπ αλαπηχζζνπλ θαη εκπνξεχνληαη ινγηζκηθφ επηζηξαηεχνπλ ηα ίδηα κέζα γηα λα επηηχρνπλ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπο, ηφζν ζηελ δηαθήκηζε θαη ην κάξθεηηλγθ, φζν θαη ζηνπο 

ηξφπνπο εκπνξίαο. Χζηφζν, ε θχζε ηνπ πξντφληνο ινγηζκηθνχ, ην θαζηζηά επάισην ζε λένπο 

θηλδχλνπο, δηαθνξεηηθνχο απφ ηα θπζηθά πξντφληα. Ζ πεηξαηεία πάληα απνηεινχζε αγθάζη γηα 

ηηο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ αιιά θπξίσο γηα ην gaming, επεξεάδνληαο θαη 

απνγνεηεχνληαο ηφζν ηνπο πξνγξακκαηηζηέο φζν θαη ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο γηα 

αιιειέλδεηνπο αιιά δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Οη πάξνρνη ινγηζκηθνχ πξνζπάζεζαλ κε πνιινχο 

ηξφπνπο λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ πεηξαηεία.  

  Ξεθίλεζαλ κε ειεθηξνληθά θιεηδηά θαη έθηαζαλ κέρξη ηελ δηαρείξηζε ςεθηαθψλ 

δηθαησκάησλ πνπ πεξηνξίδεη ησλ αξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ελφο πξνγξάκκαηνο ζε 

ππνινγηζηέο ή αθφκα θαη ηελ απαίηεζε ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν αλά πάζα ζηηγκή. Άιινη 

developers δνθίκαζαλ ην πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα ην θαηεβάζεη ν ρξήζηεο. Γηα λα 

θαηαπνιεκήζνπλ ηελ πεηξαηεία, νη developers ζπλέρηζαλ λα δνπιεχνπλ πάλσ ζην ινγηζκηθφ 

κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θαη παξείραλ επηπιένλ πεξηερφκελν ζε απηνχο πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη 

λα πιεξψζνπλ.  Μπνξεί δειαδή ν ρξήζηεο λα πιεξψζεη γηα ην ινγηζκηθφ πξνθαηαβνιηθά θαη αλ 

ζέιεη, λα ζπλερίζεη λα πιεξψλεη αξγφηεξα γηα λα έρεη πξφζβαζε ζην επηπιένλ πεξηερφκελν. 
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Γπζηπρψο απηφ δεκηνχξγεζε κηα δηθαηνινγεκέλε θαηάθξηζε, εηδηθά φηαλ ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα άξρηζαλ λα έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο πεξηερφκελν απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο θπθινθνξίαο 

ηνπο κε απνηέιεζκα λα εγείξνληαη νη εχινγεο απνξίεο ησλ ρξεζηψλ πσο, αλ ην πεξηερφκελν είλαη 

ήδε ζην παηρλίδη, γηαηί νη πξνγξακκαηηζηέο  λα κελ ην ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ ηηκή ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ θαη επίζεο, ηη εκπνδίδεη ηνπο developers απφ ην λα θαζπζηεξνχλ ή λα 

ζπγθξαηνχλ πεξηερφκελν πνπ μέξνπλ φηη ζέινπλ νη ρξήζηεο γηα λα δεηήζνπλ αξγφηεξα 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Απφ φια απηά πξνέθπςε ε ρξπζή ηνκή ησλ δσξεάλ παηρληδηψλ, πνπ 

επηθαλεηαθά θαίλεηαη πνιχ θαιή αιιά κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο πξνθχπηεη φηη επηδεηλψλεη 

ηηο ζρέζεηο ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο developers θαη ηνπο απνμελψλεη. 

   Πξηλ φκσο αλαιπζεί ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ησλ δσξεάλ παηρληδηψλ είλαη βαζηθφ λα 

εμεγεζεί ν φξνο „‟monetization‟‟. Tν monetization/λνκηζκαηνπνίεζε/ρξεκαηνπνίεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί άηππα γηα λα πεξηγξάςεη αληαιιαγέο αγαζψλ κε ρξήκαηα ή αληίζηνηρα 

ρξεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο πψιεζεο ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο, ηελ ρξέσζε 

ηειψλ γηα θάηη πνπ παιηά ήηαλ δσξεάλ ή ηελ πξνζπάζεηα λα εμαρζνχλ ρξήκαηα απφ θάηη πνπ 

παιηά ήηαλ κε θεξδνθφξν ή είρε ηελ δπλεηηθή πηζαλφηεηα γηα θέξδε. Σν Data monetization, 

ρξεκαηνπνίεζε/λνκηζκαηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ αλαθέξεηαη ζε έλα θάζκα ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε νηθνλνκηθή αμία. Δπνκέλσο, ην 

monetization είλαη ν ηξφπνο πνπ παξάγνπλ θέξδνο νη πξνγξακκαηηζηέο θαη νη εηαηξίεο πνπ 

δηαζέηνπλ ην ινγηζκηθφ ηνπο δσξεάλ. 

 

5.1. ΜΟΝΣΔΛΟ FREE TO PLAY 

  Σν κνληέιν free to play ζηελ βηνκεραλία ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ βαζίδεηαη ζην 

γεγνλφο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παηρληδηνχ ζηνλ ρξήζηε ρσξίο θαλέλα θφζηνο είηε ζε θάπνηα θνξεηή 

ζπζθεπή είηε ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή. Παξφιν πνπ ηα δσξεάλ παηρλίδηα δελ απνηεινχλ 

λέν θαη θαηλνηφκν κνληέιν, πξνεξρφκελν απφ παιαηφηεξα  MMO‟s παηρλίδηα ζπρλά ζηνρεπκέλα 

ζε παηδηά ή ζε απινχο ρξήζηεο, ε εθαξκνγή ηνπ δηαδίδεηαη. ε αληίζεζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν πψιεζεο πνπ απαηηνχληαλ έλα ζεβαζηφ πνζφ πξνθαηαβνιηθά, ηα δσξεάλ παηρλίδηα είλαη 

φλησο δσξεάλ αιιά πεξηέρνπλ δηαθεκίζεηο, κηθξνζπλαιιαγέο ή αγνξέο εληφο ηνπ παηρληδηνχ πνπ 

επεθηείλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. Ζ λνκηζκαηνπνίεζε ζπκβαίλεη κέζα απφ εηθνληθά 

αληηθείκελα ηα νπνία νη ρξήζηεο αγνξάδνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Έρεη παξαηεξεζεί 

φηη ππάξρνπλ αξθεηά θίλεηξα γηα ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα πξνβνχλ ζε ηέηνηεο αγνξέο, ζε απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε απξφζθνπηε ρξήζε, θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε άιινπο ρξήζηεο, 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ην νηθνλνκηθφ ζθεπηηθφ. Οη 4 βαζηθφηεξνη παξάγνληεο 

πνπ εμεγνχλ ηα θίλεηξα ησλ ρξεζηψλ λα αγνξάζνπλ είλαη ε θνηλσληθή δηάδξαζε, ν 

αληαγσληζκφο, ε νηθνλνκηθή ζθέςε θαη ην αλεκπφδηζην παηρλίδη
32

. Απηά ηα θίλεηξα κπνξνχλ λα 

                                                           

32 J., Hamari, K., Alha, S., Järvelä, J.M., Kivikangas, J, Koivisto, and J., Paavilainen. 2017. Why do players buy in-
game content?: An empirical study on concrete purchase motivations. Computers in Human Behavior, 68 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ σο νδεγνί γηα ηελ δεκηνπξγία αμίαο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ παηρληδηψλ κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα ειθχνπλ ηνπο ρξήζηεο επηζηξαηεχνληαο νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ ζηξαηεγηθψλ είλαη ην ζηξσκαηνπνηεκέλν πεξηερφκελν, ηα άβνια ζηνηρεία παηρληδηνχ, 

κέζα ζπλαιιαγήο, ε ηερλεηή ζπαληφηεηα, θαη ε δηαθνξνπνίεζε πεξηερνκέλνπ. Δπηπξνζζέησο, ε 

ζεσξία ηεο αμίαο ηνπ πξνζδφθηκνπ ησλ θαηαλαισηψλ έρεη δείμεη φηη είλαη σθέιηκε ε θαηάηκεζε 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε αλαγλψξηζε απηψλ πνπ είλαη πξνζνδνθφξνη γηα ηελ επηρείξεζε
33

. 

  Πνιιά απφ ηα δσξεάλ παηρλίδηα έρνπλ θάπνηνπ είδνπο „‟εληφο παηρληδηνχ λφκηζκα‟‟ πνπ 

κπνξεί θάπνηνο λα αγνξάζεη κε πξαγκαηηθά ρξήκαηα, δίλνληαο θάπνηνπ είδνπο ακνηβή ζε απηνχο 

πνπ ζέινπλ λα πιεξψζνπλ πξαγκαηηθά ρξήκαηα. Απηφ φκσο θάλεη ηνπο ρξήζηεο λα ληψζνπλ φηη 

ζέηνληαη βάζεηο γηα αληζνξξνπία κέζα ζην παηρλίδη θαζψο ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα μνδέςνπλ 

αιεζηλά ρξήκαηα ίζσο απνθηήζνπλ θάπνηνπ είδνπο πιενλέθηεκα απέλαληη ζε απηνχο πνπ 

παίδνπλ εληειψο δσξεάλ.  

  Σν free to play είλαη άκεζε απφξξνηα ηνπ ιεγφκελνπ freemium κνληέινπ. Απηφ ην 

κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία παξέρεηαη δσξεάλ καδί κε 

θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ λνκηζκαηνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ παξνρή επηπιένλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εληζρχνπλ ην βαζηθφ πξντφλ θαη ηελ εκπεηξία γηα ηνλ 

θαηαλαισηή. ην πεδίν ησλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ, απηφ ην κνληέιν αξρηθά εθαξκφζηεθε 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνχ φπνπ νη πξνγξακκαηηζηέο πξφζθεξαλ κία δσξεάλ δνθηκαζηηθή 

έθδνζε ηνπ πξντφληνο ηνπο θαη έπεηηα απηή κπνξνχζε λα αλαβαζκηζηεί ζε κφληκε αγνξάδνληαο 

ηελ. ηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, απηφ ην κνληέιν αλήιζε γηα λα αληαγσληζηεί κε 

ηα πην θιαζζηθά κνληέια φπσο ηεο εθάπαμ πιεξσκήο θαη ηεο ζπλδξνκήο ηα νπνία απαηηνχζαλ 

κηα νηθνλνκηθή επέλδπζε πξηλ επηηξαπεί ζηνλ ρξήζηε λα παίμεη ην παηρλίδη. ε απηήλ ηελ κνξθή 

ν ππξήλαο ηνπ παηρληδηνχ δηαηίζεηαη δσξεάλ αιιά ην παηρλίδη είλαη πεξηνξηζκέλν κε θάπνηα 

κνξθή. Πρ, πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο παηρληδηνχ, πεξηνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο παηρληδηνχ. 

Δπηπιένλ λνκηζκαηνπνίεζε κπνξεί λα πξνθχςεη κε πιεζψξα εηθνληθψλ αγαζψλ πξνο πψιεζε ηα 

νπνία εληζρχνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. Πξνζθέξνληαο έλα παηρλίδη δσξεάλ, νη 

πξνγξακκαηηζηέο αλακέλνπλ λα πξνζειθχζνπλ κεγάιν πιήζνο ρξεζηψλ ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ. Χζηφζν, θαζψο πιένλ φινη εθαξκφδνπλ απηφ ην κνληέιν, ν 

αληαγσληζκφο είλαη νμχο πξνθαιψληαο κείσζε ησλ νθειψλ γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο.  

   Σα 2 θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά είλαη πσο ηα 

εηθνληθά πξντφληα πξνο πψιεζε κπνξνχλ λα είλαη ειαζηηθά ζηελ ηηκνιφγεζε (γηα φια ηα 

βαιάληηα) θαζψο θαη ε επξχηεξε θαηάηκεζε ησλ ρξεζηψλ αθνχ ε είζνδνο ηνπο είλαη δσξεάλ θαη 

ηα εηθνληθά αγαζά πξνζαξκνζηνχλ αλαιφγσο γηα λα ηαηξηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθά θνηλά
34

.              

  πκπιεξσκαηηθά κε απηά ηα πιενλεθηήκαηα, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο δξάζεο 

δηθηχνπ έρνληαο κεγάιν πιήζνο ρξεζηψλ αθφκα θη αλ δελ αγνξάδνπλ ηίπνηα. Πεξηζζφηεξνη 

                                                           

33 J., Hamari. 2015. Why do people buy virtual goods?: Attitude toward virtual good purchases versus game 
enjoyment. International Journal of Information Management, 35(3), 299–308 
 
34 J., Paavilainen, J., Hamari, J., Stenros, and J. Kinnunen. 2014. Social Network Games: Players' Perspectives. 
Simulation & Gaming, 44(6), 794–820 
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ρξήζηεο θάλνπλ ην δίθηπν θαιχηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ αληαιιάζνληαο πιεξνθνξίεο θαη 

εκπεηξίεο νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ηελ πξνβνιή θαη πξνζειθχνπλ λένπο ρξήζηεο
35

.  

πλεπψο, κεγαιχηεξε βάζε ησλ ρξεζηψλ ζεκαίλεη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο κεηαβάιινληαη ζε 

ρξήζηεο πνπ πιεξψλνπλ άξα κεγαιχηεξν θέξδνο, εηδηθά αλ ην θφζηνο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ 

ρξεζηψλ είλαη πνιχ κηθξφ
36

. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ είδνπο ησλ παηρληδηψλ είλαη 

φηη θαηλνκεληθά δελ έρνπλ ηέινο θαζηζηψληαο δπλαηφ λα παίδνληαη γηα άπεηξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα
37

. Οπζηαζηηθά, ν θχθινο δσήο ελφο ηέηνηνπ παηρληδηνχ ηειεηψλεη φηαλ ε βάζε ησλ 

ρξεζηψλ ζπξξηθλσζεί ηφζν ψζηε λα κελ δηθαηνινγεί πεξαηηέξσ αθηέξσζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο 

ηεο εηαηξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνζζήθε λένπ πεξηερφκελνπ. Λακβάλνληαο ππ‟φςελ ηα 

παξαπάλσ, εγείξεηαη ην εξψηεκα αλ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη κηα ιχζε πνπ ζα αληέμεη 

ζηνλ ρξφλν ή είλαη ζπαζκσδηθή αληίδξαζε ηεο βηνκεραλίαο παηρληδηψλ γηα λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ.  

  πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, απηφ ην κνληέιν απνηειεί κηα ηεξάζηηα επθαηξία γηα φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε θαζψο: νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα παίμνπλ δσξεάλ παηρλίδηα πνπ ππφ 

άιιεο ζπλζήθεο δελ ζα επέιεγα ή δελ ζα είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα παίμνπλ κε ηελ δπλαηφηεηα λα 

πιεξψζνπλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο εάλ ην επηιέμνπλ. ζσλ αθνξνχλ ηηο εηαηξείεο, 

απνθηνχλ πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ρσξίο εκπφδηα θαη δεκηνπξγνχλ πεξηερφκελνη ην νπνίν νη 

κεγαιχηεξνη ζε αμία ρξήζηεο ζα εθηηκήζνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξντφλ ηνπο δελ ρξεηάδεηαη 

λα είλαη ειθπζηηθφ ζε κηα καδηθή αγνξά κε ηνλ κηθξφηεξν θνηλφ δηαηξέηε. Μπνξνχλ λα θηηάμνπλ 

θάηη ην νπνίν ζα είλαη επηθεξδέο αθφκα θη αλ ζηνρεχεη ζε ζρεηηθά κηθξφ θνηλφ ην νπνίν φκσο ζα 

ην εθηηκήζεη θαη ζα ην ζηεξίμεη.  

Δπηπιένλ ηξφπνη εκπνξίαο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη monetization απνηεινχλ: 

 

-referral links ηα νπνία είλαη ζχλδεζκνη πξνεξρφκελνη απφ ηα κέιε πξνγξάκκαηνο πξνζθηιψλ 

πνπ κπνξεί λα έρεη ε επηρείξεζε. πλήζσο παξέρνπλ θάπνην κπφλνπο ζε θάζε λέν ρξήζηε πνπ 

εγγξάθεηαη. 

-invite codes ηα νπνία δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε θάπνηνλ ήδε ρξήζηε λα πξνζθαιέζεη ηνπο 

θίινπο ηνπ ζην παηρλίδη κε αληακνηβή θάπνην κπφλνπο θαη γηα ηα 2 εκπιεθφκελα κέξε. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν νη πειάηεο γίλνληαη θαη πσιεηέο αλ θξίλνπλ πσο ην πξντφλ είλαη αμηφινγν θαη 

κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη. 

-crowd funding. Μέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ, νη κηθξέο αλεμάξηεηεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ έλα πνζφ ρξεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηίηισλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ. ε απηνχο 

                                                           

35 C. Shen, and D., Williams. 2011. Unpacking time online: Connecting internet and massively multiplayer online 
game use with psychosocial well-being. Communication Research, 38(1), 123-149. 
36 B., Metcalfe. 1995. Metcalfe's law: A network becomes more valuable as it reaches more users. Infoworld, 
17(40), 53-53 
37 E., Evans. 2016. The economics of free: Freemium games, branding and the impatience economy. Convergence: 
The International Journal of Research into New Media Technologies, 22(6), 563–580 
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πνπ βνήζεζαλ ρξεκαηηθά λα αλαπηπρζεί ζπλήζσο δίλνπλ θάπνην κπφλνπο κεηά ηελ θπθινθνξία 

ηνπ ηίηινπ. 

-pre-orders. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη κεγάιεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κηα ξεαιηζηηθή 

εηθφλα γηα ηελ απήρεζε πνπ ζα έρεη ν ηίηινο πξηλ αθφκα θπθινθνξήζεη αιιά θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ άκεζα επηπιένλ ρξήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηίηισλ. 

-lootboxes, lootcrates ηα νπνία είλαη εηθνληθά ζεληνχθηα πνπ αγνξάδνληαη κε πξαγκαηηθά 

ρξήκαηα θαη πεξηέρνπλ ηπραία εηθνληθά αληηθείκελα ή ακνηβέο, ζπλήζσο πην ζπάληα ή κνλαδηθά 

κέζα ζην παηρλίδη. Χζηφζν, νη επηρεηξήζεηο πνπ αμηνπνηνχλ απηή ηελ κέζνδν ζα πξέπεη λα 

πξνζέρνπλ θαζψο ε λνκνζεζία είλαη αθφκα αζαθήο. Κξάηε φπσο ην Βέιγην θαη ε Κίλα ζεσξνχλ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ηδφγν, εηδηθά φηαλ απεπζχλεηαη ζε αλειίθνπο θαη ηελ έρνπλ 

απαγνξεχζεη εμ νινθιήξνπ ελψ ε Google πιένλ ππνρξεψλεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ζην 

playstore λα αλαθέξνπλ ηηο πηζαλφηεηεο θάζε ζεληνπθηνχ μερσξηζηά πξηλ ηελ αγνξά ηνπο. 

 

6. ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

  Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ σο ζρεηηθά λέν έρεη ρψξν θαη ρξφλν λα εμειηρζεί φπσο θαη νη 

ηερλνινγίεο ηηο νπνίεο αμηνπνηεί. Ζ θπξηφηεξε εμέιημε ζα είλαη ε απφθηεζε θαιχηεξσλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο πξνζζέηνπλ ζην δηαδίθηπν 

ηέηνηα ζηνηρεία. Οη έξεπλεο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ζα γίλνπλ θαιχηεξα, επθνιφηεξα θαη πην 

απνηειεζκαηηθά θαζψο νη κάξθεηεξο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ γηα αμηφπηζηα δεδνκέλα 

ψζηε λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ζρεδηάζνπλ εχζηνρα ηηο δηαδηθηπαθέο εθζηξαηείεο. Σν κέιινλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ γεληθφηεξα δηαθαίλεηαη επνίσλν. Δλδείμεηο απνηεινχλ: 

-ε ηαρχηεξε θαη επξχηεξε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηφζν ελζχξκαηα φζν θαη κέζα απφ ηα δίθηπα 

θηλεηήο ηειεθσλίαο.   

-νη πινπζηφηεξνη ηξφπνη αιιειεπίδξαζεο κε λέα θνηλσληθά δίθηπα λα αλαπηχζζνληαη ξαγδαία. 

-νη λέεο ππεξεζίεο web πνπ εξγάδνληαη εμ νινθιήξνπ κέζα ζε έλα παξάζπξν πξνγξάκκαηνο 

πεξηήγεζεο. 

-νη ηζρπξφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

-ε κεγαιχηεξε επηξξνή ησλ απιψλ αλζξψπσλ θαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο 

θηιηθψλ πξνο ηνλ ρξήζηε εθαξκνγψλ. 

-νη λέεο εθαξκνγέο ηερλεηήο λνεκνζχλεο. 

-νη πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο εξγαιείσλ 3D. 

ια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηνλ κάξθεηεξ ζην λα 

νξγαλψζεη θαη λα εθηειέζεη απνηειεζκαηηθά κηα εθζηξαηεία θαζψο θαη λα κεηαδψζεη ηαρχηεξα 

θαη ζαθέζηεξα ην επηζπκεηφ κήλπκα ζηνπο θαηαλαισηέο. Χζηφζν, ην κέιινλ κπνξεί λα θξχβεη 

θαη θάπνηεο απεηιέο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη θαη λα απνθχγεη ε επηρείξεζε.  

Σέηνηεο απεηιέο είλαη: 

- ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 
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-ε έιιεηςε νπδεηεξφηεηαο ηνπ δηαδηθηχνπ. Αλ επηηξαπεί ζηηο κεγάιεο ηειεπηθνηλσληαθέο 

εηαηξείεο λα ρξεψλνπλ ηηο εηαηξείεο γηα λα ηνπο εγγπψληαη ηαρχηεξε πξνζπέιαζε, ηφηε ππάξρεη 

θφβνο φηη νη κηθξέο θαηλνηφκεο εηαηξείεο ηνπ web ζα εμαιεηθηνχλ απφ ηηο κεγάιεο πνπ κπνξνχλ 

λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξν. 

-παξάπνλα γηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Ννκηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ απνηέιεζκα ηελ 

απψιεηα δσηηθψλ ζεκείσλ έθθξαζεο δεκφζηαο άπνςεο, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλνκηιηψλ
38

. 

 

  7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Λακβάλνληαο ππ‟ φςελ ηνπο νξηζκνχο ηνπ κάξθεηηλγθ, είλαη αζθαιέο λα εμάγνπκε ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, πνιινί κειεηεηέο θαη αλαιπηέο νξίδνπλ ην κάξθεηηλγθ κέζσ κηαο 

νηθνλνκηθήο νπηηθήο πνπ απνβιέπεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ. Σν δεχηεξν ζπκπέξαζκα είλαη πσο πνιιέο 

εξκελείεο επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζην θνηλσληθφ θάζκα, ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο θαη ηελ 

ζρέζε ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ πειάηε. Δπνκέλσο είλαη αζθαιέο λα ππνζέζνπκε φηη ε νπζία ηνπ 

κάξθεηηλγθ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ εάλ ζέινπκε λα έρνπκε ηελ 

πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ. 

  Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ απνηειείηαη απφ φιεο ηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο κε ηηο 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη κηα εηαηξία ζην δηαδίθηπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ κάξθεηηλγθ.  

  Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ, ιφγν ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη 

απνθιεηζηηθφ εξγαιείν κηαο επηρείξεζεο θαζψο απνθιείεη κέξνο ηεο αγνξάο ην νπνίν δελ έρεη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ή δελ μέξεη λα ην ρξεζηκνπνηεί. Χζηφζν, απνηειεί έλα πνιχ ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαθήκηζεο, ηελ νξζή νξγάλσζε ζηξαηεγηθήο θαη ηελ 

απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

  Ζ δηαθήκηζε ζην ίληεξλεη είλαη αλεξρφκελε ζε ρξήζε απφ φιεο πιένλ ηηο επηρεηξήζεηο 

αθνχ απνηειεί έλαλ ζρεηηθά θζελφ ηξφπν λα πξνζεγγίζεη ε επηρείξεζε κεγάιν πιήζνο 

θαηαλαισηψλ πάξα πνιχ γξήγνξα. ε απηφ ζπκβάιινπλ ε πιεζψξα ησλ ηξφπσλ απφ ηνπο 

νπνίνπο  κπνξεί λα επηιέμεη ε επηρείξεζε λα δηαθεκηζηεί, φπσο θαη ε αθζνλία κνξθψλ πνπ έρεη 

ε δηαθήκηζε ζην ίληεξλεη αιιά θαη ε εχθνιε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο. 

  Σέινο, φζσλ αθνξνχλ ηελ δηαθήκηζε θαη εκπνξία ινγηζκηθνχ, ε νπνία ζπκβαίλεη θπξίσο 

κέζσ δηαδηθηχνπ πιένλ, πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ, ε ρξπζή ηνκή θαίλεηαη λα έρεη βξεζεί 

κε ηελ δηάζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ εληειψο δσξεάλ αιιά κε ππνζηήξημε κηθξνζπλαιιαγψλ θαη 

δηάζεζε επηπιένλ πεξηερνκέλνπ ζε φζνπο ζέινπλ λα δαπαλήζνπλ ρξήκαηα. Δπηπιένλ, φηαλ 

δεκηνπξγεζεί κία κεγάιε βάζε ρξεζηψλ πνιχ γξήγνξα, απμάλεηαη ε αλαγλσξηζεκφηεηα θαη νη 

ελ δπλάκεη ρξήζηεο πνπ ζα επηιέμνπλ ηειηθά λα πξνβνχλ ζε αγνξέο. 
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