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Πεξίιεςε 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κία επηρείξεζε πηνζεηεί ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ 

είλαη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη ηερλνινγηθνί. Γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ απαηηείηαη λα 

αθνινπζεζνχλ θάπνηα ζηάδηα κεζνδηθά θαη λα δνζεί βάζε ζηηο αξρέο ηνπ ψζηε λα 

ζρεδηαζηεί ζσζηά ην κνληέιν πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί. Σν κνληέιν πνπ 

εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, πξέπεη λα 

ζρεδηαζηεί κε έλα πιάλν πνπ βαζίδεηαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη λα εμεηαζηνχλ μερσξηζηά φια ηα ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ, φπσο 

είλαη ην ειεθηξνληθφ φλνκα, ν ζρεδηαζκφο ηεο δηεπαθήο ρξήζηε, νη ηξφπνη πιεξσκήο, 

ε αζθάιεηα θαη ε ζχλδεζε ηνπ κε ην θπζηθφ θαηάζηεκα ψζηε λα ζπλππάξρνπλ 

αξκνληθά. Η πξνζέιθπζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηνλ ηζηφηνπν ηεο επηρείξεζεο 

απνηειείηαη απφ ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ψζηε λα 

είλαη εχθνια πξνζβάζηκν θαη λα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί εχθνια κπξνζηά ζηνπο 

ζσζηνχο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο ηαθηηθφο θαη κεζνδηθφο έιεγρνο ηνλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ απφδνζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ησλ πσιήζεσλ ζηνλ 

ηζηφηνπν κπνξνχλ λα επηθέξνπλ βειηίσζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Λέμεηο θιεηδηά 

Ηιεθηξνληθφ επηρεηξείλ, Ηιεθηξνληθφ εκπφξην, Ηιεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ 

  



 

  

Abstract  

The reasons for a business to adopt e-business are economic, social and 

technological. Embracing it, requires some steps to be methodically followed, based 

on its principles, in order to correctly design the model to be created. The model 

examined in this thesis, the online store, must be designed with a plan based on the 

goals set by the business and examine separately all the elements that make it up, such 

as the electronic name, the design of the user interface, the payment methods, the 

security and connection to the physical store to coexist in harmony. Attracting 

consumers to the business website consists of marketing actions that need to be made 

so that they are easily accessible and can be easily presented to the right internet 

users. Regular and methodical audit of the data collected from the traffic and sales 

performance of the website can improve all areas. 
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Πίλαθαο ζπληνκνγξαθηψλ 

CPM: Cost per 1000 impressions (θφζηνο αλά ρίιηεο εκθαλίζεηο) 

CRM: Customer relationship management (χζηεκα δηαρείξηζεο ζρέζεσλ πειαηψλ) 

CTR: Click through rate (Αλαινγία θιηθ πξνο αξηζκφ εκθαλίζεσλ) 

DART: Dynamic Advertising Reporting & Targeting (Γπλακηθή αλαθνξά θαη 

ζηφρεπζε δηαθεκίζεσλ) 

EDI: Electronic data interchange (Ηιεθηξνληθή αληαιιαγή παξαζηαηηθψλ) 

ERP: Enterprise resource planning (χζηεκα ελδνεπηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ) 

FEDI: Financial electronic data interchange (Ηιεθηξνληθή αληαιιαγή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαζηαηηθψλ) 

IP: Internet Protocol (Πξσηφθνιιν Γηαδηθηχνπ) 

ITU-T: International telecommunication union (Γηεζλήο έλσζε ηειεπηθνηλσληψλ) 

KPI: Key performance indicators (Βαζηθφο δείθηεο απφδνζεο) 

LAN: Local area network (Σνπηθφ δίθηπν ππνινγηζηψλ) 

MAN: Metropolitan area network (Μεηξνπνιηηηθφ δίθηπν ππνινγηζηψλ) 

PPC: Pay per click (Πιεξσκή αλά θιηθ) 

ROI: Return on investment (Δπηζηξνθή επί ηεο επέλδπζεο) 

SEM: Search engine marketing (Μάξθεηηλγθ κεραλψλ αλαδήηεζεο) 

SEO: Search engine optimization (Βειηηζηνπνίεζε γηα κεραλέο αλαδήηεζεο) 

SWOT: Strengths, weaknesses, opportunities and threats (Πιενλεθηήκαηα, αδπλακίεο, 

επθαηξίεο θαη απεηιέο) 

URL: Uniform resource locator (Δληαίνο εληνπηζηήο πφξσλ) 

VAN: Virtual area network (Δηθνληθφ δίθηπν ππνινγηζηψλ) 

WAN: Wide area network (Γίθηπν ππνινγηζηψλ επξείαο πεξηνρήο)  

WOM: Word of mouth (Απφ ζηφκα ζε ζηφκα) 
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Δηζαγσγή 

Η αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 

επηρεηξήζεηο σο πξνο ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Η πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο  απνηειεί κνλφδξνκν ζήκεξα. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά απηφ, 

ρξεηάδεηαη πιάλν θαη κεζνδηθφηεηα ψζηε λα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν νη αιιαγέο. 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί έλα κέξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη άιισλ κεξψλ ηνπ. Πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ 

δπλαηφηεηα λα δηεπξχλνπλ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε ηεξάζηην βαζκφ θαη σο 

απνηέιεζκα έρεη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. 

Σν ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ απνηειείηαη απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ ψζηε λα πξνζειθπζζνχλ λένη θαηαλαισηέο θαη λα δηαηεξεζνχλ νη 

ππάξρνληεο. Τπάξρνπλ αξθεηά θνηλά κε ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ αιιά θαη 

ηεξάζηηεο δηαθνξέο. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ελφο 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ηνλ ζπζηεκαηηθφ έιεγρν θαη ηηο πξνζαξκνγέο πνπ 

πξέπεη λα γίλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Απηή ε πηπρηαθή εξγαζία απνηειεί κία βηβιηνγξαθηθή έξεπλα.  
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Κεθάιαην 1
ν
 Ηιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ 

Με ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ είζνδν ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ έρνπλ επεξεαζηεί πνιινί ηνκείο, 

έλαο απφ απηνχο είλαη ην επηρεηξείλ. Λαλζαζκέλα αξθεηέο θνξέο ζπγρέεηαη ην 

Ηιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ κε ην Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην. (Γεσξγφπνπινο θα., 2013) 

ην Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην , ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο, ελψ ην Ηιεθηξνληθφ 

Δπηρεηξείλ πέξα απφ ηηο αγνξαπσιεζίεο, πεξηιακβάλεη θαη ηελ δηαδηθαζία ησλ 

πξνκεζεηψλ, ηελ ππνζηήξημε πειαηψλ ηνλ έιεγρν απνζεκάησλ θα. (Κφθνηνο θα., 

2009) 

1.1 Υηνζέηεζε ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κία επηρείξεζε πηνζεηεί ην Ηιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ 

είλαη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη ηερλνινγηθνί. (Γεσξγφπνπινο θα., 2013) 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Κφθνηνο θα. (2009:20) «Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

επηβηψζνπλ είλαη απηέο νη νπνίεο ζηνλ παξφληα ρξφλν θάλνπλ ζηξαηεγηθέο επηινγέο 

γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο πξαθηηθέο ηνπο, νδεγνχκελεο ζην 

Ηιεθηξνληθφ Δπηρηεηξείλ.» 

 Η πηνζέηεζε ηνπ Ηιεθηξνληθνχ επηρεηξείλ γίλεηαη ζε θάπνηα ζηάδηα. Σν 

πξψην ζηάδην αθνξά ζηελ απηνκαηνπνίεζε πνηθίισλ επηρεηξεκαηηθψλ εγγξάθσλ, 

φπσο είλαη ηα ηηκνιφγηα θαη νη εληνιέο πιεξσκήο. Απηφ ην ζηάδην έσο ζήκεξα έρεη 

πηνζεηεζεί απφ φιεο ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη αλ θαη δελ έρεη ζπκβεί ζην απφιπην 

έσο ζήκεξα είλαη αξθεηά εχθνιν λα πηνζεηεζεί θαη απφ ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. 

Σν δεχηεξν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ αιιαγή ή ζπκπιήξσζε ησλ ηξφπσλ πνπ 

δηεθπεξαηψλνληαη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία κε άιιεο εηαηξείεο ή 

νξγαληζκνχο, ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ, ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη άιιεο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σν ηξίην ζηάδην αθνξά πνιχ κεγάιεο εηαηξείεο νη νπνίεο ζέινπλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξείεο θαη ζηνπο εκπνξηθνχο ηνπο εηαίξνπο. 

Δμαζθαιίδνληαο ακεζφηεηα ζηηο φπνηεο αλάγθεο ηνπο θαη επθνιία ζηελ εμεχξεζε 

ιχζεσλ. 

Σν ηέηαξην ζηάδην αθνξά ηελ ζπκκεηνρή κίαο επηρείξεζεο ζε έλα εληαίν 

πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρεη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηά κήθνο κίαο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. (Γεσξγφπνπινο θα., 2013)  
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1.2 Αξρέο ζρεδηαζκνχ Ηιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη αληίζηνηρα 

ε κεζνδνινγία ησλ αξρψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Η αιιαγή ζηελ ηαρχηεηα πνπ 

αιιάδεη ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, θέξλεη θαη αιιαγή ζηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πιάλνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. (Cassidy, 

2016) 

1.2.1 Πξψηε αξρή 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζηνηρεία ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, ηεο νξγάλσζεο, ησλ 

αλζξψπσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ηερλνινγίαο. Όια απηά ηα ζηνηρεία είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρία ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Όια απηά ηα ζηνηρεία 

πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ. Σν ιάζνο πνπ θάλνπλ ζπρλά νη 

εηαηξείεο φηαλ πηνζεηνχλ ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ είλαη πσο εζηηάδνπλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ ηερλνινγία θαη αγλννχλ ηα άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία.  

Σηξαηεγηθή 

Γηα λα είλαη κηα επηρείξεζε επηηπρεκέλε ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, πξέπεη 

λα έρεη έλα ζηαζεξφ θαη ιεπηνκεξέο επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην εθηφο απφ κηα ζηξαηεγηθή 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλν θαη 

λα εμεηάδεη ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά θαζψο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. Η 

ζηξαηεγηθή θαζηεξψλεη ην φξακα ηεο επηρείξεζεο θαη ην πψο ε ηερλνινγία ζα 

βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα επηηχρεη ην φξακα απηφ. 

Άλζξσπνη 

Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ κπνξεί λα απαηηεί εληειψο λένπο αλζξψπνπο, λέεο 

δεμηφηεηεο θαη δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο δνκέο ηφζν ζηνπο ηνκείο ησλ επηρεηξήζεσλ 

φζν θαη ζηνπο ηνκείο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οη άλζξσπνη πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη, λα δηαρεηξίδνληαη, λα θαηαλέκνληαη θαη λα παξαθηλνχληαη. 

Γηαδηθαζίεο 

Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ελδέρεηαη λα απαηηεί ηε δεκηνπξγία λέσλ 

δηαδηθαζηψλ ή ηελ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ ηφζν ζηελ νξγάλσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ. Οη δηαδηθαζίεο 

ελδέρεηαη λα απαηηνχλ αιιαγέο γηα λα απμεζεί ε ηαρχηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη δηαδηθαζίεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ελδέρεηαη λα 

ρξεηαζηεί λα αιιάμνπλ ψζηε λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο 

ηαρχηεηαο. 

Γηα παξάδεηγκα, είλαη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ αξθεηά 

γξήγνξε; Δίλαη ε δηαζεζηκφηεηα αξθεηά πςειή; Τπάξρνπλ επαξθείο έιεγρνη 

αζθαιείαο; Η δηαδηθαζία ειέγρνπ αιιαγψλ είλαη αξθεηά πιήξεο; 
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Τερλνινγία 

Η ηερλνινγία πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο φζν θαη ηελ 

ηερληθή ππνδνκή. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, νη ππάξρνπζεο 

επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο ελδέρεηαη λα απαηηνχλ αιιαγέο. 

Δληειψο λέεο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο ελδέρεηαη επίζεο λα είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Η 

πινπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ελδέρεηαη επίζεο λα απαηηεί λέεο ή 

ηξνπνπνηεκέλεο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο, φπσο πιηθφ θαη εμνπιηζκφ δηθηχνπ. 

1.2.3 Γεχηεξε αξρή 

Oη επηηαγέο θαη ε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ε θαηεχζπλζε ηεο 

βηνκεραλίαο, νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη ηα ζεκεία αγθχξσζεο επεξεάδνπλ 

φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Σα ζεκεία αγθχξσζεο είλαη 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο θαη βαζηθά ζηνηρεία ππνδνκήο ζηα νπνία βαζίδεηαη ην 

ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ. Έλα παξάδεηγκα ελφο ζεκείνπ αγθχξσζεο είλαη φηη φιεο νη 

επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο κπνξεί λα γξαθηνχλ ζε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή. 

Παξφιν πνπ κπνξεί λα είλαη επηζπκεηφ λα απνκαθξπλζεί ν θεληξηθφο ππνινγηζηήο 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, πηζαλψο δελ κπνξεί λα ζπκβεί ελ κία λπθηί. πλήζσο, νη 

πθηζηάκελνη νξγαληζκνί δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά ην λα αλνηθνδνκήζνπλ 

ην ηερληθφ ηνπο πεξηβάιινλ ζε κία ζηηγκή θαη πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ηελ εμέιημε ησλ 

βαζηθψλ ζπληζησζψλ ηνπ ζεκεξηλνχ πεξηβάιινληφο ηνπο. 

1.2.3 Τξίηε αξρή 

Η δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ην ίδην ην ζρέδην. Οη 

εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηηο απαληήζεηο πνπ ειήθζεζαλ. Η 

επηθνηλσλία θαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη ζεκαληηθή. Η 

πξνζπάζεηα πξέπεη λα αλήθεη ζηελ επηρείξεζε, θαζψο πξφθεηηαη γηα επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην. Γελ ζπλίζηαηαη λα πξνζιακβάλεηαη θάπνηνο γηα λα αλαπηχμεη έλα ζρέδην 

κεκνλσκέλα. Πξέπεη λα είλαη κηα θνηλή πξνζπάζεηα κε ηνλ ζχκβνπιν, ηα βαζηθά 

ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Παξφιν 

πνπ νη ζχκβνπινη κπνξνχλ λα είλαη πνιχ ρξήζηκνη γηα ηελ εζηίαζε, ηελ επεμεξγαζία 

θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζπάζεηαο, νη άλζξσπνη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληφο 

γλσξίδνπλ ηελ επηρείξεζε, ηε βηνκεραλία, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ζηφρνπο.  

Πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα λα είλαη ππνζηεξηθηηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα αηζζάλνληαη φηη 

έρνπλ ζπλεηζθνξά ζηε δηαδηθαζία. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο 

ρξεζηκνπνηψληαο νκάδεο εξγαζίαο ή ζπλεληεχμεηο. Μέζσ απηήο ηεο ζπκκεηνρήο, 

κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη λα βειηησζνχλ νη πηζαλφηεηεο 

επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ. 
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1.2.4 Τέηαξηε αξρή 

Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξέπεη λα νδεγήζεη ηε ζηξαηεγηθή ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ θαη ηελ ηερλνινγηθή ζηξαηεγηθή. Η ζηξαηεγηθή γηα ην ειεθηξνληθφ 

επηρεηξείλ πξέπεη λα απνηειεί κέξνο θαη λα ππνζηεξίδεη ηε ζπλνιηθή επηρεηξεζηαθή 

ζηξαηεγηθή θαη ην ζρέδην. Παξφιν πνπ απηφ θαίλεηαη λα είλαη κηα πνιχ βαζηθή αξρή, 

πνιιέο εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα πινπνηήζνπλ ζρέδηα ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ρσξίο 

λα έρνπλ εθαξκφζεη ζηαζεξά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζθεθηνχκε 

ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θαη ηνλ αληίθηππν ηνπ Γηαδηθηχνπ πξηλ ηελ πινπνίεζε 

κεκνλσκέλσλ έξγσλ θαη πξσηνβνπιηψλ. Υσξίο απηή ηελ εθηίκεζε, ν νξγαληζκφο 

κπνξεί λα δηαπηζηψζεη φηη μνδεχεη πνιιά ρξήκαηα γηα λα ιχζεη ην ιάζνο πξφβιεκα. 

Δάλ δελ ππάξρεη ηππηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, πξέπεη λα  απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα 

κηαο δηαδηθαζίαο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη ν νδεγφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, ηεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη ηνπ ζρεδίνπ ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηψλ. Μφλν ηφηε κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, ε 

αξρηηεθηνληθή εθαξκνγψλ, ε ηερληθή ππνδνκή θαη νη δηαδηθαζίεο ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηψλ. Απηή είλαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο θάζε έλα απφ απηά ηα 

ζπζηαηηθά κπνξεί λα επεξεάζεη ηα άιια. 

1.2.5 Πέκπηε αξρή 

Σν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο γηα ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα 

ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ είλαη ζεκαληηθφ. Δίλαη απαξαίηεην λα πεξηγξαθεί θαη λα 

αλαιπζεί ε ζηξαηεγηθή αξθεηά ιεπηνκεξψο, θαζψο ηα δεηήκαηα, νη δπζθνιίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα απαληψληαη ζπρλά ζηηο ιεπηνκέξεηεο. Μεξηθνί άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη 

έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ή κηα ζηξαηεγηθή είλαη ππεξνπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζεκαίλνπλ ειάρηζηα γηα ηνλ νξγαληζκφ. Ο πξνγξακκαηηζκφο, ζσζηά ζρεδηαζκέλνο, 

είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ απηφ. Ο ζρεδηαζκφο κεηαθξάδεη ηνπο νξγαλσηηθνχο 

ζηφρνπο ζε ζηξαηεγηθέο, θαζεκεξηλά έξγα θαη θαζήθνληα πνπ κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ. Απηφ ηζρχεη γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαζψο θαη γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. 

1.2.6 Έθηε αξρή 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζηξαηεγηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πξέπεη λα γίλεηαη 

εμσηεξηθά. Με άιια ιφγηα, πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ε ζηξαηεγηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ απφ ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε. Έλα κνληέιν ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πνπ 

βαζίδεηαη ζηνλ πειάηε πξνζδίδεη αμία ζε φιε ηελ επηρείξεζε. Πσιεί πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο κε ηξφπν πνπ ν πειάηεο ζέιεη λα αγνξάζεη. 

Σππηθά, νη δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ μεθηλνχλ κε ην πνχ είλαη ζήκεξα ε 

επηρείξεζε, πνχ ζέιεη λα είλαη, πνην είλαη ην θελφ θαη πψο θηάλεη εθεί. Οη 

παξαδνζηαθέο κέζνδνη ζρεδηαζκνχ επηθεληξψλνληαη απφ κέζα πξνο ηα έμσ, 
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εμεηάδνληαο ην ηη ζέιεη λα επηηχρεη ε επηρείξεζε. ηε λέα νηθνλνκία, κε ηνλ πειάηε 

σο νδεγφ, είλαη απαξαίηεην απηή ε άπνςε λα αιιάμεη. Ο έιεγρνο απνκαθξχλεηαη απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη πεξλά ζηα ρέξηα ησλ πειαηψλ. 

Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή αιιαγή γηα ην πψο ν ζρεδηαζκφο γίλεηαη ζπλήζσο 

ζηνπο νξγαληζκνχο ζήκεξα. Απηή ε κεζνδνινγία αξρίδεη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ πνηνη 

είλαη νη ζεκεξηλνί θαη νη κειινληηθνί πειάηεο θαη ηη ζέινπλ απφ ηελ επηρείξεζε, παξά 

απφ ην ηη ζέιεη λα πεηχρεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε πξννπηηθή κπνξεί λα 

θαίλεηαη ζαλ κηα κηθξή αιιαγή, αιιά είλαη κηα ηεξάζηηα αιιαγή ζηηο ζπλήζεηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο αληηιήςεηο. Αληί λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε έξγα θαη αληηθείκελα 

δξάζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο ή ζηνπο εζσηεξηθνχο ζηφρνπο, 

νη πειάηεο πξέπεη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε φ, ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα απηνχο. Αληί 

λα κεηξηέηαη ε επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απφ ηηο πσιήζεηο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη, ίζσο ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε λα είλαη πην αθξηβήο κέηξεζε. 

Δάλ ν πειάηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο, ζπλεπάγεηαη φηη νη πσιήζεηο ζα 

απμεζνχλ. Απηή ε αξρή είλαη ην αληίζεην απφ ηελ λννηξνπία "νηθνδνκήζηε ην θαη ζα 

έξζνπλ" πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ πνιιέο λέεο επηρεηξήζεηο ζην δηαδίθηπν, πνπ είηε 

έθιεηζαλ γξήγνξα, είηε δελ είδαλ πνηέ θέξδνο. Η επηρείξεζε πξέπεη λα 

επηθεληξσκέλε ζηνλ πειάηε θαη δηαηεξεί ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζην πξνζθήλην, 

αιιά κελ απνξξίπηεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ. ε 

φιε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, λα ζέηνληαη εξσηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. 

Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα θάλεη ε επηρείξεζε εχθνιεο ηηο ζπλαιιαγέο. Η 

ρξήζε ηερλνινγίαο πνπ παξέρεη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, απηνεμππεξέηεζε θαη 

ηελ αίζζεζε θνηλφηεηαο κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ θαη λα 

δπζθνιέςεη πξαγκαηηθά ηνπο πειάηεο λα ζηξαθνχλ ζε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

1.2.7 Έβδνκε αξρή 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πξέπεη λα είλαη κηα 

επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία. ηνλ ζεκεξηλφ θφζκν πνπ θηλείηαη γξήγνξα θαη αιιάδεη, 

δελ γίλεηαη απιά λα δεκηνπξγείηαη κηα ζηξαηεγηθή, λα ζρεδηάδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα αγλννχληαη νη ηερλνινγηθέο πξφνδνη θαη νη αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ. 

Η ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε αληηδξά ζηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά θαη ε 

επειημία πνπ πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ζηηο αιιαγέο είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο. 

Ο επηρεηξεκαηηθφο ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα γίλνπλ 

δηαδηθαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη φρη ζε 

πεξηζηαζηαθά γεγνλφηα. Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, δελ πξέπεη λα γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα κηα ηέιεηα ιχζε. Πξέπεη λα θαζνξίδνληαη πξνηεξαηφηεηεο ζην πιαίζην 

ηεο ζηξαηεγηθήο θαη γίλεηαη ελαζρφιεζε πξψηα κε ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία. Να 

γίλεηαη ζπλέρηζε ηεο επαλεμέηαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Έλα ζρέδην ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πξέπεη λα γίλεη: 

 Γξήγνξα 

 Με πξνγξακκαηηζκέλν θαη ινγηθφ ηξφπν 

 Υσξίο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

 ην πιαίζην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

ζρεδηαζκνχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

 Με βαζηθή ζπκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο 

1.3 Δπηρεηξεκαηηθά κνληέια 

«Σα λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια B-webs (business webs) δεκηνπξγνχλ λέεο 

εκπνξηθέο πξνζθνξέο, κεηαζρεκαηίδνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

θηλεηνπνηνχλ άηνκα θαη πφξνπο πξνο πξσηνθαλή επίπεδα, παξνρψλ εκπνξηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη πειαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ηηο βαζηθέο εξγαζηαθέο 

ζπλελλνήζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηνπο» (Tapscott et al., 2000) 

Σα ελλέα γλσζηφηεξα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ είλαη ζε ρξήζε ζην 

δηαδίθηπν είλαη ηα εμήο: (Μάξθειινο θα, 2005) 

1.3.1 Ηιεθηξνληθφ θαηάζηεκα (e-shop) 

Σν κνληέιν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα 

κνληέια ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Απνηειεί ην κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο 

ζην δηαδίθηπν θαη κπνξεί λα παξέρεη δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο ησλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ, ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή παξαγγειίαο, ειεθηξνληθή πιεξσκή. Σα 

νθέιε πνπ απνιακβάλεη κία επηρείξεζε απφ ηελ πηνζέηεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη 

ή παγθφζκηα πξνβνιή ηνπ νλφκαηνο ηεο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο, ε ηαρχηεηα θαη ε 

αθξίβεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ. 

1.3.2. Ηιεθηξνληθή πξνκήζεηα (e-procurement) 

Σν κνληέιν ηεο ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο αθνξά ηελ δηαδηθαζία ηελ 

πξνζθνξάο θαη πξνκήζεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ηνπο κε ηελ ρξήζε κίαο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο. Σα θέξδε πνπ πξνζθέξνληαη ζε κία επηρείξεζε απφ ηελ 

ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο είλαη ε πξνβνιή κεγαιχηεξνπ φγθνπ 

πξνκεζεπηψλ, κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ επηθέξεη ε δηαδηθαζία κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν, κεησκέλε ηηκή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ. 

1.3.3 Ηιεθηξνληθή δεκνπξαζία (e-auction) 

Σν κνληέιν ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κνηάδεη ζε φια κε ηνλ ηξφπν πνπ 

δηελεξγείηαη ε παξαδνζηαθή δεκνπξαζία κε ηηο δηαθνξέο λα είλαη πσο ε παξνπζίαζε 

ηνπ πξνο πψιεζε πξντφληνο γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ηελ ρξήζε 

θσηνγξαθηψλ, θεηκέλνπ πεξηγξαθήο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζε κηα ειεθηξνληθή 
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πιαηθφξκα. Απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα πξνβνιήο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο κεγάινπ 

φγθνπ πξντφλησλ ρσξίο ηελ αλάγθε λα ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην ρψξν θαη ηεο 

πξνζσπηθήο επαθήο. Έηζη εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη ρξήκαηα θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο 

ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. 

1.3.4 Ηιεθηξνληθφ εκπνξηθφ θέληξν (e-mall) 

Σν κνληέιν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ απνηειεί κία ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα πνπ ελζσκαηψλεη έλαλ αξηζκφ απφ ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, 

ελνπνηεκέλα ζε έλα εκπνξηθφ ζήκα, ηα νπνία ζα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ελ 

δπλάκεη πειαηψλ. Απηφ ζα επηθέξεη ηελ επθνιφηεξε νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο 

θαη ηελ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο φπνηεο ακθηβνιίεο ππάξρνπλ. 

Δπίζεο απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο επίζθεςεο ελφο πειάηε ζε έλα ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα απφ έλα «γεηηνληθφ». Σέινο ηα έζνδα γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 

πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα πνπ ιακβάλεη γηα θάζε ζπλαιιαγή. 

1.3.5 Αγνξά ηξίηνπ θνξέα (third party marketplace) 

Σν κνληέιν αγνξψλ ηξίηνπ θνξέα είλαη ε παξαρψξεζε ηνπ marketing απφ κία 

επηρείξεζε ζε κία άιιε, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη σο κεζάδνληαο ζηηο 

αγνξαπσιεζίεο κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. Σα έζνδα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 

πξνκήζεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη απφ ακνηβέο ζπκκεηνρήο θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ. 

1.3.6 Δηθνληθή θνηλφηεηα (virtual community) 

Πξφθεηηαη γηα έλα δηαδηθηπαθφ ρψξν, φπνπ παξέρεηαη ζηα κέιε ηνπ ε 

πιαηθφξκα κέζσ ηεο νπνίαο αληαιιάζνπλ απφςεηο, πξνσζνχλ ηδέεο θαη κνηξάδνληαη 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη λέα ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ρψξν κηθξψλ αγγειηψλ. Έζνδα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ 

ακνηβέο εγγξαθήο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα, θαζψο θαη απφ δηαθεκίζεηο. 

1.3.7 Παξνρέαο ππεξεζηψλ αιπζίδαο αμηψλ (value chain service provider) 

Δίλαη κία επηρείξεζε ε νπνία παξέρεη νινθιεξσκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

ιχζεηο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. Οη ππεξεζίεο απηέο αθνξνχλ ζηηο πξνκήζεηεο, ηηο 

ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, ηα εηζεξρφκελα ή εμεξρφκελα ινγηζηηθά θαη ην marketing. 

Απαιιάζζνληαο έηζη ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ άκεζε ελαζρφιεζε κε απηνχο ηνπο 

ηνκείο, έλαληη ελφο αληηηίκνπ. 

1.3.8 Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα αιπζίδαο αμηψλ (value chain integrator) 

Σν κνληέιν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αιπζίδαο αμηψλ απνηειεί έλα δίθηπν 

αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ νξηδφληηαο ή θάζεηεο ζπλεξγαζίαο, φπσο πξνκεζεπηέο, 

θαηαζθεπαζηέο εηαηξείεο αλάπηπμεο πξντφλησλ, πσιεηέο, κεηαθνξείο, θηι. πνπ 

ζπλεξγάδνληαη ειεθηξνληθά κε ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά. Σα έζνδα 
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πξνθχπηνπλ απφ ηηο ακνηβέο ησλ ζπκβνχισλ θαη απφ ηηο ακνηβέο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηηο ζπλαιιαγέο. 

1.3.9 Πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο (collaboration platform) 

Η πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο παξέρεη φια εθείλα ηα εξγαιεία, πιεξνθνξίεο θαη 

ππεξεζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Απηφ 

γίλεηαη είηε γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, φπσο νη παξαγγειίεο, είηε κε ηε κνξθή 

ζηήξημεο θαη ιήςεο βνήζεηαο απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζχκβνπινπο. Σα έζνδα 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε ινγηζκηθψλ πνπ ππνβνεζνχλ ηε ζπλεξγαζία θαη απφ 

ζπλδξνκέο ησλ κειψλ-εηαηξεηψλ. 

1.4 Πιενλεθηήκαηα Ηιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ απνιακβάλεη κία επηρείξεζε απφ ην Ηιεθηξνληθφ 

Δπηρεηξείλ θαη κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηελ παξαγσγηθφηεηα, είλαη: Μεησκέλα 

έμνδα δηαθήκηζεο, κεηαθνξάο (ηδηαίηεξα γηα αγαζά πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ 

ειεθηξνληθά), ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο, γξαθηθήο χιεο, αλεπηπγκέλν ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ, πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα κάξθεηηλγθ ζέζεσλ, δηεπθφιπλζε 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ εηαηξεηψλ, πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο αλά ηνλ θφζκν, 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη εηαηξεηψλ, άκεζεο πσιήζεηο 

ρσξίο κεζάδνληεο, πνηνηηθφηεξε θάιπςε αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, επθαηξίεο γηα 

κάξθεηηλγθ ζε εζηηαζκέλεο αγνξέο, δελ απαηηείηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα δηαζέηνπλ 

θπζηθφ θηήξην, δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο πξντφλησλ ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ν 

πειάηεο, επθνιφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θάζε επηρείξεζεο. 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ απνιακβάλεη έλαο πειάηεο θαη ηνπ πξνζθέξνπλ 

κεησκέλα έμνδα, είλαη: Ίζε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο απφ φινπο, πξφζβαζε ζε λέεο 

αγνξέο, αλάκεημή ηνπ ζην πξντφλ, άκεζεο αγνξέο ρσξίο κεζνιάβεζε κεζαδφλησλ, 

επθνιία θαη άλεζε ζηελ αγνξά ρσξίο ηελ αλάγθε κεηαθίλεζήο ηνπ πνπ ηνπ απνθέξεη 

θέξδνο ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο. (Γεσξγφπνπινο θα., 2013) 

1.5 Μεηνλεθηήκαηα Ηιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ 

Πέξα απφ φια ηα ζεηηθά πνπ πξνζθέξεη ε εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ππάξρνπλ θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα. 

Σα κεηνλεθηήκαηα κε ηα νπνία έξρεηαη αληηκέησπε κία επηρείξεζε είλαη  

αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεηαη γηα ηελ πηζαλή θινπή 

ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ απφ θάπνηνλ hacker. 

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο πειάηεο είλαη πσο ππάξρεη ν θφβνο 

γηα ηελ κε ηήξεζε ηεο δηαθξηηηθφηεηαο  ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θαη ν θφβνο πνπ ηνλ 

δηαθαηέρεη γηα πηζαλή θινπή δεδνκέλσλ ηνχ κέζνπ πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 
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Σέινο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δεη θαη λα δνθηκάζεη ην πξντφλ απφ θνληά. 

(Κφθνηνο θα., 2009) 

1.6 Αζθάιεηα ζην Ηιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ 

Έλα κεγάιν ζέκα πνπ αθνξά ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ είλαη ε αζθάιεηα πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο πειάηεο, φζνλ αθνξά ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο δηαζθάιηζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Σελ 

πξνζηαζία απηή κπνξεί θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηελ πξνζθέξεη θπξίσο ε 

επηρείξεζε εθαξκφδνληαο φια ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ δηάζεζε ηεο. 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ νη πξνδηαγξαθέο πσο δηαθπιάζζνληαη ζηνλ κέγηζην 

βαζκφ ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε, ε εκπηζηεπηηθφηεηα, ε αθεξαηφηεηα θαη ε 

απζεληηθφηεηα. (Κφθνηνο θα., 2009) 

Απφ ηελ κεξηά ηνπ ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη πσο ην ζχζηεκα απφ 

ην νπνίν έρεη πξφζβαζε, θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηνλ πξνζηαηεχνπλ απφ 

πηζαλέο ππνθινπέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα απαξαίηεηα πξνγξάκκαηα αζθαιείαο. 
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Κεθάιαην 2
ν
 Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ε επηθνηλσλία θαη ζχλαςε εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη πειαηψλ ηνπο, κε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Η πξνζζήθε ηεο ηερλνινγίαο ζην εκπφξην 

επαλαθαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο θαη πξνζθέξεη 

ακνηβαία σθέιεηα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. (Παζρφπνπινο θαη 

θαιηζάο 2001) 

«Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξεί λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο θαη λα κεηψζεη ην 

θφζηνο» (Πνκπφξηζεο θαη Σζνπθιάο, 2002:17) 

2.1 Οθέιε Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ 

Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αγνξέο ζε εηθνζηηεηξάσξε 

βάζε αλεμαίξεηνο αλ είλαη θαζεκεξηλή ή αξγία, απφ ην ζπίηη, ηελ εξγαζία ηνπο θαη 

νπνηνδήπνηε κέξνο έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, 

φπσο ηα smartphone, ηα tablet θαη ηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο. Μπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε κία επξχηεξε γθάκα θαηαζηεκάησλ ρσξίο λα γλσξίδεη γεσγξαθηθά φξηα 

φπσο γίλεηαη κε ην παξαδνζηαθφ εκπφξην. Σα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ πιηθή θχζε 

φπσο ε κνπζηθή, νη ηαηλίεο, ηα ινγηζκηθά θα. παξαδίδνληαη άκεζα. Γίλεηαη θαηαγξαθή 

ησλ επηινγψλ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ θαηαλαισηψλ, ψζηε λα πξνζθέξνληαη θαη λα 

πξνβάιινληαη πξντφληα θαη εμεηδηθεπκέλεο πξνζθνξέο γηα θάζε έλαλ μερσξηζηά. 

Τπάξρεη κείσζε ησλ θξίθσλ ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο θαη σο απνηέιεζκα 

πξνζθέξεηαη γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε ζηνλ πειάηε θαη κεησκέλν θφζηνο.  

 Σα θφζηε κάξθεηηλγθ κεηψλνληαη έρνληαο κεησκέλν θφζηνο πιεξνθνξηψλ 

φπσο ηηο ηηκέο, ηα πξντφληα, ην απφζεκα θα. Μεησκέλν θφζηνο έθδνζεο θαηαιφγνπ 

πξντφλησλ (ηχπσκα, επαλέθδνζε) θαη κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη άκεζα. Μεησκέλν 

θφζηνο δηαηήξεζεο / απφθηεζεο πειαηψλ κέζσ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο εμππεξέηεζεο  

(Παζρφπνπινο θα., 2001 · Πνκπφξηζεο θα., 2002). 
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2.2 Η ππξακίδα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ 

Με ηελ ππξακίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ παξνπζηάδεηαη ε δνκή φινπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ψζηε λα πινπνηεζεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

Δπηρεηξεζηαθέο ζπλεξγαζίεο 

 

Just in Time, Ιεξαξρίεο, 

Γηεπηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα 

Δπηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο 

 

Άκεζε αληαπφθξηζε, Δπειημία & 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, Γηθηπαθή αγνξά 

Δθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

 

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ / πξνβνιή, 

Παξαγγειία, Παξάδνζε πξντφλησλ, Πιεξσκή, 

Ηιεθηξνληθή αληαιιαγή παξαζηαηηθψλ, 

Δμππεξέηεζε πειαηψλ κεηά ηελ πψιεζε 

Πξνγξάκκαηα θαη εθαξκνγέο 

 

Ηιεθηξνληθφ & Φσλεηηθφ Σαρπδξνκείν, Ηιεθηξνληθνί Καηάινγνη 

& Φφξκεο ηνηρείσλ θαη Παξαγγειηψλ, EDI, FEDI 

Γίθηπα 

 

Γηαδίθηπν, LANs, WANs, VANs, MANs 

Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο 

 

Σειεθσληθφ θαιψδην, θαισδηαθά δίθηπα, δνξπθνξηθφ, αζχξκαην θιπ 

ρήκα: (Παζρφπνπινο θαη θαιηζάο, 2001:46) 

2.2.1 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο 

Ο επηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη ηα αληηθείκελα εθείλα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ζχλδεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ κεηαμχ ηνπο, φπσο είλαη 

ην ηειεθσληθφ θαιψδην, ην κφληεκ, ν εμνπιηζκφο γηα αζχξκαηε ζχλδεζε θα. 

2.2.2 Γίθηπα 

Πεξηιακβάλεη θπξίσο πιένλ ην γλσζηφ δηαδίθηπν ζε φηη αθνξά ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην. Δλδνεπηρεηξεζηαθά θαη κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ, παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαλ, ηα ηνπηθά δίθηπα πνπ έθηαλαλ ζε 

πεξηνξηζκέλε έθηαζε, ηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα πνπ θαιχπηνπλ ηα φξηα κίαο πφιεο, 

ηα δίθηπα επξείαο πεξηνρήο θαη ηα δίθηπα πξνζηηζέκελεο αμίαο ηα νπνία είλαη ηα 

αζθαιέζηεξα δίθηπα γηα κεηαθνξά εκπνξηθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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2.2.3 Πξνγξάκκαηα θαη εθαξκνγέο 

ηελ ζπλέρεηα παηψληαο επάλσ ζηα δίθηπα αλαπηχζζνληαη ηα πξνγξάκκαηα 

θαη νη εθαξκνγέο πνπ πινπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Απηά είλαη ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), ην θσλεηηθφ ηαρπδξνκείν (Voice mail), νη 

ειεθηξνληθνί θαηάινγνη (e-catalogues), νη ειεθηξνληθέο θφξκεο ζηνηρείσλ θαη 

παξαγγειηψλ (e-forms), ε ειεθηξνληθή αληαιιαγή ηηκνινγίσλ, ηηκνθαηαιφγσλ (EDI), 

νη ειεθηξνληθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (FEDI) θαη ε ειεθηξνληθή 

δηαρείξηζε εγγξάθσλ. 

2.2.4 Δθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

Οη εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ αληαιιαγή / πξνβνιή πιεξνθνξηψλ 

 Σελ παξαγγειία 

 Σελ παξάδνζε πξντφλησλ 

 Σελ πιεξσκή 

 Σελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή παξαζηαηηθψλ 

 Σελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ κεηά ηελ πψιεζε 

2.2.5 Δλδν-επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο  

Δίλαη νη ζηξαηεγηθέο εθείλεο πνπ θάλνπλ ηελ επηρείξεζε πην αληαγσληζηηθή. 

Πεξηιακβάλνπλ ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία, ηε κείσζε ησλ ιαζψλ, ηελ επίζπεπζε ησλ 

εξγαζηψλ, θαη ηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζε. Οη ελδν-επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο είλαη 

νη εμήο: 

Άκεζε αληαπφθξηζε (quick response) 

ηφρνο είλαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε κέζσ ηεο θαιήο 

ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο (πρ. ηκήκα πξνκεζεηψλ, απνζήθε θαη 

δηαρεηξηζηήο θαηαζηήκαηνο) 

Γηθηπαθή αγνξά 

Απνηειεί ηελ απεπζείαο επαθή ηνπ πξνκεζεπηή κε ηνλ πειάηε ψζηε λα 

εμαιεηθζνχλ νη κεζάδνληεο, φηαλ εθείλνη δελ πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία. 

Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο 

Η έγθαηξε πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε γηα αιιαγέο ζην πξντφλ, 

ζηνλ ηξφπν θαη ηελ πνζφηεηα παξάδνζεο. 
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2.2.6 Δπηρεηξεζηαθέο ζπλεξγαζίεο 

Απνηεινχλ ηηο ζπλεξγαζίεο κίαο επηρείξεζεο κε άιιεο, κε ζθνπφ ηελ κείσζε 

ησλ εμφδσλ. Οη κνξθέο πνπ έρνπλ απηέο νη επηρεηξεζηαθέο ζπλεξγαζίεο είλαη νη εμήο: 

Just in Time 

Η παξαγγειία απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή ε δεκηνπξγία ηνπ πξντφληνο κφιηο ην 

δεηήζεη ν πειάηεο, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ. 

Ιεξαξρίεο 

Απνηειεί ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ κεγάιεο εηαηξείεο κε κηθξφηεξεο ηνπο. Όπσο 

γηα παξάδεηγκα κία επηρείξεζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Ο πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη 

πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα απνζέκαηα ηνπ θαη έηζη κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ ηαρχηεξα θαη αζθαιέζηεξα ηηο αλάγθεο ηνπο νη επηρεηξήζεηο 

Γη-επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα 

Δίλαη ε εθκεηάιιεπζε θνηλψλ πφξσλ (πρ βάζεηο δεδνκέλσλ κε πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο, πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, δεκνζηεχζεηο δηαγσληζκψλ θα.) κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ θαη ην θνηλφ 

ζπκθέξνλ. 

2.3 Ο Κχθινο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ 

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

Με ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαηαθηνχληαη δχν ζηφρνη ηαπηφρξνλα. Μέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κε ηηο ειεθηξνληθέο θφξκεο, ηνπο θαηαιφγνπο θαη ηo e-

mail, αληινχληαη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ππάξρνληεο θαη πηζαλνχο πειάηεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνβάιινληαη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο. Έηζη 

ζπγθεληξψλεηαη ε γλψζε γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ θαη γίλνληαη πξνβιέςεηο 

γηα ηηο κειινληηθέο ηνπο αλάγθεο. 

Παξαγγειία 

Απνηειεί ηελ παξαγγειηνδφζηα θαη παξαγγειηνιεςία κέζσ δηθηχσλ, κε ηηο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Παξάδνζε πξντφληνο 

Η παξάδνζε πξνο ηνλ πειάηε κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο, ν πξψηνο 

αθνξά ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ δελ απνηεινχλ πιηθά, φπσο νη ηαηλίεο, ε 

κνπζηθή θαη ηα ινγηζκηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ κέζσ δηθηχνπ άκεζα, ην 

νπνίν εμνηθνλνκεί ρξήκα θαη ρξφλν θαη ζηηο δχν ζπλαιιαζζφκελεο πιεπξέο. Ο 

δεχηεξνο ηξφπνο αθνξά ηα πιηθά αγαζά νπνία παξαδίδνληαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ. Γηα 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κπνξεί κε ην θαηάιιειν 

πξφγξακκα λα θξαηάεη ελεκεξσκέλν ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ην ζηάδην εμέιημεο πνπ 

βξίζθεηαη ε παξαγγειία. 
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Πιεξσκή 

Δίλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε πιεξσκή ησλ αγνξψλ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη, φπσο ε αληηθαηαβνιή, ην ηξαπεδηθφ έκβαζκα, ε 

πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο θα. 

Ηιεθηξνληθή αληαιιαγή παξαζηαηηθψλ (EDI) 

Η αληαιιαγή παξαζηαηηθψλ φπσο απνδείμεηο θαη ηηκνιφγηα κε πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο θαη ζπλεξγάηεο κπνξεί λα γίλεη ζε ςεθηαθή κνξθή κέζσ ηνπ δηθηχνπ. 

Δμππεξέηεζε πειαηψλ κεηά ηελ πψιεζε 

Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε κεηά ηελ πψιεζε κπνξεί λα ηνπ 

δνζεί ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ παξαζρέζεθαλ, φπσο αλ ην 

πξντφλ πνπ παξέιαβε αληαπνθξίλεηαη ζε εθείλα ηεο πεξηγξαθήο, αλ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθφο ν ρξφλνο παξάδνζεο θα. Αθφκε θαη αλ είλαη δπζαξεζηεκέλνο είλαη 

πνιχ θαιχηεξν λα ην κάζεη πξψηε ε επηρείξεζε, ψζηε λα πξάμεη αλάινγα, απφ ην λα 

δηαδνζεί κία δπζάξεζηε ζπλαιιαγή. 

2.4 Πιάλν κάξθεηηλγθ 

Πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο, ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηεί ην πιάλν κάξθεηηλγθ κε βάζε ην νπνίν 

ζα δεκηνπξγεζεί. Η αλάπηπμε ηνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα 

(Βιαρνπνχινπ θαη Γεκεηξηάδεο 2014). 

2.4.1 Αλάιπζε παξνχζαο θαηάζηαζεο 

ην ζηάδην απηφ γίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ ελδν-επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

κειεηψληαο ην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πειαηψλ θαη ηνπ εμσ-επηρεηξεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο εμεηάδνληαο ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη ζηνηρεία γηα ηε δηείζδπζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Πξνθίι ηεο επηρείξεζεο 

Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα είλαη κία θαηλνχξηα επηρείξεζε, αθφκε θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη ήδε θπζηθφ θαηάζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Πξέπεη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο παξαγγειηνιεςίαο, εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο, πσιήζεσλ, θνζηνιφγεζεο, δηαρείξηζεο πειαηψλ θαη 

κάξθεηηλγθ. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηηο γλψζεηο δηαρείξηζεο 

ειεθηξνληθψλ παξαγγειηψλ, εμππεξέηεζεο πειαηψλ ζην δηαδίθηπν, ηελ γξήγνξε 

αληαπφθξηζε ζε ηερληθά δεηήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη δίλνληαη λα 

ειέγρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ειεθηξνληθήο δξάζεο. Απηά ηα δεηήκαηα ιχλνληαη 

είηε κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή θαηάξηηζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ, είηε κε ηελ 

πξφζιεςε λένπ κε δεμηφηεηεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 
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Πξνθίι ησλ πειαηψλ 

ην ζηάδην απηφ κειεηψληαη νη αλάγθεο ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί αλ απηνί ζα γίλνπλ πειάηεο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο. 

Η θαηάζηαζε ηεο αγνξάο 

ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ αληαγσληζηηθψλ ειεθηξνληθψλ 

θαηαζηεκάησλ ειέγρνληαο, ηη πξνζθέξνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, πσο πξνσζνχλ θαη 

πξνβάινπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, είλαη ε ηζηνζειίδαο ηνπο 

απνηειεζκαηηθή; Απηή είλαη κία δηαδηθαζία πνπ πέξαλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ πιάλνπ, 

πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Σηνηρεία γηα ηε δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εμσ-επηρεηξηζηαθήο αλάιπζεο γίλεηαη ε έξεπλα θαη 

κειέηε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ζην δηαδίθηπν, 

εμεηάδνληαο ππάξρνπζεο έξεπλεο θαη απαληψληαο ζηα εξσηήκαηα πφζνη, πφηε, πνπ 

θαη πσο αγνξάδνπλ κέζσ δηαδηθηχνπ. 

2.4.2 Έξεπλα/αλαδήηεζε παξφκνησλ πξαθηηθψλ ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ 

Διιάδα 

ην δεχηεξν βήκα αλαδεηνχληαη παξφκνηεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη 

εμεηάδνληαη νη ιφγνη επηηπρίαο ή απνηπρίαο απηψλ ψζηε λα πηνζεηεζνχλ ή λα 

απνθεπρζνχλ αληίζηνηρεο πξαθηηθέο. 

2.4.3 Καηάξηηζε αλάιπζεο SWOT 

Η SWOT αλάιπζε απνηειεί ην αξθηηθφιεμν ησλ Strength, Weaknesses, 

Opportunities θαη Threats. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ εμεηάδνληαη πνηα 

ζηνηρεία δίλνπλ πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ, ψζηε λα 

εθκεηαιιεπζνχλ ζην κέγηζην. ηα αδχλαηα ζεκεία εμεηάδεηαη ην πνπ πζηεξεί ε 

επηρείξεζε ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο θηλήζεηο θαη βειηηψζεηο. Οη επθαηξίεο πνπ 

θαηαγξάθνληαη είλαη ζεκεία ηα νπνία κπνξνχλ λα δψζνπλ έλα πιενλέθηεκα ή κία 

ψζεζε ζηελ επηρείξεζε, γηα παξάδεηγκα ε παξαηήξεζε ελφο θελνχ ζηελ αγνξά ή ε 

πξφβιεςε θάπνησλ αιιαγψλ ζηα ησξηλά δξψκελα. Η αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ 

απνηειείηαη απφ δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε ηελ επηρείξεζε 

θαη γίλεηαη γηα ηελ γξήγνξε απνθπγή ή αληηκεηψπηζε ηνπο. 
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2.4.4 Καζνξηζκφο αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ 

Ωο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο νξίδεηαη ην ηειηθφ ζεκείν εθπιήξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα λα επηηεπρζεί ν καθξνπξφζεζκνο 

ζηφρνο πξέπεη λα επηηεπρζνχλ άιινη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη, νη νπνίνη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο: 

 Πνηνηηθνί πνπ απνηεινχλ ηελ αχμεζε γλψζεο κάξθαο, ηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ θαη εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο, ηελ δηακφξθσζε ζεηηθήο 

γλψκεο θαη θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ νλφκαηνο (domain name). 

 Πνζνηηθνί πνπ απνηεινχλ ηηο πσιήζεηο κέζα απφ ην δηαδίθηπν, ηελ 

δήηεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζηε ζειίδα, εγγξαθέο ζπλδξνκεηψλ θα. 

 Δλδνεπηρεηξεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ απνηεινχλ ηελ κείσζε 

θφζηνπο δηαλνκήο θαη δηαθήκηζεο, ηελ δηεπξπκέλε θαη ζπρλφηεξε 

πξνζέγγηζε πειαηψλ, ηελ δπλαηφηεηα κείσζεο ηηκψλ θα. 

2.4.5 Καζνξηζκφο αγνξάο – ζηφρνπ 

ε απηφ ην ζεκείν θαζνξίδεηαη ην πνηνη είλαη νη πειάηεο ζηνπο φπνηνπο 

απεπζχλεηαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Ο θαζνξηζκφο απηφο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

δηεξεχλεζε δεκνγξαθηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηηο αγνξαζηηθέο 

ζπλήζεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ ζην θπζηθφ θαηάζηεκα θαη 

ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Δπίζεο απνθαζίδεηαη ν 

ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ πειαηψλ, αλ ζα γίλνπλε, δειαδή, δηαθνξεηηθέο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο γηα νκάδεο πειαηψλ. 

2.4.6 Σπγθέληξσζε δεδνκέλσλ/πιεξνθνξηψλ – Πεγέο άληιεζεο 

ην έθην βήκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ γίλεηαη ε αλαδήηεζε 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα ειεθηξνληθήο δξάζεο. Οη πεγέο απφ ηηο 

νπνίεο αληινχληαη ηα δεδνκέλα είλαη ην δηαδίθηπν, νη κεραλέο αλαδήηεζεο θαη 

ζηαηηζηηθά δηαδηθηχνπ. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία αγνξαζηψλ θαη ζηαηηζηηθέο κειέηεο 

αληινχληαη απφ εηαηξείεο εξεπλψλ. Πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ θαη 

κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ. 

2.4.7 Πξνζδηνξηζκφο ηερλνινγηθήο θαη νξγαλσζηαθήο ππνδνκήο 

ε απηφ ην ζηάδην θαζνξίδεηαη, κε βάζε ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα, ε θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε επηρείξεζε φζνλ αθνξά ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ 

γλψζε θαη εκπεηξία πνπ ππάξρεη ζηα ζηειέρε ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο, 

ψζηε λα δηακνξθσζεί άπνςε γηα ηπρφλ πεξηνξηζκνχο θαη λα πηζαλέο επελδχζεηο γηα 

βειηίσζε. 
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2.4.8 Γεληθφ δηάγξακκα ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ 

Η αλάπηπμε ηνπ γεληθνχ δηαγξάκκαηνο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ δηαθξίλεηαη 

ζε ηξεηο επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο. 

Σηξαηεγηθή δηακφξθσζεο ζηάζεο θαη αλάπηπμεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε 

πειάηεο/ελδηαθεξφκελνπο 

Δίλαη ην ζεκείν ζην νπνίν απνθαζίδεηαη ε πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί 

ζρεηηθά κε ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, ηελ αχμεζε 

ηεο επηζθεςηκφηεηαο, επηιέγνληαη ηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

(CRM) θαη αλαδεηνχληαη ιχζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ησλ πξντφλησλ. 

Σηξαηεγηθή αλάπηπμεο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ε απηφ ην ζεκείν ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο ζην δηαδίθηπν, πνηα ζα είλαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο, 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ππάξρνληνο δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ θαη αλαδήηεζε λένπ θαη ε 

ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

Σηξαηεγηθή αλάπηπμεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Απνηειεί ην ζεκείν ζην νπνίν γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα 

κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαλνκήο, δηαθήκηζεο, γηα δηεπξπκέλε θαη ζπρλφηεξε 

πξνζέγγηζε πειαηψλ, γηα κείσζε ηηκψλ θα. 

2.4.9 Σρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο δξάζεο/ηαθηηθήο κίγκαηνο e-κάξθεηηλγθ 

ην βήκα απηφ είλαη ε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κε θξηηήξην ηηο πξνηηκήζεηο ηεο αγνξάο ζηφρνπ ζηελ 

νπνία απεπζχλεηαη, ψζηε λα θαηαθέξεη λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν πνιιψλ επηζθέςεσλ 

ζηελ ηζηνζειίδα κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε, κε ηελ ειθπζηηθή εκθάληζε θαη 

δηακφξθσζε. 

2.4.10 Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 

Ο θαηαξηηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη γηα λα απνζαθεληζηεί ην θφζηνο 

ηεο ειεθηξνληθήο παξνπζίαο, νη αλακελφκελεο πσιήζεηο, ηα αλακελφκελα νθέιε θαη 

ην θφζηνο ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ. Η απάληεζε ζε απηά έξρεηαη 

ζπγθεληξψλνληαο πιεξνθνξίεο ξνήο θαη ην είδνπο ησλ εζφδσλ, ρξεκαηνδφηεζεο, 

πσιήζεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, πψιεζεο δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ, πξνκεζεηψλ, 

κείσζεο θφζηνπο πξνψζεζεο θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ, ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη αλάιπζεο 

θφζηνπο/νθέινπο. 
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2.4.11 Οξηζκφο πξνγξάκκαηνο θαη κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο/κέηξεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ 

Σειεπηαίν βήκα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ είλαη ν νξηζκφο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ κέηξεζε ησλ 

επηζθέςεσλ θαη ησλ πσιήζεσλ. Σελ κέηξεζε γλψζεο ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο. Σελ 

κέηξεζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ πειαηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ πειαηψλ. 

Με ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δίλνληαη απφ ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία θαη ηηο ελδερφκελεο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ηζηνζειίδαο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

2.5 Δπηινγή ειεθηξνληθνχ νλφκαηνο (domain name) 

Η επηινγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη κία πνιχ 

ζεκαληηθή απφθαζε πνπ πξέπεη λα παξζεί ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο. Δίλαη 

απηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ επηρείξεζε ζην δηαδίθηπν. Έρεη ηεξάζηην αληίθηππν  ζε 

φιν ηνλ ηζηφ απφ ηελ άπνςε ηνπ πνζνζηνχ θιηθ, απφ ηελ αλαδήηεζε ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ, ηνπο ζπλδέζκνπο παξαπνκπήο θαη ηελ 

δηαθήκηζε εθηφο δηαδηθηχνπ. Αλ θαη πξαθηηθά είλαη πνιχ εχθνιε ε αιιαγή ηνπ ζηελ 

πνξεία, νπζηαζηηθά είλαη κία πνιχ επηθίλδπλε απφθαζε. Τπάξρνπλ 8 βαζηθνί θαλφλεο 

πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπ θαη νδεγνχλ ζηελ επηινγή ελφο θαινχ domain name. 

(Fishkin, 2016) 

Να κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη ηελ εκπνξηθή νλνκαζία 

Απηφ ζεκαίλεη πσο φηαλ αλαθέξεηαη ζε θάπνηνλ, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

αληηιακβάλεηαη πσο πξφθεηηαη γηα κία ζπγθεθξηκέλε κάξθα ή θαηάζηεκα θαη φρη θάηη 

γεληθφ. Πξέπεη λα είλαη επθνινκλεκφλεπην θαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξέπεη λα είλαη 

κνλαδηθφ ρσξίο λα πεξηιακβάλεη αξηζκνχο θαη γεληθέο ιέμεηο – θιεηδηά. 

Να πξνθέξεηαη εχθνια 

Ο θαλφλαο απηφο καο νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε ελφο νλφκαηνο πνπ ζα κπνξεί 

εχθνια λα γξαθηεί απφ θάπνηνλ πνπ ην αθνχεη κε ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο λα ην 

πιεθηξνινγήζεη ιάζνο. Δπίζεο έλα επθνινπξνθέξεην domain name 

απνκλεκνλεχεηαη επθνιφηεξα θαη καο βνεζάεη ζηελ ιχζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θαλφλα. 

Να είλαη ζχληνκν 

Σν κήθνο ζε έλα ειεθηξνληθφ φλνκα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Απφ φζν 

ιηγφηεξνπο ραξαθηήξεο απνηειείηαη, ηφζν επθνιφηεξν είλαη λα πιεθηξνινγεζεί, λα 

εηπσζεί, λα κνηξαζηεί ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

κεραλψλ αλαδήηεζεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα ε ζπληφκεπζε ηνπ ή απνθνπή 

ηνπ πνπ θξχβεη κέξνο ηνπ νλφκαηνο. 

  

https://moz.com/community/users/63
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Απνθπγή νλφκαηνο πνπ παξαπέκπεη ή αληηγξάθεη άιιε επηρείξεζε 

Πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζε απηφ ην θνκκάηη. ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

domain name δεκηνπξγεί ζχγρπζε κεηαμχ δχν εηαηξεηψλ, κπνξεί λα παξζνχλ λνκηθά 

κέηξα ελαληίνλ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ επίζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε κεηαμχ 

ησλ επσλπκηψλ, ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ ζσζηή αληηπξνζψπεπζε απφ ην φλνκα. 

Να είλαη δηαηζζεηηθφ 

Αλ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα αλαθέξεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε αγνξά-ζηφρν, 

πνπ απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο κε θνηλά κεηαμχ ηνπο, ηφηε πξέπεη ην domain name 

λα δεκηνπξγεί άκεζα κία ζχλδεζε θαη κία θαιή εηθαζία ζηνλ ππνςήθην πειάηε γηα ην 

ηη εκπνξεχεηαη ην θαηάζηεκα. 

Φξεζηκνπνίεζε επξεηψλ ιέμεσλ – θιεηδηά 

Η ρξήζε ιέμεσλ – θιεηδηψλ ζην ειεθηξνληθφ φλνκα είλαη πξνηηκφηεξε λα 

γίλεηαη φηαλ θαιχπηνληαη νη παξαπάλσ παξάγνληεο. Παιηφηεξα ήηαλ ρξήζηκε θαηά 

ηελ εμαηνκίθεπζε γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ψζηε λα παξνπζηάδεηαη σο 

απνηέιεζκα ςειφηεξα. ήκεξα φκσο ε θχξηα κεραλή αλαδήηεζεο Google, δελ δίλεη 

ηφζν βάξνο ζε απηφ φζν παιηφηεξα. 

Τξνπνπνίεζε ειεθηξνληθνχ νλφκαηνο αλ απηφ δελ είλαη δηαζέζηκν 

Γελ είλαη ιάζνο λα πξνζηεζεί έλα πξφζεκα ζην φλνκα, φπσο έλα άξζξν ή ην 

«e» πξνεγνχκελν ηνπ νλφκαηνο, πνπ ζπκβνιίδεη ην electronic ή φπνηα άιιε 

ηξνπνπνίεζε. 

2.6 Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ 

Η ελφηεηα απηή εζηηάδεη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

απνηειεζκαηηθψλ ηζηνζειίδσλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πην εθιεπηπζκέλεο 

απνθάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα πξέπεη πξψηα λα θαηαλνεζεί 

πψο αιιειεπηδξνχλ νη ρξήζηεο κε ηηο ηζηνζειίδεο, πψο ζθέθηνληαη θαη πνηα είλαη ηα 

βαζηθά πξφηππα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά 

νη αξρέο. 

Η επρξεζηία θαη ε ρξεζηκφηεηα, θαη φρη ν νπηηθφο ζρεδηαζκφο, θαζνξίδνπλ 

ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία κηαο ηζηνζειίδαο. Γεδνκέλνπ φηη ν επηζθέπηεο ηεο 

ζειίδαο είλαη ην κφλν άηνκν πνπ θάλεη θιηθ ζην πνληίθη θαη σο εθ ηνχηνπ απνθαζίδεη 

ηα πάληα, ν ζρεδηαζκφο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ρξήζηε απνηειεί κία πξνζέγγηζε γηα 

επηηπρεκέλν ζρεδηαζκφ θεξδνθφξσλ ηζηνζειίδσλ. Οη 10 αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ είλαη: (Friedman, 2008) 

Οη επηζθέπηεο δελ ρξεηάδεηαη λα ζθέθηνληαη 

Δάλ ε πινήγεζε θαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο ηζηνζειίδαο δελ είλαη δηαηζζεηηθέο, 

θαζηζηά δπζθνιφηεξν γηα ηνπο ρξήζηεο λα θαηαλνήζνπλ πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
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θαη πψο λα πάλε απφ ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β. Μηα ζαθήο δνκή, νπηηθέο ελδείμεηο 

θαη εχθνια αλαγλσξίζηκνη ζχλδεζκνη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα βξνπλ 

ηελ πνξεία πξνο ηνλ ζηφρν ηνπο. 

Να κελ ζπαηαιείηαη ε ππνκνλή ησλ ρξεζηψλ 

Όζν ιηγφηεξε ελέξγεηα απαηηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο γηα λα πινεγεζνχλ ζε κηα 

ηζηνζειίδα, ηφζν πην πηζαλφ είλαη έλαο ηπραίνο επηζθέπηεο λα εμειηρζεί ζε πειάηε. Οη 

επηζθέπηεο πνπ εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πεξηπιαλεζνχλ ζε απηφ, ρσξίο λα ζπκπιεξψλνπλ κεγάιεο θφξκεο 

ηζηνχ γηα δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα κελ ηνπο θαλεί ρξήζηκνο 

πνηέ. Πξέπεη λα δίλεηαη ή δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα εμεξεπλήζνπλ ηελ 

ηζηνζειίδα θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο ππεξεζίεο ρσξίο λα ηνπο αλαγθαζηνχλ λα 

κνηξάδνληαη ηδησηηθά δεδνκέλα (Ολνκαηεπψλπκν, θχιν, email θηι). 

Δζηίαζε ηεο πξνζνρήο ησλ ρξεζηψλ 

Γεδνκέλνπ φηη νη ηζηνζειίδεο παξέρνπλ ηφζν ζηαηηθφ φζν θαη δπλακηθφ 

πεξηερφκελν, νξηζκέλεο πηπρέο ηεο δηεπαθήο ρξήζηε πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή απφ άιιεο. Πξνθαλψο, νη εηθφλεο είλαη πην εληππσζηαθέο απφ ην θείκελν - 

φπσο θαη νη θξάζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη κε έληνλνπο ραξαθηήξεο είλαη πην ειθπζηηθέο 

απφ ην απιφ θείκελν. 

Δζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο 

ηζηνζειίδαο, κε ηελ ρξήζε νπηηθψλ ζηνηρείσλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο επηζθέπηεο 

λα θηάζνπλ απφ ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β ρσξίο λα ζθεθηνχλ πψο πξαγκαηηθά 

πξέπεη λα γίλεη. Όζν ιηγφηεξεο εξσηήζεηο έρνπλ νη επηζθέπηεο, ηφζν θαιχηεξε ε 

αίζζεζε πξνζαλαηνιηζκνχ έρνπλ θαη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κεγαιχηεξε 

εκπηζηνζχλε πνπ πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ε ηζηνζειίδα. 

Καζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε 

Ο ζχγρξνλνο ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδσλ επηθξίλεηαη ζπλήζσο ιφγσ ηεο 

πξνζέγγηζήο ηνπ ζηελ θαζνδήγεζε ησλ ρξεζηψλ κε ειθπζηηθά νπηηθά βήκαηα, 

κεγάια θνπκπηά κε νπηηθά εθέ θ.ιπ. Αιιά απφ ηελ άπνςε ηνπ ζρεδηαζκνχ απηά ηα 

ζηνηρεία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη θαθά. Αληίζεηα, ηέηνηεο νδεγίεο είλαη 

εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθέο θαζψο νδεγνχλ ηνπο επηζθέπηεο κέζσ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο ηνπνζεζίαο κε έλαλ πνιχ απιφ θαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε ηξφπν. 

Η δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα δεη κε ζαθήλεηα πνηεο ιεηηνπξγίεο είλαη 

δηαζέζηκεο είλαη κηα ζεκειηψδεο αξρή ηνπ επηηπρεκέλνπ ζρεδηαζκνχ δηεπαθήο 

ρξήζηε. Γελ έρεη ζεκαζία πσο επηηπγράλεηαη απηφ. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη 

ην πεξηερφκελν είλαη θαιά θαηαλνεηφ θαη νη επηζθέπηεο αηζζάλνληαη άλεηα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχζηεκα. 

Απνηειεζκαηηθή γξαθή 

Καζψο ην δηάβαζκα ζην δηαδίθηπν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην δηάβαζκα ελφο 

βηβιίνπ, είλαη απαξαίηεην ην ζηπι γξαθήο λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο πξνηηκήζεηο 
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ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο ζπλήζεηεο πεξηήγεζεο. Οη κεγάιεο παξάγξαθνη θεηκέλνπ ρσξίο 

εηθφλεο θαη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζεκεηψλνληαη κε έληνλνπο ή πιάγηνπο ραξαθηήξεο 

παξαιείπνληαη. 

Η απνηειεζκαηηθή γξαθή γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ζχληνκσλ θαη ζπλνπηηθψλ 

θξάζεσλ, κε δηάηαμε πνπ κπνξεί λα δηαβαζηεί γξήγνξα θαη εχθνια 

(θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ρξήζε πνιιαπιψλ επηπέδσλ επηθεθαιίδαο, 

ρξήζε νπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιίζηεο κε θνπθθίδεο πνπ δηαζπνχλ ηε ξνή νκνηφκνξθσλ 

παξαγξάθσλ) θαη κε ηελ ρξήζε απιήο θαη αληηθεηκεληθήο γιψζζαο, κηα πξνψζεζε 

δελ ρξεηάδεηαη λα αθνχγεηαη ζαλ δηαθήκηζε, πξέπεη λα δνζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ινγηθνί 

θαη αληηθεηκεληθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα γηα ηηο αγνξέο ηνπο ή λα παξακείλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα. 

Απιφηεηα 

Η αξρή ηεο απιφηεηαο πξέπεη λα είλαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηεο ηζηνζειίδαο. Οη ρξήζηεο βξίζθνληαη ζπάληα ζε κία ηζηνζειίδα γηα λα απνιαχζνπλ 

ηνλ ζρεδηαζκφ. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλαδεηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο 

παξά ην ζρεδηαζκφ. Πξέπεη λα ππάξρεη απιφηεηα αληί γηα πνιππινθφηεηα. 

Απφ ηελ άπνςε ησλ επηζθεπηψλ, ν θαιχηεξνο ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδαο είλαη 

έλα θαζαξφ θείκελν, ρσξίο δηαθεκίζεηο ή άιιεο παξαγξάθνπο, πνπ ηαηξηάδεη αθξηβψο 

κε ηελ αλαδήηεζε ηνπο ή ην πεξηερφκελν πνπ ςάρλνπλ. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κηα θηιηθή πξνο ην ρξήζηε, εθηππψζηκε ηζηνζειίδα, είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ βέιηηζηε εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ. 

Κελφο ρψξνο (White space) 

Ο θελφο ρψξνο φρη κφλν βνεζά ζηε κείσζε ηνπ γλσζηηθνχ θνξηίνπ γηα ηνπο 

επηζθέπηεο, αιιά θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ αληίιεςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε. Όηαλ έλαο λένο επηζθέπηεο πξνζεγγίζεη έλα γξαθηζηηθφ 

πεξηβάιινλ (ηζηνζειίδα, αθίζα θηι.), ην πξψην πξάγκα πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη είλαη 

λα ζαξψζεη ηε ζειίδα θαη λα δηαηξέζεη ηελ πεξηνρή πεξηερνκέλνπ ζε εχπεπηεο 

πιεξνθνξίεο. Οη ζχλζεηεο δνκέο είλαη πην δχζθνιν λα δηαβαζηνχλ, λα ζαξσζνχλ, λα 

αλαιπζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ¨νξαηή γιψζζα¨ 

Τπάξρνπλ ηξεηο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ρξήζε ηεο ιεγφκελεο 

"νξαηήο γιψζζαο", ε νξγάλσζε, ε εμνηθνλφκεζε θαη ε επηθνηλσλία. 

Η νξγάλσζε παξέρεη ζηνλ ρξήζηε κηα ζαθή θαη ζηαζεξή ελλνηνινγηθή δνκή. 

Η ζπλνρή, ε δηάηαμε ηεο νζφλεο, νη ζρέζεηο θαη ε πινήγεζε απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

έλλνηεο ηεο νξγάλσζεο. Οη ίδηνη θαλφλεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φια ηα ζηνηρεία. 

Δμνηθνλφκεζε: Σέζζεξα βαζηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε: 

απιφηεηα, ζαθήλεηα, δηαθξηηηθφηεηα θαη έκθαζε. Η απιφηεηα πεξηιακβάλεη κφλν ηα 

ζηνηρεία πνπ είλαη πην ζεκαληηθά γηα ηελ επηθνηλσλία. αθήλεηα: φια ηα κέξε πξέπεη 

λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε ην λφεκά ηνπο λα κελ είλαη δηθνξνχκελν. Γηαθξηηηθφηεηα: 
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πξέπεη λα δηαθξίλνληαη νη ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ. 

Έκθαζε: ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα γίλνληαη εχθνια αληηιεπηά. 

Δπηθνηλσλία: Η δηεπαθή ρξήζηε πξέπεη λα δηαηεξεί ζε ηζνξξνπία ηελ 

επθξίλεηαο, ηελ αλαγλσζηκφηεηα, ηελ ηππνγξαθία, ηνλ ζπκβνιηζκφ, ηηο πνιιαπιέο 

πξνβνιέο θαη ην ρξψκα, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλεί κε επηηπρία. Ιδαληθφηεξν είλαη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη ην κέγηζην. 3 γξακκαηνζεηξέο ζε ηξία κεγέζε ην πεξηζζφηεξν 

θαη ην πνιχ 18 ιέμεηο ή 50-80 ραξαθηήξεο αλά γξακκή θεηκέλνπ. 

Σπλήζεο ζρεδηαζκφο 

Ο ζπλήζεο ζρεδηαζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηζηνζειίδαο δελ νδεγεί ζε κηα 

βαξεηή ηνπνζεζία ζην δηαδίθηπν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ζπλήζε είλαη πνιχ 

ρξήζηκα θαζψο κεηψλνπλ ηελ θακπχιε κάζεζεο, ηελ αλάγθε λα θαηαλνεζεί πψο 

ιεηηνπξγνχλ ηα πξάγκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν αλ φιεο νη 

ηζηνζειίδεο είραλ δηαθνξεηηθή νπηηθή παξνπζίαζε. Απηφ δελ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθφ 

απφ ηελ θαλνληθή καο δσή, φπνπ έρνπκε ηελ ηάζε λα ζπλεζίδνπκε ζηηο βαζηθέο αξρέο 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνπκε δεδνκέλα (θαθέινπο) ή θάλνπκε ςψληα 

(ηνπνζέηεζε πξντφλησλ). 

Με ηα ζπλήζε κπνξεί λα θεξδεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ θαη λα 

απνδεηρζεί ε αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο. Πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη πξνζδνθίεο 

ησλ ρξεζηψλ θαη λα θαηαλνείηαη ηη πεξηκέλνπλ απφ ηελ πινήγεζε κίαο ηζηνζειίδαο, 

ηε δνκή θεηκέλνπ, ηελ ηνπνζέηεζε αλαδήηεζεο θιπ. 

2.7 Μέζνδνη πιεξσκήο 

Τπάξρνπλ κεξηθνί ηξφπνη πνπ θάπνηνο κπνξεί λα πιεξψζεη γηα ηηο αγνξέο 

ηνπο. ε θπζηθά θαηαζηήκαηα, νη πην ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη πιεξσκήο είλαη ηα 

κεηξεηά, νη πηζησηηθέο ή νη ρξεσζηηθέο θάξηεο. Σα κεηξεηά γηα παξάδεηγκα είλαη 

αξθεηά δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, νη ειεθηξνληθέο αγνξέο έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ςεθηαθέο κεζφδνπο 

γηα ηε κεηαθνξά ησλ λνκηζκάησλ. (Heiskanen, 2016) 

Σα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ηα νπνία είλαη επίζεο 

γλσζηά σο Electronic Data Interchange (EDI), έρνπλ επηηξέςεη ηηο κεηαθνξέο 

πιεξσκψλ λα γίλνληαη απφ ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή. Αλακθηζβήηεηα, νη αγνξέο 

κέζσ Γηαδηθηχνπ έρνπλ θέξεη επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο. Η ίδηα ε νπζία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

πιεξσκψλ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο κηα πηζαλή επέθηαζε 

φζνλ αθνξά ηελ εκβέιεηα ηεο αγνξάο. Έλα ηέηνην ζχζηεκα πξνζθέξεη κεγάια νθέιε 

ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα απάηεο θαη θηλδχλσλ γηα ηνπο 

εκπφξνπο θαη σο εθ ηνχηνπ δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο λα πσινχλ παγθνζκίσο. 

Σαπηφρξνλα, κε ηνλ ίδην ηξφπν, σθειεί θαη ηνπο θαηαλαισηέο. 

ήκεξα ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. Ωζηφζν, νη ίδηεο νη 
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ειεθηξνληθέο πιεξσκέο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε πηζησηηθέο θάξηεο, ειεθηξνληθά 

πνξηνθφιηα θαη άκεζεο πιεξσκέο (δειαδή επηηαγή / ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή 

κεηαθνξά). 

Οη πιεξσκέο κε θάξηεο θαηαιακβάλνπλ πάλσ απφ ην ήκηζπ φισλ ησλ 

πιεξσκψλ, αθνινπζνχκελεο απφ ηξαπεδηθέο κεηαθνξέο, ηηκνιφγηα θαη κεηξεηά θαηά 

ηελ παξάδνζε (Check on delivery). χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Έθζεζε Πιεξσκψλ, 

νη ηάζεηο κεηαηνπίδνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν πξνο ηα ειεθηξνληθά πνξηνθφιηα θαη ηα 

ηξαπεδηθά εκβάζκαηα.  

2.7.1 Πιεξσκέο κε θάξηεο 

Η γεληθή πηζησηηθή θάξηα δεκηνπξγήζεθε ην 1966, φηαλ ε Σξάπεδα ηεο 

Ακεξηθήο ίδξπζε ηελ Bank America Service Corporation πνπ δηέζεζε ηελ 

BankAmericard, αξγφηεξα γλσζηή σο Visa, ζηηο ηξάπεδεο ζε εζληθφ επίπεδν". Οη 

θάξηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο «θιεηδί» ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Έλαο πειάηεο κπνξεί λα έρεη πηζησηηθή, ρξεσζηηθή ή πξνπιεξσκέλε 

θάξηα θαη λα ηε ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ αγνξά, είηε online, είηε ζε πξαγκαηηθά 

θαηαζηήκαηα. Οη πην γλσζηέο κάξθεο θαξηψλ είλαη νη θάξηεο MasterCard, Visa, 

American Express, Maestro θαη UnionPay. 

Οη πιεξσκέο κέζσ θαξηψλ ζεσξνχληαη νη θπξηφηεξεο κνξθέο ειεθηξνληθήο 

πιεξσκήο (ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπλαιιαγψλ θαξηψλ 2016). Απφ φιεο ηηο κεηαθνξέο 

ρξεκάησλ, 65% ρξεψλνληαη σο πιεξσκέο κε θάξηα ζηελ Βφξεηα θαη Λαηηληθή 

Ακεξηθή, 49% ζηελ Δπξψπε, Μέζε Αλαηνιή θαη Αθξηθή θαη 41% ζηελ Αζία. Απηέο 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο ηξεηο ηχπνπο, δειαδή θάξηεο πηζησηηθέο, ρξεσζηηθέο θαη 

πξνπιεξσκέλεο. 

2.7.2 Ηιεθηξνληθφ πνξηνθφιη (E-wallet) 

Μηα δηαθνξεηηθή κέζνδνο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, απνθαιείηαη ελαιιαθηηθή 

κέζνδνο πιεξσκήο. Οη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη πιεξσκήο ζεσξνχληαη έλαο απφ ηνπο 

πην αλαπηπζζφκελνπο ηξφπνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ. Παξφκνηα κε 

πξνεγνχκελνπο ηχπνπο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, νη ελαιιαθηηθέο πιεξσκέο 

παξέρνπλ κία εχθνιε θαη ζρεδφλ ρσξίο θφζηνο ζπλαιιαγή, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη 

θαη πξνζηαηεχεηαη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε πην απνηειεζκαηηθή εκπεηξία γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο. Έλαο απφ ηνπο πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελνπο ηξφπνπο ελαιιαθηηθψλ 

πιεξσκψλ είλαη ηα ςεθηαθά πνξηνθφιηα ή ειεθηξνληθά πνξηνθφιηα. 

Καη’ αξρήλ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ςεθηαθά πνξηνθφιηα θέξδηζαλ 

απίζηεπηε δεκνηηθφηεηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνιχ γξήγνξα. Μπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ εκπεηξία πιεξσκψλ θαη λα απινπνηήζνπλ ηελ δηαδηθηπαθή θαη 

θηλεηή πιεξσκή, θαζψο επηηξέπνπλ ηε ρξήζε θηλεηψλ ζπζθεπψλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ γξήγνξε θαη βειηησκέλε εκπεηξία πιεξσκήο. 

Σα ςεθηαθά πνξηνθφιηα είλαη παξφκνηα κε ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, 

απνζεθεχνπλ ρξήκαηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 
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δηάθνξα θαηαζηήκαηα θαη θαηαζηήκαηα γηα λα αγνξάζνπλ ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα 

ή λα πιεξψζνπλ γηα ππεξεζίεο. Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ηα ςεθηαθά 

πνξηνθφιηα κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο, θαζψο θαη λα 

ζπλδεζνχλ κε άιιεο κεζφδνπο πιεξσκήο, φπσο δηαδηθηπαθέο ηξαπεδηθέο κεηαθνξέο. 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ειεθηξνληθά πνξηνθφιηα δελ είλαη θπζηθά, δελ 

απαηηνχλ επαξθή ρξεκαηηθά πνζά γηα λα δεκηνπξγεζνχλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ πνξηνθνιηνχ είλαη δσξεάλ. 

Τπάξρνπλ πνιιά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ πνξηνθνιηνχ πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

έλα εχθνιν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ 

πιεξσκψλ. Σν MasterPass απφ ηε MasterCard θαη ην V.me by Visa, είλαη εκπνξηθά 

ζήκαηα ςεθηαθψλ πνξηνθνιηψλ ζε άλνδν, ελψ γηα αξθεηφ θαηξφ ην πην δεκνθηιέο 

ςεθηαθφ πνξηνθφιη ζεσξείηαη ην PayPal. 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πξηλ ην PayPal νη ηξάπεδεο έηεηλαλ λα ζηνρεχνπλ ζε 

κεγάιεο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο θαη λα έδηλαλ ιηγφηεξε πξνζνρή ζε κηθξέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο, δελ ππήξραλ νξγαληζκνί πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξάζρνπλ 

ην πξναλαθεξζέλ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ κε ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Σν PayPal θάιπςε απηφ ην εμεηδηθεπκέλν θελφ πνπ νη 

εηαηξείεο πηζησηηθψλ θαξηψλ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θαιχςνπλ. 

2.7.3 Τξαπεδηθέο κεηαθνξέο 

Η ηειεπηαία, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθή απφ ηηο πην θνηλέο κεζφδνπο 

ειεθηξνληθήο πιεξσκήο είλαη κηα θνηλή ειεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ. Απηή ε 

κέζνδνο είλαη γλσζηή κε πνιιά νλφκαηα, ειεθηξνληθή κεηαθνξά ρξεκάησλ, 

ειεθηξνληθή πιεξσκή, ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κεηαθνξά θαη νχησ θαζεμήο. 

Απηή ε κέζνδνο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά 

ρξεκάησλ απφ έλαλ ινγαξηαζκφ ζε άιιν. Η ρξεζηκφηεηα κηαο ηέηνηαο κεζφδνπ είλαη 

φηη ν θαηαλαισηήο ή ν έκπνξνο δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη πηζησηηθή θάξηα, ειεθηξνληθφ 

πνξηνθφιη, απιψο πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο αξηζκνχο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη 

έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ηελ είζνδν ζηελ ειεθηξνληθή ηξάπεδα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Οη ινγαξηαζκνί κπνξνχλ λα είλαη ζε δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο θαη αθφκε θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηζηφηνπν κηαο ηξάπεδαο, νπνηνζδήπνηε 

κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεκα γηα ηε κεηαθνξά θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ζε 

νπνηνδήπνηε λφκηζκα. Μηα άιιε πηπρή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, ε νπνία αμίδεη θάζε έκθαζε. Με ηε βνήζεηα ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη θαλείο δελ ζα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα λα θιέςεη ρξήκαηα. πξψηα απ 'φια, γηα 

λα νινθιεξσζεί κηα ζπλαιιαγή, ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ αξθεηνί θσδηθνί πνπ 

κπνξνχλ λα ζηαινχλ ζηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ελφο ηδηνθηήηε ινγαξηαζκνχ γηα λα 

επηβεβαηψζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη κφλν ηφηε λα νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή. 
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2.7.4 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ 

Όιεο νη παξαπάλσ κέζνδνη ειεθηξνληθήο πιεξσκήο έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Απφ ηελ άπνςε ηεο επηρείξεζεο, νη ειεθηξνληθέο 

πιεξσκέο είλαη επσθειείο, θαζψο δελ ππάξρεη θξχβεηαη ην εηζφδεκα θαη ζπλεπψο δελ 

ππάξρνπλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απάηε. Tν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα είλαη 

ε δπλαηφηεηα λα πσινχλ θαη λα αγνξάδνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Με ηελ πξνζηαζία ηεο αγνξάο κε 

ρξεψζεηο κέζσ πηζησηηθήο ή PayPal, νη θαηαλαισηέο θαη νη επηρεηξήζεηο είλαη θαη νη 

δχν εμαζθαιηζκέλεο. 

Σα κεηνλεθηήκαηα πξνέξρνληαη απφ ηηο ρξεψζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

πειάηε. Πξψηα απ 'φια, νξηζκέλνη πειάηεο φπσο νη ελψζεηο γηα παξάδεηγκα, κπνξεί 

λα κελ έρνπλ θάξηεο ή ινγαξηαζκνχο PayPal. Δάλ νη πειάηεο αγνξάζνπλ 

ειεθηξνληθά, αιιά δελ ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπλ έλα ηηκνιφγην, 

ππνρξεψλνληαη λα πιεξψζνπλ απεπζείαο κε ηξαπεδηθφ έκβαζκα κέζσ δηαδηθηχνπ. 

Απηφ εκπνδίδεη ηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο ζε δφζεηο. 

Γεχηεξνλ, νη πιαηθφξκεο πνπ πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο 

πιεξσκήο ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη δσξεάλ. 

πλήζσο έρνπλ έλα κεληαίν ηέινο θαη ιακβάλνπλ έλα επηπιένλ θφζηνο αλά 

ζπλαιιαγή. Απηέο νη πιαηθφξκεο, πνπ νλνκάδνληαη πχιεο πιεξσκψλ, πξνζθέξνπλ 

ζπλήζσο δηαθνξεηηθά παθέηα γηα επηρεηξήζεηο κε δηαθνξεηηθφ φγθν επηζθεςηκφηεηαο. 

2.8 Αζθάιεηα 

Όηαλ εθηειείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πιεξσκήο, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

αίζζεζε αζθάιεηαο. Οη πειάηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ έλαλ ηξφπν 

πιεξσκήο θαη ην ινγηζκηθφ πξέπεη λα επαιεζεχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πιεξψλνπλ. 

Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πηζησηηθέο θάξηεο, ειεθηξνληθά κεηξεηά, 

θξππηνγξάθεζε ή / θαη εληνιέο αγνξάο. Όζν πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ηερληθέο 

ππνζηεξίδνληαη απφ έλα παθέην ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ηφζν πην αζθαιέο κπνξεί λα 

είλαη ην ζχζηεκα, θαη σο εθ ηνχηνπ νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο έρνπλ νθέιε απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Καζψο νη επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αλαπηχζζνληαη, 

αλαπηχζζνληαη θαη βειηηψλνληαη θαζεκεξηλά πην αζθαιείο ηερλνινγίεο. Οη ηξέρνπζεο 

πνιηηηθέο αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ηειηθψλ 

ρξεζηψλ. Η επηηπρία ή ε απνηπρία κηαο επηρείξεζεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

εμαξηάηαη απφ ρηιηάδεο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, αιιά ρσξίο πεξηνξηζκφ, 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, ηεο νκάδαο, ησλ πειαηψλ, ησλ επελδπηψλ, ηνπ 

πξντφληνο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ κεηαδφζεσλ δεδνκέλσλ θαη απνζήθεπζεο. Κάζε 

επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζεκεξηλή παγθφζκηα 

αγνξά ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή αζθαιείαο ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνπο εηαίξνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο δηαλνκείο, νη νπνίνη ζα 
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παξάζρνπλ έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηνλ επεξρφκελν πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. (Al-Slamy, 2008) 

2.8.1 Πνιηηηθή απνξξήηνπ 

Υσξίο κηα πνιηηηθή αζθάιεηαο απνξξήηνπ, δελ είλαη δπλαηφ λα μνδεχνληαη 

ρξήκαηα κε ηξφπν ππεχζπλν θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφ. Μηα πνιηηηθή κπνξεί λα 

πεξηέρεη πνιιά ζηνηρεία, φπσο νδεγίεο αγνξάο, δειψζεηο δηαζεζηκφηεηαο θαη 

πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Η πνιηηηθή ηδησηηθνχ απνξξήηνπ ζρεδηάδεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε ζπιιέγεη, ρξεζηκνπνηεί, πξνζηαηεχεη ηα δεδνκέλα 

θαη ηηο επηινγέο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο λα αζθνχλ δηθαηψκαηα φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. Βάζεη απηήο ηεο πνιηηηθήο, νη 

θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ εάλ θαη ζε πνην βαζκφ επηζπκνχλ λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζηηο εηαηξείεο. 

2.8.2 Κξππηνγξάθεζε 

Σα ζπζηήκαηα θξππηνγξάθεζεο ηαμηλνκνχληαη ζε 2 θαηεγνξίεο πνπ είλαη: 

 χζηεκα θξππηνγξάθεζεο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

 χζηεκα θξππηνγξάθεζεο δεκφζηνπ θιεηδηνχ 

Μπζηηθφ θιεηδί: Η κπζηηθή θξππηνγξαθία είλαη ν παιαηφηεξνο ηχπνο ηεο 

κεζφδνπ γηα λα γξάθνληαη ηα πξάγκαηα κπζηηθά. Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη 

θξππηνγξάθεζεο κπζηηθνχ θιεηδηνχ, ε κεηαηφπηζε θαη αληηθαηάζηαζε. Η 

θξππηνγξάθεζε κεηαηφπηζεο, θξππηνγξαθεί ην αξρηθφ κήλπκα αιιάδνληαο ηελ ζεηξά 

ραξαθηήξσλ. Η θξππηνγξάθεζε αληηθαηάζηαζεο, αιιάδεη ην αξρηθφ κήλπκα 

αληηθαζηζηψληαο ηνπο ραξαθηήξεο κε άιινπο ραξαθηήξεο. Καη ζηνπο δχν ηχπνπο, 

ηφζν ν απνζηνιέαο φζν θαη ν παξαιήπηεο κνηξάδνληαη ηα ίδηα κπζηηθά θιεηδηά. Σν 

πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ζρήκα κπζηηθνχ θιεηδηνχ ζήκεξα ιέγεηαη Data 

Encryption Standard (DES). Η θξππηνγξάθεζε DES ιεηηνπξγεί κε κπζηηθφ θιεηδί 56-

bit θαη 16 γχξνπο γηα λα κεηαηξέςνπλ κηα παξάγξαθν ζε θξππηνγξαθεκέλν θείκελν. 

Η θξππηνγξάθεζε δεκφζηνπ θιεηδηνχ αλαπηχρζεθε γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο δηαλνκήο κπζηηθνχ θιεηδηνχ. Αξρηθά δεκνζηεχηεθε ην 1976 απφ ηνλ 

Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Stanford Martin Hellman θαη απφ ηελ πηπρηνχρν 

ζπνπδαζηή Whitfield Diffie. Η κέζνδνο δεκφζηνπ θιεηδηνχ ρξεζηκνπνηεί δχν 

δηαθνξεηηθά, αιιά καζεκαηηθά ζπλαθή θιεηδηά. Έλα απφ ηα θιεηδηά ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ, φπσο έλα απιφ θείκελν θαη ην δεχηεξν 

θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ θεηκέλνπ. 

2.8.3 Πηζηνπνίεζε 

Σα πηζηνπνηεηηθά δεζκεχνπλ ηελ ηαπηφηεηα, ηελ αξρή, ην δεκφζην θιεηδί θαη 

ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο ζε έλαλ ρξήζηε. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κέζσ δηαδηθηχνπ, πηζηνπνηεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

κνξθφηππν πνπ νξίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηππνπνίεζεο ηειεπηθνηλσληαθνχ θιάδνπ ησλ 
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δηεζλψλ ηειεπηθνηλσληψλ (ITU-T). Υξεζηκνπνηείηαη ε ζχζηαζε X.509. Έλα 

πηζηνπνηεηηθφ X.509 πεξηέρεη πιεξνθνξίεο φπσο: 

 Όλνκα θαη αλαγλσξηζηηθφ ηνπ θαηφρνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

 Πιεξνθνξίεο δεκφζηνπ θιεηδηνχ ηνπ θαηφρνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

 Πιεξνθφξεζε νξηζκνχ θιεηδηνχ ρξήζεο. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο πνιηηηθέο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

 Όλνκα θαη αλαγλσξηζηηθφ ηνπ εθδφηε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

 Γηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

ην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νη αγνξαζηέο κπνξνχλ 

λα ιάβνπλ πξνζσπηθά πηζηνπνηεηηθά γηα λα απνδείμνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ζε κηα 

δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία, αιιά εθείλνη πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη πηζηνπνηεηηθά γηα 

λα απνδείμνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ζηνπο αγνξαζηέο είλαη νη ηζηνζειίδεο ησλ 

πσιεηψλ. 

2.9 Ηιεθηξνληθφ Καηάζηεκα θαη ERP 

Σν ζχζηεκα ERP (Enterprise Resource Planning) είλαη έλαο ηχπνο ινγηζκηθνχ 

δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ ελζσκάησζε 

φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ κίαο επηρείξεζεο ζε έλα εληαίν ππνινγηζηηθφ 

ζχζηεκα. Σα ζπζηήκαηα ERP ελζσκαηψλνπλ ηα πεξηζζφηεξα ή φια ηα βαζηθά 

ζηάδηα ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία είλαη: (Segén, 2014) 

 

 ρεδηαζκφο πξντφλησλ, θφζηνο θαη αλάπηπμε 

 Παξαγσγή 

 Μάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο 

 Γηαρείξηζε απνζεκάησλ 

 Απνζηνιή θαη πιεξσκή 

Κάζε ηκήκα έρεη ζπλήζσο ην δηθφ ηνπ πξνζαξκνζκέλν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα βειηηζηνπνηεκέλν γηα ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην ηκήκα. Σν 

ζχζηεκα ERP παξέρεη ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πέξα απφ απηφ, ελζσκαηψλεη 

επίζεο θάζε ππνζχζηεκα ηκήκαηνο ζε κία θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπεη 

βειηησκέλε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ. Έρεη πςειέο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ απμεκέλε πξνβνιή δεδνκέλσλ θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο ξνήο εξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. 

Η επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο ERP γηα κηα επηρείξεζε είλαη κηα 

ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαη πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα επξεία αλάιπζε ησλ ηξερνπζψλ 

θαη κειινληηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Οη πεξηζζφηεξεο ιχζεηο ERP παξέρνπλ 

παξφκνηα ιεηηνπξγηθφηεηα, ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο πνπ πνηθίιινπλ ζε 

βάζνο, πνιππινθφηεηα, ηερλνινγία, ηηκή θαη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε κηα 
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ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία. Η πην θνηλή ηαμηλφκεζε ησλ ζπζηεκάησλ ERP είλαη ε 

εζηίαζε ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ηεζζάξσλ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 Παξαγσγή (Manufacturing) 

 Δθνδηαζκφο (Logistics) 

 Υξεκαηνδφηεζε (Finance) 

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ (Human resources) 

2.9.1 Πιενλεθηήκαηα ζχλδεζεο ινγηζκηθνχ ERP κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα 

Πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ππάξρνπλ ζήκεξα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

ζχλδεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ κε ηα ζπζηήκαηα ERP. Οη πην 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο κεηαμχ απηψλ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα δχν ζπζηήκαηα 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζε πνηα βάζε δεκηνπξγείηαη απηή ε επηθνηλσλία. 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαηά ηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ ινγηζκηθνχ επηθνηλσλίαο 

θαη ζπγρξνληζκνχ είλαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζήο θαη ην εθηηκψκελν πνζφ ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ γίλνληαη απφ ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

Σα πιενλεθηήκαηα ζχλδεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κε έλα 

ινγηζκηθφ ERP είλαη ηα εμήο: (Carpenter, 2015) 

 Μείσζε ηεο ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγήο, ψζηε λα εμνηθνλνκεζεί ρξφλνο 

θαη λα απμεζεί ε απφδνζε, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα ζθάικαηα θαηά 

ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ παξαγγειίαο, ησλ απνζεκάησλ,  ησλ 

ζηνηρείσλ πειάηε θαη απνζηνιήο. 

 Βειηίσζε ηνπ ζπγρξνληζκνχ ησλ απνζεκάησλ, παξαθνινχζεζε 

ελεκεξψζεσλ θαη παξνρή αθξηβψλ επηπέδσλ απνζεκάησλ ζηνπο 

πειάηεο, ρσξίο λα πξνζιακβάλεηαη πξνζσπηθφ γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ 

ησλ εξγαζηψλ. 

 Παξέρεη απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ φηαλ νη παξαγγειίεο έρνπλ 

απνζηαιεί θαη ηνπο επηηξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο 

παξαγγειίαο κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. 

 Απινπνηεί ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ηηκψλ θαη ησλ αιιαγψλ ζην 

απφζεκα ησλ πξντφλησλ. 

 Δίλαη αξθεηά επέιηθην ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη θαη κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ πνιιαπιά θαλάιηα πσιήζεσλ ζε απνκαθξπζκέλε 

ζχλδεζε (δηαδηθηπαθή ζπλαιιαγή) θαη εθηφο ζχλδεζεο (θπζηθή 

ζπλαιιαγή), ρσξίο λα ραζεί ε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα. 

 Σήξεζε ησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ κε απηνκαηνπνηεκέλε 

θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε. 

 Υεηξίδεηαη ηελ απμεκέλε δήηεζε ζηηο δηαδηθηπαθέο παξαγγειίεο ρσξίο 

λα απαηηνχληαη επηπιένλ πφξνη. 
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Κεθάιαην 3ν Ηιεθηξνληθφ Μάξθεηηλγθ 

3.1 Η ηζηνξία ηεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν 

Δκθάληζε ηνπ πξψηνπ δηαθεκηζηηθνχ banner 

ηηο 28 Οθησβξίνπ ηνπ 1994 εκθαλίζηεθε ζην δηαδίθηπν ην πξψην 

δηαθεκηζηηθφ banner ην νπνίν πεξηείρε ην κήλπκα "Have you ever clicked your mouse 

right here? You will" δειαδή "Έρεηε θάλεη θιηθ κε ην πνληίθη ζαο εδψ; Θα ην 

θάλεηε". Απηή ήηαλ κία δηαθήκηζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ Wired, ην HotWired θαη νδεγνχζε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο AT&T ε 

νπνία πιήξσζε 30000 δνιάξηα γηα λα βξίζθεηαη ην banner ζε εθείλε ηελ ζέζε γηα 

ηξεηο κήλεο. Η ηδέα ηνπ λα πσιεζεί δηαθεκηζηηθφο ρψξνο ζε κία ηζηνζειίδα πξνήιζε 

απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν πνπ πσιείηαη δηαθεκηζηηθφο ρψξνο ζε έλα πεξηνδηθφ. 

Η απφδνζε ηεο δηαθήκηζεο ήηαλ εληππσζηαθή, αθνχ ζρεδφλ νη κηζνί 

επηζθέπηεο ηνπ HotWired έθαλα θιηθ ζην banner κε CTR (αλαινγία θιηθ πξνο αξηζκφ 

εκθαλίζεσλ) 44%. Απφ ηφηε ε ρξήζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ banner εμαπιψζεθε ζε 

ηεξάζηην βαζκφ, αθνχ ήηαλ κία κεγάιε πεγή εζφδσλ γηα ηνπο θαηφρνπο ηζηφηνπσλ. 

Οη δηαθεκίζεηο πξνβνιήο γίλνληαη ζηνρεπκέλεο 

Καζψο ηα δηαθεκηζηηθά banner ζπλέρηζαλ λα θεξδίδνπλ δεκνηηθφηεηα, νη 

δηαθεκηδφκελνη ελδηαθέξνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηε ζηφρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαλαισηψλ, αληί λα ηνπνζεηνχλ απιψο ηηο 

δηαθεκίζεηο ηνπο φπνπ πξνζθέξεηαη ρψξνο θαη λα ειπίδνπλ πσο ζα ην δνπλ νη 

θαηάιιεινη άλζξσπνη. Απηφ νδήγεζε ζηελ αξρή ηεο ζηνρνζεηεκέλεο ηνπνζέηεζεο 

δηαθεκίζεσλ. 

Σν 1995 Η WebConnect, κηα δηαθεκηζηηθή εηαηξεία πνπ εηδηθεπφηαλ ζε 

δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο, άξρηζε λα βνεζά ηνπο πειάηεο ηεο λα εληνπίδνπλ ηηο 

ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαλ ην ηδαληθφ θνηλφ γηα απηνχο θαηαλαισηέο ηνπο. 

Πιένλ, νη εηαηξείεο ζα κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηήζνπλ δηαθεκίζεηο φπνπ νη 

δεκνγξαθηθνί ηνπο ζηφρνη ήηαλ πην πηζαλφ λα ηηο δνπλ. Έηζη φρη κφλν νη εηαηξείεο 

έθηαλαλ ζε πην ζπλαθέο θνηλφ, αιιά θαη νη ηζηφηνπνη πνπ θηινμελνχζαλ ηηο 

δηαθεκίζεηο ήηαλ επίζεο ζε ζέζε λα εκθαλίδνπλ δηαθεκηζηηθά banner πνπ ήηαλ πην 

ζρεηηθά ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο. 

Η WebConnect εηζήγαγε επίζεο ην εξγαιείν CustomView, ην νπνίν 

παξνπζίαδε ην πφζεο θνξέο έλαο ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο είδε κηα δηαθήκηζε κε 

banner. Αλ έλαο ρξήζηεο είρε δεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε αξθεηέο θνξέο, ζα 

εκθαληδφηαλ κηα δηαθνξεηηθή δηαθήκηζε. 

Τα εξγαιεία εληνπηζκνχ αξρίδνπλ λα εμειίζζνληαη 

Οη ρξήζηεο ηείλνπλ λα ζηακαηήζνπλ λα παξαηεξνχλ κηα δηαθήκηζε banner 

αθνχ ηελ έρνπλ δεη μαλά, νπφηε πεξηφξηζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ θνξψλ πνπ έλαο ρξήζηεο 
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βιέπεη κηα δηαθήκηζε πνπ βνήζεζε ηνπο δηαθεκηδφκελνπο ζην δηαδίθηπν λα 

απνηξέςνπλ ηελ «θφπσζε ησλ banner». Ο πεξηνξηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο 

δηαθεκίζεσλ πξνβνιήο εμαθνινπζεί λα είλαη κηα θνηλή ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη δηαθεκηδφκελνη κέρξη ζήκεξα. 

Σν 1996, νη δηαθεκίζεηο banner γέκηζαλ ην δηαδίθηπν, αιιά νη δηαθεκηδφκελνη 

δελ είραλ αθφκα θάπνηνλ ηξφπν γηα λα δηαπηζηψζνπλ εάλ απηέο νη δηαθεκίζεηο 

νδεγνχζαλ πξαγκαηηθά ζε απηά απνηειέζκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Οη έκπνξνη 

ρξεηάδνληαη έλαλ ηξφπν γηα λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο θακπάληεο 

δηαθεκίζεσλ πξνβνιήο ζε πνιινχο ηζηφηνπνπο θαη λα κπνξνχλ λα δνπλ πψο 

αιιειεπηδξνχλ νη ρξήζηεο κε ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο. 

Σν Doubleclick εκθαλίζηεθε ζηε ζθελή σο έλα απφ ηα πξψηα εξγαιεία ROI 

(Δπηζηξνθή επί ηεο επέλδπζεο) γηα θακπάληεο δηαθεκηζηηθψλ banner. Πξνζέθεξαλ 

ζηνπο δηαθεκηζηέο κηα λέα ππεξεζία πνπ νλνκάδεηαη DART (Dynamic Advertising 

Reporting & Targeting), ε νπνία επέηξεςε ζηηο εηαηξείεο λα παξαθνινπζνχλ πφζεο 

θνξέο κηα δηαθήκηζε πξνβιήζεθε θαη παηήζεθε θιηθ ζε πνιιαπινχο ηζηφηνπνπο. 

Σν πην εληππσζηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο DART ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη 

δηαθεκηδφκελνη είραλ πιενλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ απφδνζε ησλ 

δηαθεκίζεψλ ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ αιιαγέο ζε κηα θακπάληα δσληαλά. 

Πξνεγνπκέλσο, νη δηαθεκηδφκελνη έπξεπε λα πεξηκέλνπλ έσο φηνπ νινθιεξσζεί κηα 

θακπάληα πξνηνχ αλαιχζνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη βειηηζηνπνηήζνπλ ην επφκελν 

banner ηνπο γηα θαιχηεξε απφδνζε. 

Η επηηπρία ηνπ Doubleclick νδήγεζε επίζεο ζε έλα λέν κνληέιν ηηκνιφγεζεο 

γηα δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν: θφζηνο αλά εκθάληζε (CPM). Πξνεγνπκέλσο, νη 

ηζηφηνπνη πιεξψλνληαλ κία ζηαζεξή ακνηβή γηα λα θηινμελήζνπλ δηαθεκηζηηθά 

banner γηα κηα πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Με ηε βειηησκέλε παξαθνινχζεζε 

δηαθεκίζεσλ, ε ηηκνιφγεζε ησλ banner κεηαηνπίζηεθε πξνο έλα κνληέιν πνπ 

βαζίδεηαη ζην ROI. 

Η εκθάληζε θαη γξήγνξε απνηπρία ησλ Pop Up δηαθεκίζεσλ 

Σν επφκελν ζηάδην ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο ήηαλ ηα δηαθεκηζηηθά Pop 

Up, ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθα σο ε ακαξηία ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε πην κηζεηή 

δηαθεκηζηηθή ηαθηηθή. Οη δηαθεκίζεηο Pop Up, εκθαλίζηεθα ην 1997 θαη 

μεπεηάγνληαλ μαθληθά θαηά ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη έθεξαλ εθλεπξηζκφ 

ζηνπο ρξήζηεο. 

Οη δηαθεκηδφκελνη ζηξέθνληαη ζηελ επί πιεξσκή δηαθήκηζε θαη ηελ 

δηαθήκηζε ρξέσζεο αλά θιηθ 

Σν 1999 νη δηαθεκηδφκελνη ζηξάθεθαλ ζηελ πιεξσκέλε ηνπνζέηεζε ζηα 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Η GoTo.com - κηα αλεξρφκελε εηαηξεία κεραλψλ 

αλαδήηεζεο πνπ αξγφηεξα ζα απνθηνχζε ε Yahoo, εηζήγαγε ηελ πξψηε ππεξεζία γηα 

ηνπνζέηεζε ςειά ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο επί πιεξσκήο. Οη δηαθεκηδφκελνη 

έιαβαλ ηελ επθαηξία λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα κία ζέζε ζηα θνξπθαία 
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απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά. Παξά ηηο 

αξρηθέο αλεζπρίεο φηη ε πιεξσκέλε αλαδήηεζε ζα νδεγνχζε ζε παξαπνηεκέλα 

απνηειέζκαηα, ε GoTo.com ήηαλ ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη έζνδα απφ ηε κεραλή 

αλαδήηεζεο κέζσ απηνχ ηνπ κνληέινπ. 

Η πιεξσκή γηα ηνπνζέηεζε ηειηθά εμειίρζεθε ζε Pay Per Click (ρξέσζε αλά 

θιηθ). Οη εηαηξείεο ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε απνηειεζκάησλ 

αλαδήηεζεο ζε κηα βάζε αλά θιηθ: γηα παξάδεηγκα, πιεξψλνπλ ζηε GoTo.com 1 

δνιάξην αλά θιηθ εάλ ηνπνζεηήζεη ηελ δηαθεκηδφκελε εηαηξεία σο ην θνξπθαίν 

απνηέιεζκα αλαδήηεζεο. Απηφ νδήγεζε ζε απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο πνπ 

θαζνξίδνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην πφζν κηα εηαηξεία ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα 

πιεξψζεη. Οη πςειφηεξνη πιεηνδφηεο ζπλήζσο εκθαλίδνληαλ πξψηνη, αθφκε θαη 

πάλσ απφ ην πην ζρεηηθφ πεξηερφκελν, θαη δελ ήηαλ ζαθέο ζηνπο ρξήζηεο πνηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ δηαθεκηζηηθά θαη πνην ήηαλ νξγαληθφ πεξηερφκελν. 

Η εκπεηξία ηνπ ρξήζηε κε ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο επί πιεξσκή ήηαλ 

θαθή, θαη κηα εμειηγκέλε κεραλή αλαδήηεζεο ζθέθηεθε φηη ζα κπνξνχζε λα ην 

δηνξζψζεη. Η Google εηζήγαγε ην 2000 ην AdWords, αξρηθά κε έλα κνληέιν 

δηαθήκηζεο επί πιεξσκήο γηα ηνπνζέηεζε. Η Google ζέιεζε λα δεκηνπξγήζεη κηα 

ππνζηεξηδφκελε εκπεηξία αλαδήηεζεο πνπ δεκηνχξγεζε έζνδα ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη 

ε πνηφηεηα θαη ε ζρεηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. 

Δλψ ηα πξνεγνχκελα κνληέια πιεξσκέλεο αλαδήηεζεο φπσο ην GoTo.com 

βαζίζηεθαλ ζε πξνζθνξέο απφ δηαθεκηδφκελνπο γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ ηαμηλφκεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο, ην AdWords εηζήγαγε έλα κνληέιν ηνπ δείθηε 

πνηφηεηαο, ην νπνίν έιαβε ππφςε ηελ αλαινγία θιηθ πξνο αξηζκφ εκθαλίζεσλ κηαο 

δηαθήκηζεο, φηαλ θαζφξηδε ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζηε ζειίδα απνηειεζκάησλ 

αλαδήηεζεο. Αθφκε θαη αλ κηα δηαθήκηζε είρε ρακειφηεξε πξνζθνξά, ζα 

εμαθνινπζνχζε λα εκθαλίδεηαη πάλσ απφ άιιεο, ιηγφηεξν ζρεηηθέο δηαθεκίζεηο επί 

πιεξσκή ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ράξε ζηελ πςειή αλαινγία θιηθ πξνο 

αξηζκφ εκθαλίζεσλ. Σν κνληέιν ηεο βαζκνινγίαο πνηφηεηαο εμαθνινπζεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα. 

Οη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο γίλνληαη ππεξ-ζηνρεπκέλεο 

Καζψο νη πιαηθφξκεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ αλαπηχρζεθαλ ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000, νη δηαθεκηδφκελνη ζέιεζαλ έλαλ ηξφπν λα ελζσκαηψζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο δηαθήκηζεο κε ηξφπν ηφζν απνηειεζκαηηθφ φζν θαη κε παξεκβαηηθφ. 

Οη έκπνξνη ήζειαλ έλα ζρέδην δξάζεο γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο λεφηεξνπο ρξήζηεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ, νη νπνίνη φιν θαη πεξηζζφηεξν απέθεπγαλ ηα δηαθεκηζηηθά banner 

θαη μφδεπαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζην δηαδίθηπν ζε θνηλσληθά 

δίθηπα. 

Αθνχ απέξξηςε πξνεγνπκέλσο δηαθεκίζεηο ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ, ην Facebook 

άξρηζε λα δνπιεχεη κε δηαθεκηζηέο ην 2006 σο ηξφπν αχμεζεο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

λέαο εηαηξείαο. Ξεθίλεζε κε κηθξέο δηαθεκίζεηο πξνβνιήο θαη δηαθεκηζηηθνχο 

ζπλδέζκνπο θαη ηειηθά εμειίρζεθαλ ζε δηαθεκίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε δεκνγξαθηθά 
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ζηνηρεία θαη ελδηαθέξνληα ελφο ρξήζηε. Παξά θάπνηεο αληηπαξαζέζεηο ζηελ πνξεία, 

ην Facebook έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη πξσηνπφξνο δηαθεκηζηήο, αιιάδνληαο ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο θζάλνπλ ζην θνηλφ ηνπο ζην θνηλφ. 

"Η ζηξαηεγηθή καο είλαη πνιχ κηθξφηεξε φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ 

ησλ δηαθεκίζεσλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ζηφρεπζεο γηα λα παξέρνπκε ην ζσζηφ 

πεξηερφκελν ζηνπο ζσζηνχο αλζξψπνπο", δήισζε ν ηδξπηήο ηνπ Facebook Mark 

Zuckerberg ην 2014. 

Η ζηφρεπζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ζπλαθείο δηαθεκίζεηο, αληί λα ηνπο 

βνκβαξδίδεη κε κεγάιν φγθν δηαθεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, έρεη γίλεη κηα ζπλήζεο 

πξαθηηθή γηα ηνπο δηαθεκηδφκελνπο ζην δηαδίθηπν, ηδίσο ζηα θνηλσληθά κέζα 

ελεκέξσζεο. Πέξα απφ ηηο πξνζπάζεηεο ζηφρεπζεο ηνπ Facebook, άιια θνηλσληθά 

δίθηπα φπσο ην Twitter, ην YouTube θαη ην Google+ επηθεληξψλνληαη ζηελ παξνρή 

δηαθεκηζηηθήο εκπεηξίαο ζε ρξήζηεο πνπ δελ ηηο αηζζάλνληαη επηζεηηθέο ή απξφζσπεο. 

(Cook, K. 2015) 

3.2 Βειηηζηνπνίεζε γηα κεραλέο αλαδήηεζεο - SEO 

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν είλαη απφ ηα πην δεκνθηιή εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θαηαλαισηέο γηα λα αλαθαιχςνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ Ιζηφ. Ωο 

απνηέιεζκα, ην κάξθεηηλγθ κεραλψλ αλαδήηεζεο γίλεηαη κηα θπξίαξρε κνξθή 

δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο. Υξεζηκνπνηψληαο ην κάξθεηηλγθ αλαδήηεζεο, νη ηζηφηνπνη 

πνπ επηζπκνχλ λα εθζέζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο 

θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ φηαλ αλαδεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο-

θιεηδηά πνπ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζηφρεπζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θηινμελεζνχλ νη δηαθεκηδφκελνη, νη πεξηζζφηεξεο κεραλέο 

αλαδήηεζεο έρνπλ δηαηξέζεη ηε ζειίδα απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο ζε νξγαληθφ θαη 

δηαθεκηζηηθφ κέξνο. Η αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζφλεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ 

εκθάληζε νξγαληθψλ απνηειεζκάησλ κε ηε κνξθή θαηάηαμεο ηεο ιίζηαο ησλ 

ζπλδέζκσλ ηζηφηνπσλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί αλάινγα κε ηε ζπλάθεηα ηνπο κε ην 

εξψηεκα αλαδήηεζεο. Σα κέξε πάλσ θαη δεμηά ησλ νξγαληθψλ απνηειεζκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ πξνβνιή δηαθεκηδφκελσλ ζπλδέζκσλ, νη νπνίνη 

ζπλήζσο δεκνπξαηνχληαη ζε δηαθεκηδφκελνπο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξνπο 

κεραληζκνχο. Η πψιεζε δηαθεκηζηηθψλ ζπλδέζκσλ είλαη ζπλήζσο ε θχξηα ξνή 

εζφδσλ γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ε κφλε ξνή 

εζφδσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πσιήζεσλ, νη δηαθεκηδφκελνη 

ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκίζεψλ ηνπο κεηαμχ ησλ 

δηαθεκηδφκελσλ ζπλδέζκσλ θαη γεληθά νη πςειφηεξνη πιεηνδφηεο θεξδίδνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο πξνβνιέο ζπλδέζκσλ, ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο απνηειεζκάησλ. 

Δθηφο απφ ηελ αγνξά δηαθεκηδφκελσλ ζπλδέζκσλ, πνιινί ηζηφηνπνη θαη 

δηαθεκηζηέο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ην δξφκν ηνπο ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο νξγαληθψλ 

απνηειεζκάησλ επεξεάδνληαο ηνλ αιγφξηζκν ηαμηλφκεζεο ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. 
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Γεδνκέλνπ φηη νη νξγαληθέο ζπλδέζεηο ζεσξνχληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο σο πην 

αμηφπηζηεο, νη ηζηφηνπνη ιακβάλνπλ ζεηηθά νθέιε απφ ηνπο επηζθέπηεο πνπ θηάλνπλ 

κέζσ ησλ θιηθ ζε απηνχο. Η ελέξγεηεο πνπ έλαο ηζηφηνπνο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη γηα λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ νξγαληθφ θαηάινγν νλνκάδεηαη 

βειηηζηνπνίεζε κεραλψλ αλαδήηεζεο (SEO). Η βειηίσζε ηεο ζέζεο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί είηε θάλνληαο ηνλ ηζηφηνπν πην ζρεηηθφ κε ηνπο θαηαλαισηέο είηε 

επελδχνληαο ζε ηερληθέο πνπ επεξεάδνπλ απνθιεηζηηθά ηε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο 

ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. Απηνί νη δχν ηχπνη ηερληθψλ SEO αλαθέξνληαη ζπλήζσο 

θνξέο σο white hat SEO θαη black hat SEO αληίζηνηρα. Η ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη 

φηη ην white hat SEO βειηηψλεη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο, απμάλνληαο έηζη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη θαζηζηψληαο ηνλ ηζηφηνπν πην ζρεηηθφ, ελψ ην 

black hat SEO βειηηψλεη κφλν ηελ θαηάηαμε ελφο ηζηφηνπνπ κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ πνηφηεηά ηνπ. 

3.2.1 Τερληθέο black hat SEO 

Γέκηζκα ιέμεσλ-θιεηδηψλ (key-words) 

Σν γέκηζκα ιέμεσλ-θιεηδηψλ είλαη ε πξαθηηθή ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο κηαο 

ιέμεο-θιεηδηνχ γηα ηελ νπνία ν ηζηφηνπνο πξνζπαζεί λα θαηαηάμεη πςειά. 

Παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ην γξάςηκν πεξηερνκέλνπ κε ηε ιέμε-θιεηδί πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζπρλά ψζηε ην θείκελν λα αθνχγεηαη αθχζηθν θαη λα 

πεξηιακβάλεη ιίζηεο ιέμεσλ ή αξηζκψλ πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία ζην πεξηερφκελν 

ηεο ζειίδαο. (Google, 2017) 

Κξπθφ θείκελν 

Σν θξπθφ θείκελν είλαη κηα ηαθηηθή ρεηξηζκνχ ηεο θαηάηαμεο ησλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο θαη δελ βειηηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, ην θείκελν 

πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ κε ιεπθή γξακκαηνζεηξά ζε 

ιεπθφ θφλην είλαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ηελ θαηάηαμε ηεο 

ζειίδαο γηα φξνπο αλαδήηεζεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηζηφηνπν. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ην θξπθφ θείκελν είλαη 

απνδεθηφ (θαη κάιηζηα επηζπκεηφ), φπσο φηαλ ν ηζηφηνπνο πεξηιακβάλεη Flash, 

JavaScript ή εηθφλεο. Δίλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη αθξηβέο ελαιιαθηηθφ θείκελν γηα 

απηέο ηηο ηερλνινγίεο γηα λα βνεζεζνχλ ηφζν ηνπο αληρλεπηέο ξνκπφη φζν θαη νη 

επηζθέπηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. (Google, 2017) 

Σρεδηαζκφο ζπλδέζκσλ 

Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο δηαρεηξηζηέο ηζηνζειίδσλ ηεο Google νξίδνπλ 

ηνλ ζρεδηαζκφ ζπλδέζκνπ σο "νπνηνζδήπνηε ζχλδεζκνο πνπ πξννξίδεηαη λα 

ρεηξαγσγήζεη ην θαηάηαμε ή ηελ ηαμηλφκεζε ελφο ηζηφηνπνπ ζηα απνηειέζκαηα 

αλαδήηεζεο Google" (Google, 2017). Ο πξαγκαηηθφο ζηφρνο απηήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηαο γξακκήο είλαη ε απνζάξξπλζε ηεο αγνξάο θαη 

πψιεζεο ζπλδέζκσλ πνπ παξέρνπλ θαιχηεξε θαηάηαμε θαη ηεο ππεξβνιηθήο 

αληαιιαγήο ζρνιίσλ κε ζπλδέζκνπο ζε άιιεο ζειίδεο. 
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Ύπνπιεο αλαθαηεπζχλζεηο 

Η αλαθαηεχζπλζε ελφο ρξήζηε απφ κηα δηεχζπλζε URL ζε κηα άιιε δελ είλαη 

απφ κφλε ηεο πξαθηηθή Black Hat SEO. Η Google ζεσξεί σο κηα χπνπιε 

αλαθαηεχζπλζε εθείλε πνπ αλαθαηεπζχλεη ηνλ ρξήζηε ζε κηα ζειίδα κε πεξηερφκελν 

πνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο πιεξνθνξίεο ζειίδαο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο (Google, 2017). 

Απφθξπςε 

Η απφθξπςε είλαη παξφκνηα κε ηελ χπνπιε αλαθαηεχζπλζε, θαζψο θαη νη δχν 

κέζνδνη ζθνπεχνπλ λα πξνζθέξνπλ ζην ρξήζηε πεξηερφκελν πνπ δελ ηαηξηάδεη κε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Έλαο ηζηφηνπνο πνπ 

θαηαιαβαίλεη αλ έλαο επηζθέπηεο είλαη άλζξσπνο ή ξνκπφη θαη παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ζηνλ θάζε ηχπν επηζθέπηε (Google, 2017). 

Σειίδεο εηζφδνπ 

Μηα ζειίδα εηζφδνπ είλαη κηα ζειίδα πνπ δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα λα 

βνεζήζεη έλαλ ηζηφηνπν λα ηαμηλνκεζεί ςειά γηα κηα δεδνκέλε ιέμε ή φξν 

αλαδήηεζεο. Σν Google απνζαξξχλεη ηε ρξήζε ζειίδσλ κε πνιιέο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ 

νδεγνχλ φινπο ηνπο ρξήζηεο ζηνλ ίδην ηζηφηνπν (Google, 2017) 

Αληηγξακκέλν πεξηερφκελν 

Σν αληηγξακκέλν πεξηερφκελν είλαη πεξηερφκελν πνπ είλαη δηπιφηππν απφ 

άιινλ ηζηφηνπν ή κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ δελ πξνζζέηνπλ ζεκαληηθή αμία 

(Google, 2017). Η Google αληακείβεη ην πξσηφηππν πεξηερφκελν θαη ηηκσξεί ην 

ππεξβνιηθά δηπιφ πεξηερφκελν. 

Ιζηνζειίδεο θησρήο πηνζέηεζεο 

Μία ηζηνζειίδα θησρήο πηνζέηεζεο έλα αληίγξαθν ηνπ αξρηθνχ εκπνξηθνχ 

ηζηφηνπνπ ή έλα αληίγξαθν πνπ δελ πξνζζέηεη ζεκαληηθή αμία ζηα ζηνηρεία 

ζπγαηξηθψλ. Παξφιν πνπ ε Google δελ ηηκσξεί ηνπο ηζηφηνπνπο γηα ην φηη έρνπλ 

πεξηερφκελν ζπγαηξηθψλ, νη ηζηφηνπνη πνπ θαηαηάζζνληαη θαιχηεξα ζηα 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο Google είλαη εθείλνη πνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο είλαη κνλαδηθφ (Google, 2017). 

3.2.2 Τερληθέο white hat SEO 

Δηηθέηεο (Tags) 

Η εηηθέηα <title> είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Σν πεξηερφκελν απηήο ηεο εηηθέηαο 

πξνζδηνξίδεη ηε ζειίδα ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο θαη θάζε ζειίδα ελφο 

ηζηφηνπνπ ζα πξέπεη λα έρεη απηήλ ηελ εηηθέηα. Οη εηηθέηεο ηίηινπ πξέπεη λα είλαη 

κνλαδηθέο ζε θάζε ζειίδα θαη πξέπεη λα πεξηέρνπλ κηα ινγηθή ιέμε-θιεηδί.. Πξέπεη λα 

ππάξρεη ε κεηα-εηηθέηα "πεξηγξαθή" (<meta name = "description" content = "" />) θαη 

ην πεξηερφκελν πξέπεη λα πεξηέρεη αθξηβή πεξίιεςε ηεο ζειίδαο, θαζψο ην θείκελν 
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εκθαλίδεηαη ζπρλά θάησ απφ ηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. 

Πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί κηα ή δχν ζρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά. Όπνπ είλαη ινγηθφ, 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί κηα ιέμε-θιεηδί ζε κηα εηηθέηα <h1> (Dean, 2016). Η 

εηηθέηα <nav>, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηνπο ζπλδέζκνπο πινήγεζεο ελφο ηζηφηνπνπ, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θχξην κελνχ πινήγεζεο ελφο ηζηφηνπνπ. Απηφ 

βνεζά ηα πξνγξάκκαηα αλίρλεπζεο ηεο Google θαζψο πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ελφο ηζηφηνπνπ (Connolly & Hoar, 2015).  

Βνήζεηα πξνο ηα robot 

Οη ηζηφηνπνη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ έλα αξρείν robots.txt θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην εξγαιείν robots.txt Tester ηεο Google γηα λα επηβεβαησζεί φηη ην 

αξρείν ιεηηνπξγεί κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν. Γηα λα βνεζήζεη ηνπο αληρλεπηέο ηεο 

Google, νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ηζηφηνπνπ πξέπεη λα ππνβάινπλ έλαλ ράξηε ηζηφηνπνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Κνλζφια αλαδήηεζεο Google (Google, 2017). 

URLs, Κείκελν-άγθπξα θαη Δηθφλεο 

Οη δηεπζχλζεηο URL ζα πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζνχλ γηα ηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαο πεξηγξαθηθέο ιέμεηο ζηηο δηαδξνκέο URL αληί γηα 

αξηζκνχο ή θσδηθνχο (π.ρ. / πξντφληα/ππλνδσκάηην/ζεληφληα/ξνδ/ δίλνπλ ζε κηα 

κεραλή αλαδήηεζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ην /products/category004/ 

item354/color250/. Σν θείκελν αγθχξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηγξαθηθφ (αληί γηα 

ην γεληθφ "Κάληε θιηθ εδψ") θαη νη εηθφλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηγξαθηθά νλφκαηα 

αξρείσλ θαη αθξηβή ελαιιαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εηηθέηα <img> (Connolly & 

Hoar, 2015). 

Σχλδεζκνη 

Οη ζρεηηθνί εμεξρφκελνη ζχλδεζκνη κε αμηφπηζηνπο ηζηφηνπνπο ελδέρεηαη λα 

ζηείινπλ έλα κήλπκα εκπηζηνζχλεο ζηελ Google, ελψ πάξα πνιινί εμεξρφκελνη 

ζχλδεζκνη ελδέρεηαη λα ππνβαζκίζνπλ ηελ θαηάηαμε.  Οη πεξηζζφηεξνη εμεξρφκελνη 

ζχλδεζκνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ραξαθηεξηζηηθφ rel = "nofollow" (Dean, 

2016). 

Φηινμελία βίληεν 

Οη θάηνρνη ηζηφηνπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηερφκελν βίληεν ζηηο ηζηνζειίδεο 

ηνπο πξέπεη λα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν λα ρξεζηκνπνηνχλ ην YouTube σο 

θηινμελεηή ηνπ βίληεν. Σν YouTube αλήθεη ζηελ Google θαη ππνζηεξίδεηαη πσο ε 

παξνπζία ελφο βίληεν YouTube ζε έλαλ ηζηφηνπν κπνξεί λα απνηειεί επλντθφ 

παξάγνληα ζηελ θαηάηαμε απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο ηεο Google (Dean, 2016). 

Καζψο ε ηερλνινγία ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη, νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηδηνθηήηεο ηζηφηνπσλ πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη 

νη ηζηφηνπνί ηνπο εκθαλίδνληαη ζηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Οη 

δηαρεηξηζηέο επσθεινχληαη απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ ηνλ 

αιγφξηζκν θαηάηαμεο ηεο Google, ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην 
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αγνξάο ηεο παγθφζκηαο θίλεζεο κεραλψλ αλαδήηεζεο. Απνθεχγνληαο ηηο ηαθηηθέο 

ηνπ black hat SEO θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερληθέο white hat SEO, νη ηδηνθηήηεο 

ηζηνηφπσλ κπνξνχλ λα βεβαησζνχλ φηη νη ηζηφηνπνί ηνπο εθκεηαιιεχνληαη πιήξσο ηηο 

επθαηξίεο θαηάηαμεο ηεο Google. 

3.3 Μάξθεηηλγθ κεραλψλ αλαδήηεζεο - SEM  

Σν κάξθεηηλγθ κεραλψλ αλαδήηεζεο (Search Engine Marketing) είλαη έλαο 

ηχπνο κάξθεηηλγθ ζην Γηαδίθηπν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έξεπλα, ηελ ππνβνιή θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε κηαο ηζηνζειίδαο κέζα ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα λα επηηεπρζεί ε 

κέγηζηε πξνβνιή θαη λα απμεζεί ην κεξίδην ησλ πιεξσκέλσλ ή / θαη νξγαληθψλ 

παξαπνκπψλ θίλεζεο απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

Σν SEM πεξηιακβάλεη ηελ βειηηζηνπνίεζε κεραλψλ αλαδήηεζεο (SEO), ηελ 

έξεπλα ιέμεσλ-θιεηδηψλ, ηελ αληαγσληζηηθή αλάιπζε, ηηο επί πιεξσκή ιίζηεο θαη 

άιιεο ππεξεζίεο κεραλψλ αλαδήηεζεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα απμήζνπλ ηελ 

επηζθεςηκφηεηα ζηνλ δηαθεκηδφκελν ηζηφηνπν. 

3.3.1 PPC (Pay Per Click) 

Σν επί πιεξσκή κάξθεηηλγθ αλαδήηεζεο απνηειεί ηελ πιεξσκέλε δηαθήκηζε 

ε νπνία εκθαλίδεηαη ζπλήζσο παξαπιεχξσο, πάλσ θαη ελίνηε θάησ απφ ηηο νξγαληθέο 

θαηαρσξίζεηο ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Απηά ηα απνηειέζκαηα θέξνπλ ηελ 

εηηθέηα "Γηαθ." γηα λα θαηαζηήζνπλ ζαθέο ζηνπο ρξήζηεο φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη ακεηβφκελεο δηαθεκίζεηο θαη δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο νξγαληθήο θαηαρψξηζεο 

ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. Οη ηξεηο γλσζηφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ππεξεζία πιεξσκήο αλά θιηθ (PPC) είλαη ε Google κε ην AdWords, ην 

Yahoo! Με ην Search Marketing θαη ην Microsoft Live κε ην Search Advertising. 

Όηαλ έλαο ρξήζηεο εηζάγεη κηα ιέμε ή θξάζε ζηε κεραλή αλαδήηεζεο, εθείλε 

επηζηξέθεη κηα ιίζηα νξγαληθψλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Δκθαλίδεη επίζεο 

δηαθεκίζεηο ζρεηηθέο κε ην εξψηεκα αλαδήηεζεο δίπια ζηηο νξγαληθέο θαηαρσξίζεηο. 

Απηέο νη δηαθεκίζεηο ηείλνπλ λα είλαη κηθξέο, δηαθξηηηθέο δηαθεκίζεηο βαζηζκέλεο ζε 

θείκελν. 

Δλψ ε πςειή θαηάηαμε ζηελ νξγαληθή ιίζηα απνηειεζκάησλ είλαη ε ηδαληθή 

ιχζε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο ηζηνζειίδσλ, επεηδή είλαη δσξεάλ θαη 

επεηδή νη ρξήζηεο βιέπνπλ ηα νξγαληθά απνηειέζκαηα σο ακεξφιεπηα. Η εκθάληζε 

κίαο ηζηνζειίδα ςειά ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο κπνξεί λα είλαη 

δχζθνιε θαη ε επίηεπμε κηαο ζηαζεξά πςειήο θαηάηαμεο απαηηεί ζεκαληηθή 

πξνζπάζεηα θαη πνιχ ρξφλν. 

Πιεξψλνληαο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο κηα ακνηβή αλά θιηθ γηα λα 

εκθαλίδνληαη νη δηαθεκίζεηο σο ρνξεγνχκελν απνηέιεζκα φηαλ έλαο ρξήζηεο 

πιεθηξνινγεί ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ έρνπλ επηιερζεί, ν δηαθεκηδφκελνο ηζηφηνπνο 

κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ςειά ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ζρεδφλ ακέζσο. Όηαλ 
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έλαο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζε κία απφ ηηο δηαθεκίζεηο, απνθηάηαη έλαο λένο επηζθέπηεο 

θαη ε κεραλή αλαδήηεζεο ρξεψλεη γηα ην θιηθ. 

Οη ιέμεηο-θιεηδηά γηα ην PPC πξνζθέξνληαη απφ ηνπο δηαθεκηδφκελνπο ζε έλα 

ζχζηεκα δεκνπξαζίαο: γεληθά, φζν πςειφηεξε είλαη ε πξνζθνξά αλά θιηθ, ηφζν 

πςειφηεξε είλαη ε ηνπνζέηεζε ηεο δηαθήκηζεο ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. 

Οξηζκέλα ζπζηήκαηα PPC ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο έλαλ πνηνηηθφ ππνινγηζκφ ζηελ 

θαηάηαμε ηαμηλφκεζεο, κε βάζε ηε δεκνηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο (ε αλαινγία θιηθ 

πξνο αξηζκφ εκθαλίζεσλ ή CTR) θαη ηελ αληηιεπηή πνηφηεηα ηεο ζειίδαο 

πξννξηζκνχ ζηελ νπνία παξαπέκπεη. 

Μεξηθνί απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ έρεη αμία ε ρξήζε ησλ PPC 

δηαθεκίζεσλ είλαη νη εμήο: (Ryan & Jones, 2009) 

 Γεκηνπξγεί θίλεζε (traffic) έσο φηνπ ην SEO αξρίζεη λα απνδίδεη θαη 

λα εκθαλίδεη ηνλ ηζηφηνπν ςειά ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. 

Μπνξεί λα ρξεηαζηνχλ κήλεο γηα λα θηάζεη ν ηζηφηνπνο ζην πάλσ κηζφ 

ηεο πξψηεο ζειίδαο ησλ νξγαληθψλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο κέζσ 

SEO. Οη δηαθεκίζεηο ηνπ PPC κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ζηνλ 

ηζηφηνπν επηζθέπηεο ζρεδφλ ακέζσο. 

 Οη πςειά ζηνρεπκέλεο δηαθεκίζεηο ζεκαίλνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

κεηαηξνπήο: δελ κεηαδίδεηαη ην κήλπκα ζηε κάδα φπσο ζα γηλφηαλε κε 

κηα δηαθήκηζε πξνβνιήο ή κηα δηαθήκηζε κε banner, ε δηαθήκηζε 

αλαδήηεζεο ζα εκθαλίδεηαη κφλν κπξνζηά ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ 

πιεθηξνινγήζεη ηηο επηιεγκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά ζηε κεραλή 

αλαδήηεζεο ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ επηιεγεί. 

 Μπνξεί λα είλαη έλαο απίζηεπηα απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα 

δηαθήκηζε. Γίλεηαη πιεξσκή γηα ηε δηαθήκηζή κφλν φηαλ έλαο ρξήζηεο 

θάλεη θιηθ ζε απηή θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ ηζηφηνπν. Παξέρνληαο πνιχ 

ζηνρεπκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά θαη κε ηελ πξνυπφζεζε πσο νη ζειίδεο 

πξννξηζκνχ κεηαηξέπνπλ απνηειεζκαηηθά, ηφηε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κηα πνιχ πγηή απφδνζε επέλδπζεο (ROI). 

3.3.2 Γεκηνπξγία δηαθεκίζεσλ κεραλψλ αλαδήηεζεο 

Τπάξρνπλ απηνκαηνπνηεκέλνη νδεγνί γηα ηελ θαζνδήγεζε ζηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο θαη πνιιά εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία, ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο θακπάληαο. Η δεκηνπξγία κία δηαθήκηζεο απαηηεί 

πξνεηνηκαζία θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα: (Ryan & Jones, 2009) 

 Δπηινγή ησλ ιέμεσλ-θιεηδηά κε ζχλεζε: Αλαδήηεζε γηα κεγαιχηεξεο 

θξάζεηο-θιεηδηά πνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο θαη 

έηζη ζα απνζηέιινπλ πνιχ ζηνρνζεηεκέλε επηζθεςηκφηεηα ζηνλ 

δηαθεκηδφκελν ηζηφηνπν. 

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαθεκίζεσλ: Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα 

πξνζειθχζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ θιηθ ζε απηέο. Υξεηάδεηαη 

πξνζεθηηθή ζθέςε γηα ηνλ ηίηιν θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήκηζήο. 
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Απαηηείηαη έλα ζηνρεπκέλν πεξηερφκελν πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε 

αλζξψπνπο πνπ είλαη έηνηκνη λα αγνξάζνπλ. Σα θιηθ πνπ δελ νδεγνχλ 

ζε κεηαηξνπέο θνζηίδνπλ ρξήκαηα. 

 Μεηαηξνπή ησλ θιηθ ζε πειάηεο: Μφιηο ιεθζνχλ ηα θιηθ, ζα πξέπεη νη 

επηζθέπηεο λα κεηαηξαπνχλ ζε πειάηεο, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

Σν πνζνζηφ κεηαηξνπήο είλαη ην θξηηήξην πνπ δείρλεη αλ ε θακπάληα 

είλαη επηηπρεκέλε ή φρη. Γελ πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη νη επηζθέπηεο 

κεηά ην θιηθ ηεο δηαθήκηζεο ζηελ αξρηθή ζειίδα. Αιιά ζε κηα ζειίδα 

πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θείκελν ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ έρνπλ κφιηο 

θάλεη θιηθ, ίζσο κηα ζειίδα πξντφληνο ή αθφκα θαιχηεξα, κηα εηδηθή 

ζειίδα πξννξηζκνχ εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα λα εληζρχζεη ηελ θακπάληα 

PPC. 

 Μέηξεζε ησλ πάλησλ θαη ζπλερείο δνθηκέο: Πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θακπάληαο θαη λα 

γίλεηαη κειέηε ησλ κεηξήζεσλ. Δπίζεο λα γίλεηαη δνθηκή δηαθνξεηηθψλ 

ζπλδπαζκψλ δηαθεκίζεσλ, δηαθνξεηηθψλ ζειίδσλ πξννξηζκνχ θαη 

δηαθνξεηηθψλ ζπλδπαζκψλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Σέινο λα γίλεηαη 

κέηξεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη αιιαγέο επεξεάδνπλ ην CTR, ηνλ 

ξπζκφ κεηαηξνπήο θαη ην θφζηνο αλά κεηαηξνπή. 

3.4 Web Analytics 

Σα web analytics είλαη πιαηθφξκεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπιινγή, κέηξεζε, 

παξαθνινχζεζε, αλάιπζε θαη αλαθνξά δεδνκέλσλ ρξήζεο ζην δηαδίθηπν γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ επηζθεπηψλ. Σα Analytics κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηζηφηνπνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη επηρεηξεκαηηθνί 

ζηφρνη ή/θαη λα βειηησζεί ε ηθαλνπνίεζε θαη ε αθνζίσζε ησλ πειαηψλ. (Hasan et al., 

2009) 

Έλα πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε ηεο απφδνζεο ηνπ ηζηφηνπνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: (Waiseberg & Kaushik, 2009) 

3.4.1 Οξηζκφο ζηφρσλ 

Η απάληεζε ζηελ αθφινπζε εξψηεζε είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ κηαο ηζηνζειίδαο: Γηαηί ππάξρεη ν ηζηφηνπνο; Κάζε δηθηπαθφο ηφπνο ζα έρεη 

ηε δηθή ηνπ κνλαδηθή απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηζηφηνπνο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζα πξέπεη λα πνπιά πξντφληα, έλαο ηζηφηνπνο ππνζηήξημεο 

ζα πξέπεη λα απαληά ζηηο εξσηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη έλαο ηζηφηνπνο εηδήζεσλ ζα 

πξέπεη λα παξέρεη πεξηερφκελν. Κάζε ηδηνθηήηεο ηζηφηνπνπ πξέπεη λα νξίδεη ηελ 

επηηπρία ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη λα επαλεμεηάδεη πεξηνδηθά ηνπο 

ζηφρνπο. 

Οη ζηφρνη ηνπ ηζηφηνπνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη ζα βνεζήζνπλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ κεηξήζεσλ πνπ βνεζνχλ ζηε κέηξεζε ηεο επηηπρίαο απηνχ ηνπ 
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θαλαιηνχ (γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο, έλαο ηζηφηνπνο είλαη έλα θαλάιη κεηαμχ πνιιψλ 

άιισλ). Ο ηζηφηνπνο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ηα άιια 

επηρεηξεκαηηθά έμνδα. ε επέλδπζε πξέπεη λα κεηξάηαη έλαληη ηεο επηζηξνθήο. 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο εμειηθηηθέο ηάζεηο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα είλαη ε 

ηθαλφηεηα κέηξεζεο ηεο επηηπρίαο, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ηζηνζειίδαο. 

Παιηφηεξα γηλφηαλ απιψο ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Σψξα ππάξρεη ε δπλαηφηεα λα 

κεηξεζεί ε επηηπρία φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ησλ θακπαληψλ θνηλσληθψλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο ή κηαο ηζηνζειίδαο ππνζηήξημεο ή ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ ηζηφηνπνπ ή 

αθφκα θαη ελφο ηζηνινγίνπ. Η κφλε απαίηεζε είλαη ε δηαηχπσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. 

3.4.2 Οξηζκφο κεηξήζεσλ (KPIs) 

Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κέηξεζεο κπνξεί λα γίλεη κε ηε δεκηνπξγία βαζηθψλ 

δεηθηψλ απφδνζεο (KPI) πνπ δείρλνπλ εάλ ν ηζηφηνπνο πιεζηάδεη ή φρη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ. Δίλαη θνηλψο γλσζηφ ζηελ θνηλφηεηα ησλ Web Analytics φηη νη πιεξνθνξίεο δελ 

αμίδεη λα ζπιιέγνληαη αλ δελ δεκηνπξγνχλ δηνξαηηθφηεηα. Πξέπεη λα ππάξμεη δξάζε 

πνπ λα ζπλδέεηαη κε θάζε KPI πνπ πξνηείλεηαη γηα έλαλ ηζηφηνπν. Γηα παξάδεηγκα, 

εάλ κεηξεζεί ην θφζηνο κάξθεηηλγθ αλά επηζθέπηε ζε έλαλ ηζηφηνπν, πξέπεη λα 

ππάξρνπλ δχν ζρεηηθέο ελέξγεηεο: Μία γηα κείσζε απηνχ ηνπ αξηζκνχ θαη κία γηα 

αχμεζε απηνχ. 

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο KPI είλαη φηη είλαη εμαηξεηηθά 

ξπζκηδφκελν: θάζε επηρείξεζε, ηκήκα ή πξφζσπν ζα πξέπεη λα έρεη ηνπο KPIs πνπ 

νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ επηρείξεζε ή ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θαη 

ελδηαθέξνληα. Έλαο θνηλφο δηαρσξηζκφο ησλ KPIs ζε νιφθιεξε ηε βηνκεραλία είλαη 

θαηά ηεξαξρία: ε αλψηεξε δηνίθεζε ιακβάλεη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηζηφηνπνπ. ν πξντζηάκελνο ιακβάλεη αλαθνξέο ζρεηηθά κε 

ηα απνηειέζκαηα θακπάληαο θαη "απνηειέζκαηα βειηηζηνπνίεζεο ηζηφηνπνπ". θαη νη 

αλαιπηέο ιακβάλνπλ ιεπηνκεξείο θαη ηερληθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ 

ηζηφηνπνπ. 

Σα πνηνηηθά KPIs ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να κελ είλαη πνιχπινθα: Οη απνθάζεηο ζηηο εηαηξείεο γίλνληαη απφ 

άηνκα ζε δηάθνξα ηκήκαηα κε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν. Δάλ κφλν ν 

αλαιπηήο ηζηνχ θαηαλνεί ηα KPIs, είλαη απίζαλν νη ππεχζπλνη ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε φιε ηελ επηρείξεζε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 Να είλαη ζρεηηθά: Κάζε επηρείξεζε είλαη κνλαδηθή, αθφκε θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ κνηάδνπλ κε άιιεο ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ. Μπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη θαη νη δχν εηαηξείεο ζα έπξεπε ή επηβάιιεηαη λα 

κεηξήζνπλ ηνλ ηζηφηνπφ ηνπο κε παξφκνηεο κεηξήζεηο. Ωζηφζν, ην 

κφλν πνπ έρνπλ θνηλφ είλαη ην γεγνλφο φηη πσινχλ ίδηα πξντφληα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπο. Όια ηα άιια είλαη δηαθνξεηηθά, ηα επηρεηξεκαηηθά 

ηνπο κνληέια, νη πξνηεξαηφηεηέο ηνπο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 
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θαζεκία ηείλεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηζηφ ζην πνιπθαλαιηθφ 

ραξηνθπιάθηφ ηεο. 

 Να είλαη επίθαηξα: Πξέπεη λα παξέρνληαη έγθαηξα νη κεγάιεο κεηξήζεηο 

ψζηε νη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ 

έγθαηξεο απνθάζεηο. Αθφκα θαη νη εμαηξεηηθνί δείθηεο KPIs είλαη 

άρξεζηνη εάλ δηαξθνχλ έλα κήλα γηα λα ιεθζνχλ πιεξνθνξίεο φηαλ ε 

βηνκεραλία αιιάδεη θάζε εβδνκάδα. 

 Να είλαη άκεζα ρξήζηκα: Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα θαηαλνεζεί 

γξήγνξα ηη είλαη ν KPI, έηζη ψζηε λα κπνξεί θαλείο λα ην βξεη. 

Έλα θαιφ παξάδεηγκα ελφο εμαηξεηηθνχ KPI πνπ πιεξνί φια ηα πξνεγνχκελα 

θξηηήξηα είλαη ην πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο (πνζνζηφ ησλ επηζθέςεσλ κηαο κφλν 

ζειίδαο). Γελ είλαη πνιχπινθν γηαηί είλαη εχθνιν λα θαηαλνεζεί, λα εμεγεζεί θαη λα 

δηαδνζεί. Δίλαη ζρεηηθφ επεηδή εληνπίδεη πνχ μνδεχνληαη ρξήκαηα γηα κάξθεηηλγθ θαη 

πνηεο ζειίδεο δελ απνδίδνπλ ζεηηθά. Δίλαη επίθαηξν, επεηδή είλαη έλα πξφηππν ζε φια 

ηα εξγαιεία ηνπ Web Analytics κε έλα θιηθ. Καη είλαη άκεζα ρξήζηκν επεηδή ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ ηζηφηνπνπ κπνξεί λα ην δεη θαη λα γλσξίδεη ηη ρξεηάδεηαη πξνζνρή. 

3.4.3 Σπιινγή δεδνκέλσλ 

Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ηα δεδνκέλα λα ζπιιέγνληαη κε αθξίβεηα θαη λα 

απνζεθεχνληαη ζε κηα ηνπηθή ή εμσηεξηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

Η ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη ηέζζεξηο βαζηθνί ηξφπνη θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηζηφηνπνπο. 

Καηαρσξίζεηο ηζηνχ (Web logs) 

Κάζε θνξά πνπ έλαο επηζθέπηεο ζε έλαλ ηζηφηνπν δεηά πιεξνθνξίεο (γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ έλαο επηζθέπηεο θάλεη θιηθ ζε έλαλ ζχλδεζκν γηα λα κεηαβεί ζε 

κηα άιιε ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ), ν δηαθνκηζηήο ηνπ ηζηφηνπνπ θαηαρσξεί απηφ ην 

αίηεκα ζε έλα αξρείν θαηαγξαθήο. Σν αξρείν θαηαγξαθήο κπνξεί λα έρεη πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο, αιιά ε επέθηαζε ηεο κνξθήο αξρείνπ θαηαγξαθήο, ε νπνία 

είλαη ε ζπλεζέζηεξε, απνζεθεχεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: ηελ IP ηνπ ππνινγηζηή 

πνπ δήηεζε πιεξνθνξίεο, ηελ εκεξνκελία ή ηελ ψξα νινθιήξσζεο ηεο 

ζπλδηαιιαγήο, ηα bytes πνπ κεηαθέξζεθαλ θαη ηέινο θαηαγξάθεη ηελ παξαπνκπή. 

Πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη: 

 Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ηζηφηνπνπ θαηέρεη ηα δεδνκέλα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη ν ηδηνθηήηεο έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ ηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 Σα αξρεία θαηαγξαθήο ηζηνχ είλαη δηαζέζηκα πξνο ηα πίζσ, ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ζηνλ θάηνρν ηνπ ηζηφηνπνπ λα επαλεμεηάζεη πξνεγνχκελεο 

θακπάληεο θαη λα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα. 

 Απεηθνλίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αληρλεπηψλ ηζηνχ (νη αληρλεπηέο απφ 

ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο επηζθέπηνληαη ηνλ ηζηφηνπν γηα λα ηηο 

επξεηεξηάζνπλ θαη λα εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο). 
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JavaScript Tagging 

Απηή ε ηερλνινγία ζπλίζηαηαη ζηελ εηζαγσγή ελφο κηθξνχ JavaScript ζε θάζε 

ζειίδα ελφο ηζηφηνπνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε θνξά πνπ έλαο επηζθέπηεο αλνίγεη 

κηα ζειίδα, ελεξγνπνηείηαη απηφ ην JavaScript θαη νη πιεξνθνξίεο θαη νη ελέξγεηεο ηνπ 

επηζθέπηε απνζεθεχνληαη ζε έλα μερσξηζηφ αξρείν. 

Πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη: 

 Τπνινγίδεη θάζε επίζθεςε ζε έλαλ ηζηφηνπν, ελψ ηα αξρεία 

θαηαγξαθήο (Web logs) κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο ζειίδεο 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ Proxy (ηνπ παξνρέα ζχλδεζεο δηθηχνπ) 

ή ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ηνπ ρξήζηε. 

 Σν JavaScript δελ δηαβάδεηαη απφ πξνγξάκκαηα αλίρλεπζεο, ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ πςειέο πνζφηεηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη δελ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ. Οη αληρλεπηέο 

κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηελ αλάιπζε. Ωζηφζν, είλαη ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία θαη πνιιά απφ απηά δελ είλαη αλαγλσξίζηκα. 

 Οη πφξνη αλάιπζεο βξίζθνληαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ε 

επηρείξεζε δελ ρξεηάδεηαη λα επεμεξγάδεηαη θαη λα απνζεθεχεη ηα 

δεδνκέλα εζσηεξηθά. 

Web Beacons 

Απηή ε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ησλ εκθαλίζεσλ banner 

θαη ησλ θιηθ. Παξφιν πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, ηα web beacons κπνξνχλ λα 

βξεζνχλ ζην δηαδίθηπν. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ web beacons είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηζηφηνπνπο. 

Απαληά ζε εξσηήζεηο φπσο: πψο πξαγκαηνπνηνχληαη νη δηαθεκίζεηο banner ζε 

πνιινχο ηζηφηνπνπο (φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεζνχλ απφ ηα ίδηα ή δηαθνξεηηθά 

ζχλνια πειαηψλ); Δπεηδή ν ίδηνο δηαθνκηζηήο ζπιιέγεη ηα δεδνκέλα, δηαβάδεη ηα 

cookies θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ παξαθνινχζεζε, είλαη αξθεηά εχθνιν γηα ηνπο 

δηαθεκηζηέο λα παξαθνινπζήζνπλ, αλψλπκα, ηνλ ίδην επηζθέπηε ζε πνιιαπινχο 

ηζηφηνπνπο ή δηαθνξεηηθνχο επηζθέπηεο ζηνλ ίδην ηζηφηνπν. 

3.4.4 Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Γηα λα θαηαλνεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ απφ ηα δεδνκέλα, ν αλαιπηήο 

ηζηνχ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κεξηθά αξρηθά βήκαηα. Αθνινπζνχλ νη αλαιχζεηο 

πνπ βνεζνχλ ζηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε νπνηνπδήπνηε ηζηφηνπνπ. 

Τα  βαζηθά ησλ web analytics 

Οπνηνδήπνηε εξγαιείν αλάιπζεο ηζηνχ παξνπζηάδεη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά, 

κηα νκάδα βαζηθψλ κεηξήζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ακέζσο κεηά ηε ζχλδεζε ζην 

εξγαιείν. Σν Google Analytics εκθαλίδεη ηηο αθφινπζεο κεηξήζεηο: 
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 Δπηζθέςεηο: Ο αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ ζχλδεζεο ζηνλ ηζηφηνπν θαη ν 

αξηζκφο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνλ ηζηφηνπν. 

 Πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο: Σν πνζνζηφ ησλ επηζθέςεσλ κηαο κφλν 

ζειίδαο (απηή ε κέηξεζε κπνξεί επίζεο λα έρεη δηαθνξεηηθνχο 

νξηζκνχο, φπσο κηα επίζθεςε πνπ δηαξθεί ιηγφηεξν απφ 5 

δεπηεξφιεπηα). 

 Αξηζκφο πξνβνιψλ ζειίδαο: Ο αξηζκφο ησλ ζειίδσλ πνπ δεηήζεθαλ ζε 

φιεο ηηο επηζθέςεηο. 

 ειίδεο / Δπίζθεςε: Πφζεο ζειίδεο εκθαλίζηεθαλ θαηά κέζν φξν ζε 

θάζε επίζθεςε. 

 Μέζνο ρξφλνο ζηνλ ηζηφηνπν: Γηα πφζε δηάξθεηα έκελαλ νη επηζθέπηεο 

ζηελ ηνπνζεζία. 

 Πνζνζηφ λέσλ επηζθέςεσλ: Πφζεο ζπλεδξίεο πξνέξρνληαη απφ άηνκα 

πνπ επηζθέθηεθαλ ηνλ ηζηφηνπν γηα πξψηε θνξά. 

Οη πξνεγνχκελνη αξηζκνί δηαθέξνπλ απφ ηε επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαη γηα 

ην ιφγν απηφ δελ ππάξρεη θαλέλα απφιπην ζεκείν αλαθνξάο ην νπνίν λα κπνξεί λα 

ζπγθξίλεη έλαο ηδηνθηήηεο ηζηφηνπνπ. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο πξνβνιψλ ζειίδαο ζηνλ ηζηφηνπν είλαη έλα θαιφ 

ζεκάδη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κε εμαίξεζε, γηα παξάδεηγκα, ηζηφηνπνπο 

ππνζηήξημεο, φπνπ ν πειάηεο ζέιεη λα βξεη γξήγνξα ηηο πιεξνθνξίεο. 

Σα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο κεηξάλε ηελ πνηφηεηα ηεο θπθινθνξίαο (traffic) 

πνπ απνθηάηαη θαη αλ είλαη ε ζσζηή θπθινθνξία. Δίλαη ζρεδφλ άκεζα πξνζβάζηκν ζε 

νπνηνδήπνηε εξγαιείν web analytics, εχθνιν λα θαηαλνεζεί θαη κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (banner, PPC ή email). 

Πεγέο επηζθεςηκφηεηαο (Traffic Sources) 

Μηα άιιε ηππνπνηεκέλε αλαθνξά γηα ηα εξγαιεία web analytics είλαη ε 

αλαθνξά πεγψλ επηζθεςηκφηεηαο. Δκθαλίδεη ζπλήζσο ην πνζνζηφ θαη ηνλ απφιπην 

αξηζκφ επηζθεπηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θάζε ηχπν πεγήο. 

Σα δεδνκέλα πνπ παξέρνπλ ηα web analytics είλαη: 

 Άκεζε θπθινθνξία (Direct Traffic): Αληηπξνζσπεχεη ηνπο επηζθέπηεο 

πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ ηζηφηνπν εηζάγνληαο ηε δηεχζπλζε URL ηνπ 

ηζηνηφπνπ ή απφ έλα ζειηδνδείθηε. ε πεξίπησζε πνπ νη εηζεξρφκελεο 

ζπλδέζεηο πεξλνχλ απφ θαθψο θσδηθνπνηεκέλεο αλαθαηεπζχλζεηο ή 

θαθέο θακπάληεο, ε θπθινθνξία κπνξεί επίζεο λα θαηαρσξεζεί σο 

άκεζε. Όηαλ εμεηάδεηαη ε άκεζε επηζθεςηκφηεηα, ν θάηνρνο ελφο 

ηζηφηνπνπ κπνξεί λα θαηαλνήζεη πφζε επηζθεςηκφηεηα απνθηά απφ 

άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ηνλ ηζηφηνπν αξθεηά βαζηά ψζηε λα γλσξίδνπλ 

ηε δηεχζπλζε URL ή λα έρνπλ ζειηδνδείθηε. 

 Παξαπνκπέο (Referring URLs): Οη δηεπζχλζεηο URL παξαπνκπήο είλαη 

άιινη ηζηφηνπνη πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηζηφηνπν πνπ αλαιχεηαη. Απηά 

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη απνηέιεζκα δηαθεκίζεσλ banner, θακπαληψλ ή 
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ηζηνινγίσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ηζηφηνπν. Οη αλαθνξέο 

δηεπζχλζεσλ URL βνεζνχλ έλαλ θάηνρν ηζηφηνπνπ λα εληνπίζεη πεγέο 

πνπ δελ γλσξίδεη φηη ζηέιλνπλ επηζθεςηκφηεηα ζηνλ αλαιπφκελν 

ηζηφηνπν. Αλάινγα κε ηελ αμία πνπ παξάγεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

παξαπνκπέο, κπνξεί λα ππάξμεη κηα ζρέζε κάξθεηηλγθ κεηαμχ ησλ δχν 

κεξψλ. 

 Μεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engines): Οη κεραλέο αλαδήηεζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν νξγαληθή φζν θαη πιεξσκέλε (PPC / SEM) 

θίλεζε. Η αλαδήηεζε είλαη ην φρεκα πνπ νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα βξνπλ ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, νπφηε απηφ είλαη έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα φινπο ηνπο ηζηνηφπνπο. Η αλάιπζε ησλ 

ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηζθέπηεο γηα λα θηάζνπλ 

ζηνλ ηζηφηνπν κπνξεί λα ππνδείμεη ηηο πξνζέζεηο ηνπο. 

 Αιιά (Others): Σν «άιια» πεξηιακβάλεη θακπάληεο ζηνλ ηζηφηνπν πνπ 

έρνπλ ξπζκηζηεί κε αθξίβεηα, φπσο: ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, άκεζν 

κάξθεηηλγθ θ.ιπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ θακπαληψλ. 

3.5 Social media 

Oη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα λα αγλνήζνπλ ηα νθέιε απφ ηε 

ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ. ην παξειζφλ, νη θαηαλαισηέο ζπρλά είραλ απιψο ηε 

γλψκε κεξηθψλ θίισλ πξηλ θάλνπλ κηα ζεκαληηθή αγνξά. Η ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο κπνξεί λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ απηψλ ησλ απφςεσλ απφ ιίγεο ζε 

εθαηνληάδεο ή αθφκα θαη ρηιηάδεο. Tα θνηλσληθά κέζα εμαθνινπζνχλ λα 

πξνζεγγίδνπλ ηφζν ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ηνπο θαηαλαισηέο.  

Έρεη γίλεη αληηιεπηφ απφ ηηο επηρεηξήζεηο φηη νη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα θνηλσληθά κέζα επεηδή είλαη δηαζθεδαζηηθά. Μπνξνχλ εχθνια λα κνηξαζηνχλ ηηο 

ηδέεο, ηηο θσηνγξαθίεο, ηα βίληεν, ηηο ζπκπάζεηεο θαη ηηο αληηπάζεηεο κεηαμχ ηνπο. Οη 

επηρεηξήζεηο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε ζεκαζία ηεο απμεκέλεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηνπο ιηαλνπσιεηέο θαη ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ηνπο δίλεη 

ηελ επθαηξία λα αληαπνθξηζνχλ πην απνηειεζκαηηθά ζηε δήηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. 

(Swedowsky, 2009) 

Ο ζθνπφο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε ηνπ 

branding ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα επηηξέςεη ζηνπο κεγαιχηεξνπο «νπαδνχο» λα 

κηιάλε κφλν γηα απηά. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη απιψο λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπδήηεζε. 

Σα θνηλσληθά κέζα πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο παξνπζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

πειάηεο δελ ππνβαζκίδνπλ ηελ αμία ηεο επσλπκίαο. 

Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο είλαη λα κάζνπλ 

νη επηρεηξήζεηο πεξηζζφηεξα γηα ην ηη ζθέθηνληαη νη πειάηεο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη 
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επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα πνπιήζνπλ ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο (Ward, 2009). 

3.5.1 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο ησλ Social media 

Τπάξρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

κέζσλ. Σα πιενλεθηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ επθνιία ιήςεο δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο κέζσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή κε απηνκαηνπνηεκέλεο εθαξκνγέο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ππνινγηζηή, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρεηξνθίλεηε ηαμηλφκεζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Αλ θαη ε αξρηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξνζαξκνζκέλσλ εθαξκνγψλ / 

δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα είλαη δαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα, ζα εμνθιεζεί κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ ιφγσ ησλ πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο γηα λα ζηνρεχζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο αγνξάο. Σα δεδνκέλα 

πνπ ιακβάλνληαη ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ειηθία, ην θχιν, ηνλ ηαρπδξνκηθφ 

θψδηθα, ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλψληαη, ηηο αγνξέο πιηθνχ θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηεο αγνξάο πνπ είλαη επηζπκεηφ. 

Σα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ησλ Social media απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ην 

ρακειφ θφζηνο, ε αμηνπηζηία θαη ν απμεκέλνο αξηζκφο ζπλδέζεσλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο λέαο επηρείξεζεο, ηελ ελίζρπζε κηαο πθηζηάκελεο επηρείξεζεο θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ. 

Σα κεηνλεθηήκαηα πεξηιακβάλνπλ, απφ ηελ άπνςε ηεο επηρείξεζεο, αλεζπρίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηδίσο εθείλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ζέκαηα ηδησηηθνχ απνξξήηνπ 

θαη αζθάιεηαο ζην Γηαδίθηπν. Οη επηρεηξήζεηο ελδέρεηαη επίζεο λα αλεζπρνχλ γηα ηε 

δαπάλε ζεκαληηθψλ πνζψλ θεθαιαίνπ γηα ηε δηαζθάιηζε αμηνπηζηίαο (trust building) 

ζηνπο ρξήζηεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ζηνπο ρξήζηεο, πσο 

νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξία πνπ απνθηάηαη απφ απηνχο, δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαηαρξεζηηθά. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε ιήςε δεδνκέλσλ απφ ηζηφηνπνπο φπσο ν 

ηζηφηνπνο γλσξηκηψλ match.com ή θνηλσληθνχο ηζηφηνπνπο φπσο ην facebook.com. 

(Saravanakumar & Sugantha Lakshmi, 2012) 

3.5.2 Twitter 

Σν micro blogging είλαη κηα κνξθή blogging (δεκνζηεχζεηο ζε ηζηνιφγηα) πνπ 

πεξηνξίδεη ην κέγεζνο θάζε αλάξηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη ελεκεξψζεηο Twitter 

κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ κφλν 140 ραξαθηήξεο. Η δεκνηηθφηεηα ηνπ Twitter άξρηζε λα 

απνγεηψλεηαη θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009 σο απνηέιεζκα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

δηάζεκσλ κειψλ θαη πιένλ έρεη γίλεη έλα απφ ηα θπξίαξρα θνηλσληθά κέζα. Οη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην Twitter. Δίλαη εχθνιν, απαηηεί 

πνιχ ιίγε επέλδπζε ρξφλνπ θαη κπνξεί γξήγνξα λα απνδεηρζεί ρξήζηκν γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απήρεζεο, ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Σν 

Twitter κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαθνίλσζε πξνζθνξψλ ή 

εθδειψζεσλ, λα πξνσζήζεη λέεο δεκνζηεχζεηο ζην blog ή λα θξαηήζεη ηνπο 

αλαγλψζηεο ελήκεξνπο κε ζπλδέζκνπο πνπ αλαθαηεπζχλνπλ ζε ζεκαληηθέο εηδήζεηο. 
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Η επηρείξεζε κπνξεί επίζεο λα δείμεη ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνο ηνπο πειάηεο πνπ 

αγαπνχλ ην Twitter, αθνινπζψληαο ηα tweets ηνπο. 

3.5.3 Facebook 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2003, ν Mark Zuckerberg μεθίλεζε λα δεκηνπξγεί ην 

Facebook, έλα θνηλσληθφ δίθηπν πνπ μεθίλεζε σο απνθιεηζηηθφο ρψξνο γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο ηνπ Harvard. Σν 2006 νπνηνζδήπνηε είρε έλαλ ινγαξηαζκφ e-mail είρε 

ηελ δπλαηφηεηα λα εγγξαθεί ζηελ ηζηνζειίδα θαη ην 2009 ην facebook μεπέξαζε ην 

MySpace, πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ ην δεκνθηιέζηεξν θνηλσληθφ δίθηπν.  

Σν Facebook είλαη ην θαηάιιειν κέζν γηα κάξθεηηλγθ ζην δηαδίθηπν απηή ηελ 

ζηηγκή, πξνζθέξνληαο ηηο εμήο δπλαηφηεηεο. (Saravanakumar & Sugantha Lakshmi, 

2012) 

 Γεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Γεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά. 

 Υξήζε ηνπ δηθηχνπ γηα έξεπλα αγνξάο (γλψκεο θαη απφςεηο). 

 Γεκηνπξγία νκάδαο αλζξψπσλ κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα ζην 

Facebook. Δμαηξεηηθφ γηα ηε δηθηχσζε. 

 ηνρεπκέλε δηαθήκηζε. 

Έλα θεληξηθφ δφγκα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ είλαη λα ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα 

θνληά ζηνπο πειάηεο. Σψξα πνπ πεξηζζφηεξνη απφ 600 εθαηνκκχξηα δπλεηηθνί 

πειάηεο βξίζθνληαη ζην Facebook, νη επηρεηξήζεηο θαηεπζχλνληαη ζηνλ ηζηφηνπν θαη 

πεηξακαηίδνληαη κε λέεο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 

ηέζζεξηο ηξφπνη πνπ ζπλδένληαη νη επηρεηξήζεηο κε ηνπο πειάηεο ζην Facebook. 

(Saravanakumar & Sugantha Lakshmi, 2012) 

Promotions 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ην θιεηδί είλαη λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο «νπαδνχο» 

δηαθνξεηηθά απφ ηνπο άιινπο πειάηεο παξέρνληαο εηδηθή πξφζβαζε ζε πξνζθνξέο 

θαη πιεξνθνξίεο. Η ρξήζε ηνπ Facebook σο θαλάιη επηθνηλσλίαο κνλήο θαηεχζπλζεο 

είλαη κφλν έλα κηθξφ βήκα. Μηα πην έμππλε πξνζέγγηζε είλαη λα αληακείβνληαη νη 

«νπαδνί», γηα παξάδεηγκα, παξέρνληαο εθπηψζεηο κφλν ζε εθείλνπο πνπ έρεη παηήζεηο 

«κνπ αξέζεη» ζηε ζειίδα ζην Facebook. 

Οη ζπκκεηνρηθέο πξνσζήζεηο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο θαζψο 

πξνζζέηνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη έλα θίλεηξν γηα ηνπο 

πειάηεο λα πξνζθαινχλ άιινπο θίινπο ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε Lowes δεκηνχξγεζε κηα θακπάληα ζην Facebook γηα ηε 

black Friday, ζηελ νπνία πξνζέθεξε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ ζε 

ππεξβνιηθά ρακειέο ηηκέο γηα ηνπο «νπαδνχο» κφλν. Οη πεξηζζφηεξεο εθπηψζεηο 

θπκαίλνληαλ κεηαμχ 90% θαη πεξηνξίδνληαλ ζηνπο πξψηνπο 100 αλζξψπνπο πνπ ζα 

έθαλαλ check out ζην lowes.com. Όρη κφλν δεκηνχξγεζε θαιή εηθφλα ζηνπο 

ππάξρνληεο πειάηεο, αιιά νδήγεζε ηνπο λένπο πειάηεο λα παηήζνπλ "Μνπ αξέζεη" 
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ζηε ζειίδα ηεο Lowes ζην Facebook, επηηξέπνληαο ζηελ Lowes λα δεκνζηεχζεη 

κειινληηθέο πξνζθνξέο ζην ρξνλνιφγηφ ηνπο. 

Crowd sourcing 

Crowd sourcing ή πιεζνπνξηζκφο είλαη ε πξάμε ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο 

θαζεθφλησλ, πνπ παξαδνζηαθά εθηεινχληαλ απφ ππάιιειν ή εξγνιάβν, ζε κηα 

κεγάιε νκάδα εζεινληψλ ή κία θνηλφηεηα, κέζσ αλνηθηήο πξφζθιεζεο. 

Οη εηαηξείεο Wal-Mart θαη Gap ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ηαθηηθέο Crowd sourcing 

ζην Facebook, πξνζθαιψληαο κεγάιεο νκάδεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηακφξθσζε 

κηαο πξνζθνξάο ή ζηξαηεγηθήο. Σν πξφγξακκα WalMart Crowd Savers, γηα 

παξάδεηγκα, πξνζθέξεη κηα πηζαλή ζπκθσλία κε ηνπο «νπαδνχο» ηνπ Facebook πνπ 

ελεξγνπνηείηαη κφλν αλ αξθεηνί νπαδνί παηήζνπλ « κνπ αξέζεη» ζηελ πξνψζεζε 

φπσο ην κνληέιν ηεο Groupon. Οκνίσο, ην πεξαζκέλν έηνο ε Gap δήηεζε απφ ηνπο 

«νπαδνχο» ηεο ζην Facebook λα ζρνιηάζνπλ ην λέν ινγφηππν ηεο. Μεηά απφ ηελ 

αξλεηηθή αληίδξαζε απφ ηνπο «νπαδνχο», ε Gap ηνπο πξνζθάιεζε λα ππνβάινπλ ηα 

δηθά ηνπο ζρέδηα. Απαληψληαο ζηελ απνδνθηκαζία ησλ πειαηψλ, ε επηρείξεζε ηειηθά 

απνθαηέζηεζε ην αξρηθφ ηεο ινγφηππν. 

Check-ins 

Η δεκνζίεπζε παξνπζίαο (Check-in) θηλεηήο ζπζθεπήο είλαη έλαο δεκνθηιήο 

ηξφπνο γηα ηελ ειεθηξνληθή αλαθνίλσζε ηεο άθημεο ζε κηα ηνπνζεζία. Απηφ έρεη 

ηεξάζηηα δπλεηηθή αμία γηα ηνπο εκπφξνπο ιηαληθήο πψιεζεο ψζηε λα επεξεάζνπλ 

ηελ αγνξά. Σν Facebook Deals δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ιηαλνπσιεηέο λα παξέρνπλ 

ειεθηξνληθά θνππφληα φηαλ νη πειάηεο θάλνπλ check-in θαηά ηελ άθημε, απμάλνληαο 

ηελ επηζθεςηκφηεηα θαη ηηο πσιήζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη δίλνληαο ζηνπο 

εκπφξνπο ιηαληθήο κηα ζαθέζηεξε εηθφλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ ηνπο. Η 

Ακεξηθαληθή επηρείξεζε REI αχμεζε ηελ θίλεζε ζηα θαηαζηήκαηά ηεο 

πξνζθέξνληαο $1 σο δσξεά ζε θηιαλζξσπηθνχο νξγαληζκνχο γηα θάζε check-in, κε 

αλψηαην φξην $100.000. Η American Eagle πξνζθέξεη 20% έθπησζε ζηνπο πειάηεο 

πνπ θάλνπλ check in ζηα θαηαζηήκαηά ηεο. 

Αγνξέο ζην Facebook 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηνί ιηαλνπσιεηέο επέηξεςαλ ζηνπο πειάηεο λα 

πεξηεγεζνχλ ζε έλα ππνζχλνιν πξντφλησλ ζηε ζειίδα ηεο εηαηξείαο ζην Facebook, 

αιιά ζπλήζσο βαζίδνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηνπο γηα λα 

νινθιεξψζνπλ ηε ζπλαιιαγή. 

Απηφ είλαη έλα βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, αιιά γηα λα επσθειεζνχλ 

πξαγκαηηθά απφ ην Facebook, νη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ 

ηνπο αλζξψπνπο ηνπ ηζηφηνπνπ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα, 

ηηο πξνσζήζεηο θαη ηηο θξηηηθέο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ απξφζθνπηεο αγνξέο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε JCPenney άλνημε έλα θαηάζηεκα ζην Facebook πνπ 

πεξηέρεη νιφθιεξν ηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ ηεο. Η επηρείξεζε απφ ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην ASOS αθνινχζεζε γξήγνξα. Σν Facebook δνθηκάδεη έλα πξφγξακκα Buy-
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with-Friends (Αγνξάζηε κε Φίινπο) "πνπ πεξηνξίδεηαη επί ηνπ παξφληνο ζε εηθνληθά 

αγαζά, ην νπνίν δεκνζηεχεη ηηο αγνξέο ησλ ρξεζηψλ ζην ρξνλνιφγην ησλ θίισλ ηνπο 

θαη πξνζθέξνληαο εθπηψζεηο, ελζαξξχλεη απηνχο ηνπο θίινπο λα θάλνπλ ηελ ίδηα 

αγνξά. Όιεο νη επηρεηξήζεηο, θαη φρη κφλν νη ιηαλνπσιεηέο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

θνηλσληθά κέζα φπσο ην Facebook γηα λα «αθνχζνπλ» ηη ιέλε νη πειάηεο ζρεηηθά κε 

ηα πξντφληα θαη ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπο. Να ηνπο πξνζειθχζεη ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνσζήζεηο, δηαγσληζκνχο θαη παηρλίδηα. θαη λα ηνπο εκπιέμνπλ γηα λα ηνπο 

θξαηήζνπλ πηζηνχο θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηε δχλακε ησλ επηξξνψλ. 

3.5.4 Ιζηφηνπνη θνηλήο ρξήζεο πνιπκέζσλ 

Οη ηζηφηνπνη θνηλήο ρξήζεο πνιπκέζσλ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

αλεβάζνπλ θσηνγξαθίεο, βίληεν θαη ήρν ζε έλαλ ηζηφηνπν ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε απφ νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Οη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο έρνπλ 

πξφζζεηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο πξνθίι, ζρφιηα, θιπ. Σα πην δεκνθηιή 

είλαη ην YouTube (βίληεν) θαη ην Flickr (εηθφλεο). Δίηε πξφθεηηαη γηα ην Pinterest, ην 

Instagram, ην Flickr είηε γηα έλαλ απφ ηνπο πνιπάξηζκνπο ηζηφηνπνπο θνηλήο ρξήζεο 

θσηνγξαθηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην δηαδίθηπν, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη νη 

ηζηφηνπνη πνπ βαζίδνληαη ζηηο εηθφλεο, απνηεινχλ κηα εμαηξεηηθή πεγή γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ δελ απνηειείηαη απιψο απφ ην Facebook, ηηο  

πξνζπάζεηεο PPC (Pay Per Click) θαη ηα δηαθεκηζηηθά banner. Σν κάξθεηηλγθ ζην 

δηαδίθηπν αθνξά ζηελ παξνρή ελδηαθέξνληνο ελεκεξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηνπο 

ζεκεξηλνχο θαη ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο. Απηφ πεξηιακβάλεη εηθφλεο. Δπεηδή πνιινί 

ηζηφηνπνη θνηλήο ρξήζεο θσηνγξαθηψλ είλαη δσξεάλ, ε κεγαιχηεξε επέλδπζε κηαο 

επηρείξεζεο είλαη ν ρξφλνο. (Saravanakumar & Sugantha Lakshmi, 2012) 

3.5.5 Φφξνπκ 

Έλα θφξνπκ ζην δηαδίθηπν ή κηα πιαηθφξκα κελπκάησλ είλαη έλαο δηθηπαθφο 

ηφπνο ζπδήηεζεο ζην φπνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλνκηιίεο κε 

ηε κνξθή κελπκάησλ. Γηαθέξνπλ απφ ηα chat rooms ζην φηη ηα κελχκαηα 

ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά αξρεηνζεηνχληαη. Δπίζεο, αλάινγα κε ην επίπεδν πξφζβαζεο 

ελφο ρξήζηε ή ηε ξχζκηζε ηνπ θφξνπκ, έλα δεκνζηεπκέλν κήλπκα κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί λα εγθξηζεί απφ έλαλ ζπληνληζηή πξηλ γίλεη νξαηφ. Σα θφξνπκ έρνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν νξνινγίαο πνπ ζπλδέεηαη κε απηά. π.ρ. κηα ζπλνκηιία 

νλνκάδεηαη "λήκα". Σα θφξνπκ ζπδήηεζεο έρνπλ ηεξαξρηθή δνκή: έλα θφξνπκ κπνξεί 

λα πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ ππφ θφξνπκ, θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα έρεη δηάθνξα 

ζέκαηα. ην πιαίζην ελφο ζέκαηνο ελφο θφξνπκ, θάζε λέα ζπδήηεζε πνπ μεθηλάεη 

νλνκάδεηαη λήκα θαη κπνξεί λα απαληεζεί απφ φζνπο αλζξψπνπο ην επηζπκνχλ. 

Αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θφξνπκ, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα είλαη αλψλπκνη ή λα 

εγγξαθνχλ ζην θφξνπκ θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ζπλδεζνχλ γηα λα δεκνζηεχζνπλ 

κελχκαηα. ηα πεξηζζφηεξα θφξνπκ, νη ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλδεζνχλ γηα λα 

δηαβάζνπλ ηα ππάξρνληα κελχκαηα. 
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Σν κάξθεηηλγθ ζηα θφξνπκ είλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα λα θάλεη ηελ 

επηρείξεζή λα μερσξίδεη απφ ην πιήζνο ζην δηαδίθηπν, νη ρξήζηεο ηνπ θφξνπκ είλαη 

γεληθά αλνηρηνί ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο. Πνιινί ρξήζηεο ησλ θφξνπκ είλαη επίζεο 

ζεβαζηνί θξηηηθνί θαη bloggers ζηα εηδηθά ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην θφξνπκ. 

Σν κάξθεηηλγθ ζηα θφξνπκ είλαη κηα δπλακηθή  ζηξαηεγηθή επεηδή θάλεη θαιή 

εληχπσζε ζε έλα θνηλφ κε θαηαλφεζε θαη πνπ έρεη επηξξνή ζε άιινπο θαη έηζη κπνξεί 

λα βνεζήζεη ην κήλπκα κάξθεηηλγθ λα εμαπισζεί. 

3.5.6 LinkedIn 

Σν LinkedIn είλαη έλαο άιινο ηζηφηνπνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ 

απεπζχλεηαη ζε έλα πην επαγγεικαηηθφ θνηλφ. Όπσο ην Facebook, ππάξρνπλ επθαηξίεο 

γηα λα δηαθεκηζηεί ε επηρείξεζή ζε απηφλ ηνλ ηζηφηνπν, λα αλαπηπρζεί έλα πξνθίι 

γηα κηα εηαηξεία πνπ είλαη νξαηφ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ LinkedIn θαη λα πξνσζεζνχλ 

ακθίδξνκεο ζρέζεηο κε κεκνλσκέλνπο επαγγεικαηίεο θαζψο θαη κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο. (Hennig-Thurau et al., 2010) 

3.6 Αλάιπζε δεδνκέλσλ Social media 

Η ηζρχο ελφο απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο δηαθήκηζεο θνηλσληθψλ κέζσλ 

πξέπεη λα κεηξεζεί. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηνπ 

επηπέδνπ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο εκπινθήο ησλ κειψλ. πγθεθξηκέλα, νη ζρέζεηο θαη ην 

πεξηερφκελν είλαη νη δχν πιεπξέο ηνπ λνκίζκαηνο ησλ δηαθεκίζεσλ θνηλσληθψλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ελφο 

εξγαιείνπ θνηλσληθνχ κάξθεηηλγθ πξέπεη λα κεηξάηαη απφ ηελ άπνςε ηεο ηθαλφηεηάο 

ηνπ λα παξάγεη ζεηηθή απήρεζε γηα κηα επηρείξεζε, επίζεο σο πξνο ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηεο. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ζε κεηξήζηκα 

επηρεηξεκαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ επηρείξεζε, είηε κε ηε κνξθή απμεκέλεο 

γλσξηζηκφηεηαο, είηε ησλ απμεκέλσλ πσιήζεσλ. Η απνδνηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

κέζσλ δελ πξέπεη κφλν λα κεηξάηαη κε βάζε ηελ έληαζε ηεο απήρεζεο ηνπ WOM 

(word of mouth). Η ζεκαζία, ν αληίθηππνο θαη ην επίπεδν ζπκκεηνρήο ηεο 

επηθνηλσλίαο WOM πξέπεη επίζεο λα πνζνηηθνπνηεζνχλ (Dwyer, 2007). 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κία ιίζηα κε ην ηη πξέπεη λα κεηξεζεί γηα λα 

αμηνινγεζεί ην πξφγξακκα δηαθήκηζεο θνηλσληθψλ κέζσλ. (Cleary, 2017) 

Μέγεζνο θνηλνχ 

Πξέπεη λα απμάλεηαη ζπλερψο ην θνηλφ. Σν θνηλφ ζπλήζσο κεγαιψλεη 

βαζκηαία αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία ή πιεξσκέλε δηαθήκηζε γηα λα ππάξμεη 

αλάπηπμε. Γελ ππάξρεη ηίπνηα θαθφ ζηελ επέλδπζε ζε ηαθηηθέο αλάπηπμεο θνηλνχ 

εάλ ππάξρεη κηα δηαδηθαζία κεηαηξνπήο απηνχ ηνπ θνηλνχ. 

ε εβδνκαδηαία βάζε, πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε αχμεζε ηνπ θνηλνχ θαη λα 

ζπγθξίλεηαη απηφ κε ηνπο αληαγσληζηέο. Να αμηνινγνχληαη επίζεο νη άλζξσπνη πνπ 
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επηιέγνπλ λα ζηακαηήζνπλ λα αθνινπζνχλ ηηο δηαδηθηπαθέο δεκνζηεχζεηο θαη 

δηαθεκίζεηο φπνπ είλαη δπλαηφλ. 

Πξνθίι θνηλνχ 

Καζψο απμάλεηε ην θνηλφ, πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ππάξρεη ην ζσζηφ πξνθίι 

θνηλνχ. ην Twitter κπνξεί λα εθηειεζηεί κηα αλαθνξά γηα λα παξνπζηαζηνχλ πνηεο 

θαηεγνξίεο αηφκσλ είλαη κέξνο ηνπ πξνθίι ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη 

επηρεηξεκαηίεο, έκπνξνη θ.ιπ. 

ην Facebook κπνξεί λα ξπζκηζηεί κηα δηαθήκηζε (δελ ρξεηάδεηαη λα 

εθηειεζηεί) ζηνρεχνληαο ζηνπο «νπαδνχο» ζην Facebook θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη 

αιιαγή ησλ επηινγψλ ζηφρεπζεο γηα λα επεμεξγαζηεί ην πξνθίι ηνπ θνηλνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, λα πξνζηεζεί έλα ελδηαθέξνλ θαη ειεγρζεί πφζνη απφ ηνπο «νπαδνχο» 

έρνπλ απηφ ην ελδηαθέξνλ. 

Πξνζέγγηζε θαη αθνζίσζε 

Η πξνζέγγηζε ρσξίο αθνζίσζε εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκαληηθή επεηδή πνιινί 

άλζξσπνη δίλνπλ πξνζνρή ζην πεξηερφκελφ, αιιά δελ αληαπνθξίλνληαη ζε απηφ. Απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη δελ ηνπο ελδηαθέξεη θαη δελ ζα αγνξάζνπλ απφ ηελ επηρείξεζε. 

Η αθνζίσζε είλαη επίζεο ζεκαληηθή γηα ηελ παξαθνινχζεζε επεηδή 

αλακέλεηαη φηη θάπνην κέξνο ηνπ θνηλνχ ζα αζρνιεζεί κε ην πεξηερφκελφ. Αλ θαλείο 

δελ αζρνιείηαη κε ην πεξηερφκελφ, ππάξρεη ιάζνο πεξηερφκελν ή ιάζνο θνηλφ. 

 

ε έλα θνηλφ ζα έρεηε ππάξρνπλ ζπλήζσο ηα εμήο: 

 Lurkers. Άηνκα πνπ παξαθνινπζνχλ απηφ πνπ δεκνζηεχεηαη αιιά δελ 

αιιειεπηδξνχλ. Απηή είλαη ζπλήζσο ε πιεηνςεθία ηνπ αθξναηεξίνπ. 

 Δπεξξεάδνληεο. Απηνί είλαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα 

επξχηεξν θνηλφ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ απηφ ην 

θνηλφ. 

 πκκεηέρνληεο. Απηνί είλαη άλζξσπνη πνπ είλαη πην ελεξγνί ζηελ 

θνηλφηεηά θαη ζα αξρίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη κεξηθά απφ ηα νλφκαηα. 

Κπθινθνξία 

πλήζσο είλαη επηζπκεηφ λα δεκηνπξγεζεί επηζθεςηκφηεηα ζηνλ ηζηφηνπν απφ 

ην πεξηερφκελν πνπ κνηξάδεηαη θαη ζα ρξεηαζηεί λα κεηξεζεί ν αληίθηππνο απηήο ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο. 

Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

Η δεκηνπξγία θαη ε θνηλή ρξήζε πεξηερνκέλνπ είλαη έλα δαπαλεξφ έξγν. ε 

ηαθηηθή βάζε ζα πξέπεη λα αλαιχεηαη ην πεξηερφκελφ γηα λα ειεγρζεί ηη ιεηηνπξγεί 

θαη ηη δελ ιεηηνπξγεί. 

Σα βίληεν, νη θσηνγξαθίεο ή νη ελεκεξψζεηο θεηκέλνπ ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα; 

Τπάξρεη ην ζσζηφ κείγκα πεξηερνκέλνπ; Τπάξρεη αθνζίσζε; Πνηεο αιιαγέο έρνπλ 
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ζπκβεί ζηηο πιαηθφξκεο πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα αιιαρζνχλ; (π.ρ. αιιαγέο ζηηο 

εηθφλεο πξνθίι). Απηά ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζε ζπλερή βάζε. 

Αληαπφθξηζε ηεο θνηλφηεηαο 

Αλ ε επηρείξεζε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θνηλφηεηα, ζα ζηακαηήζνπλ λα 

αιιειεπηδξνχλ, νπφηε είλαη ζεκαληηθφ λα κεηξεζεί. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θνηλσληθά κέζα σο θαλάιη εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Σα 

πνζνζηά απφθξηζεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά κε ηα αηηήκαηα ππνζηήξημεο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Αμηνιφγεζε αληαγσληζηψλ 

Πξέπεη φινη λα καζαίλνπλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο Πξέπεη λα γίλεηαη κηα 

ζχγθξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο επηρείξεζεο κε εθείλνπο ησλ αληαγσληζηψλ. Πνηα 

είλαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αθνζίσζήο ηνπο, ην πξνθίι ηνπ θνηλνχ, ε αχμεζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ θνηλνχ θιπ. Απηή ε ελεξγή παξαθνινχζεζε ζα δψζεη ηδέεο γηα 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη άιιεο πνπ πξέπεη λα απνθεπρζνχλ. 

Αλάιπζε ζπλαηζζεκάησλ 

Δδψ αλαιχνληαη ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή νπδέηεξεο αλαθνξέο γηα ην πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία. Σα εξγαιεία αλάιπζεο αηζζήζεσλ δελ είλαη 100% αμηφπηζηα, αιιά 

κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα θαιή έλδεημε φηαλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα. 

 

Αθνινπζεί κηα πιήξεο πεξηγξαθή ηεο αλάιπζεο αηζζήζεσλ φπσο αλαθέξεηαη 

ζηε Wikipedia: "Η αλάιπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (γλσζηή θαη σο εμφξπμε γλψκεο) 

αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο, ηεο αλάιπζεο θεηκέλνπ 

θαη ηεο ππνινγηζηηθήο γισζζνινγίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμαγσγή 

ππνθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ". 

Όηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη αλαιχζεηο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο 

ησλ πιεξσκέλσλ θαη κε πιεξσκέλσλ ελεξγεηψλ. (Cleary, 2017) 

3.7 Email κάξθεηηλγθ 

Η δεκηνπξγία κίαο βάζεο δεδνκέλσλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε 

δηθαηψκαηα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζην CRM (Customer 

Relations Management), πξνζθέξνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο έλαλ απιφ θαη νηθνλνκηθφ 

ηξφπν γηα λα απνθηήζνπλ πειάηεο θαη λα εληζρχζνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο. Σν 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο έλα πξφζζεην θαλάιη γηα λα 

πξνζεγγίζνπλ δηαδξαζηηθά ηνπο θαηαλαισηέο ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί ηζρπξφηεξε επσλπκία θαη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ. Σν 

κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

θαηαλαισηψλ κε έλα εκπνξηθφ ζήκα θαη απηή ε απμεκέλε εκπινθή έρεη απνδεηρζεί 

φηη απμάλεη θαηά ζπλέπεηα ηελ πξφζεζε αγνξάο θαη ηηο ζεηηθέο ζπζηάζεηο κέζσ ηνπ 

WOM. Ωο απνηέιεζκα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο θακπάληαο κάξθεηηλγθ κέζσ 
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ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κπνξεί λα κεηξεζεί απφ ηελ άπνςε ηεο παξάδνζεο θαη 

ηνπ αλνίγκαηνο ησλ κελπκάησλ, ησλ θιηθ ζε ζπλδέζκνπο θαη ηεο επηζθεςηκφηεηαο 

ηνπ ηζηφηνπνπ. (Castronovo & Huang, 2012) 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

είλαη ηα εμήο: (Pantea & Pop, 2010) 

 Έλα ελεκεξσηηθφ ή δηαθεκηζηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα κπνξεί λα 

ιεθζεί ζχληνκα θαη εχθνια απφ ηνλ παξαιήπηε θαη λα πεξηέρεη 

ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο φπσο εηθφλεο, αξρεία ήρνπ, αξρεία βίληεν ή 

έγγξαθα. Μπνξεί λα δηαβαζηεί φπνηε ην ζειήζεη ν παξαιήπηεο, ρσξίο 

πξνβιήκαηα. Μπνξεί επίζεο λα επηζπλαθζεί έλα ζχληνκν βίληεν φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ην πξντφλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ή κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 

εθζηξαηείαο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη πην ζπλεπήο 

απφ φ, ηη ζηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ή ζηελ ηαρπδξνκηθή 

αιιεινγξαθία, δηφηη ν ζπλνκηιεηήο κπνξεί λα απαληήζεη φπνηε ην 

ζέιεη. 

 Ίζσο ην θφζηνο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα πνπ πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε. Δίλαη ρακειφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιν κέζν 

επηθνηλσλίαο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν απνδέθηεο ηνπ 

κελχκαηνο ζα έρεη ιφγν λα απαληήζεη, θαζψο δελ επηβαξχλεηαη κε 

πξφζζεην θφζηνο. 

 Σκεκαηνπνίεζε θαη ζηφρεπζε. Καη ηα δχν ζηξαηεγηθά ζηνηρεία 

ιακβάλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Έηζη, νη εθζηξαηείεο κπνξνχλ εχθνια λα 

πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Σα απνηειέζκαηα κηαο θακπάληαο κάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κπνξνχλ εχθνια λα κεηξεζνχλ κε ηε ρξήζε εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ, ην νπνίν παξάγεη αλαθνξέο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ αλνίγνπλ νη παξαιήπηεο. 

Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν κάξθεηηλγθ γηα ηε 

κεηαθνξά ζχληνκσλ θαη απιψλ κελπκάησλ πνπ απαηηνχλ δξάζε απφ ηνλ παξαιήπηε. 

πλήζσο νη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ εθζηξαηείεο ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ γηα ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ, γηα λα πείζνπλ ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο λα 

μαλαγνξάζνπλ, λα ελζαξξχλνπλ ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ θαη λα αλαθνηλψζνπλ ή 

λα ππελζπκίζνπλ εηδηθέο πξνζθνξέο ή εθδειψζεηο θιπ. (Pantea & Pop, 2010) 

3.7.1 Τεζη Α / Β 

Σν ηεζη A / B (πνπ νλνκάδεηαη επίζεο split test) είλαη κηα κέζνδνο πνπ βνεζά 

λα δνθηκαζηεί κηα ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. ε έλα ηεζη A / 

B, νη παξαιήπηεο ηνπ πξνσζεηηθνχ email ρσξίδνληαη ηπραία ζε δχν νκάδεο. Γελ είλαη 
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απαξαίηεην λα είλαη ρσξηζκέλνη 50/50 ζε θάζε νκάδα, κπνξεί λα είλαη 45/55, 30/70, 

θιπ.. 

Υσξίο λα έρνπλ ελεκεξσζεί, ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηηο δχν νκάδεο 

παξνπζηάδεηαη κία παξαθίλεζε γηα κία ελέξγεηα. ηελ πξψηε νκάδα παξνπζηάδεηαη ν 

αξρηθφο ηξφπνο, γλσζηφο σο έιεγρνο θαη ζηελ δεχηεξε νκάδα παξνπζηάδεηαη κηα 

παξαιιαγή, απηφ πνπ δνθηκάδεηαη. ηε ζπλέρεηα, ζπγθξίλεηαη ε απφδνζε ηεο 

παξαιιαγήο κε ηελ απφδνζε ηνπ ζηνηρείνπ ειέγρνπ. 

Αλ ε λέα παξαιιαγή είλαη πην επηηπρεκέλε - επεηδή νδεγεί ζε πεξηζζφηεξα 

θιηθ, κεηαηξνπέο θ.ιπ. - κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ν παιηφο έιεγρνο κε ηελ 

παξαιιαγή θαη λα ην ρξεζηκνπνηεζεί σο λένο έιεγρνο γηα κειινληηθέο δνθηκέο. Δάλ ε 

παξαιιαγή δελ μεπεξλά ηνλ έιεγρν, αθνινπζείηαη ν ηξφπνο ειέγρνπ θαη δνθηκάδεηαη 

κηα λέα δνθηκή γηα λα βειηησζνχλ ηα απνηειέζκαηα. 

Έλα ηεζη A / B έρεη δχν βαζηθά πιενλεθηήκαηα: 

 Γίλεη δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ ηη ζα κπνξνχζε λα έρεη επηηπρία ζηελ 

πξνσζεηηθή ελέξγεηα. 

 Δίλαη ν νηθνλνκηθφηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα βειηησζνχλ 

νη πσιήζεηο ή νη κεηαηξνπέο. 

Σα ηεζη A / B κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζρεδφλ ζε νηηδήπνηε. Σνλ 

ζρεδηαζκφ, ην θείκελν ζην ζψκα ή ην ζέκα, ηελ παξαθίλεζε γηα κία ελέξγεηα θ.ιπ. 

(Landis Shack, 2014) 

3.8 Retargeting 

ε αληίζεζε κε ηηο ηππηθέο δηαθεκίζεηο πξνβνιήο, νη δηαθεκίζεηο retargeting 

απνηεινχλ κηα κνξθή ζηνρεπκέλεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν θαη πξνβάιινληαη ζε 

άηνκα πνπ έρνπλ ήδε επηζθεθηεί ηνλ ηζηφηνπν. Τπάξρνπλ δχν θχξηνη ηχπνη 

retargeting. Βάζεη εηθνλνζηνηρείσλ (pixels) θαη βάζεη ιίζηαο. Ο ηξφπνο πνπ 

ιεηηνπξγεί ν θαζέλαο ηξφπνο είλαη ειαθξψο δηαθνξεηηθφο θαη ν θαζέλαο έρεη 

δηαθνξεηηθά πιενλεθηήκαηα βάζεη ησλ ζηφρσλ ηεο θακπάληαο. 

Σν retargeting κε βάζε ηα εηθνλνζηνηρεία είλαη έλαο ηξφπνο γηα ηελ εθ λένπ 

πξνβνιή ηνπ πιηθνχ ζε νπνηνλδήπνηε αλψλπκν επηζθέπηε ηνπ ηζηφηνπνπ. 

Απηφο είλαη ίζσο ν πην θνηλφο ηχπνο retargeting. Όηαλ έλαο ρξήζηεο 

επηζθέπηεηαη ηνλ ηζηφηνπν, ηνπνζεηείηαη ζην πξφγξακκα πεξηήγεζήο ηνπ έλα 

δηαθξηηηθφ θνκκάηη JavaScript (ζπρλά αλαθεξφκελν σο εηθνλνζηνηρείν), ην νπνίν 

θάλεη ην πξφγξακκα πεξηήγεζήο ηνπ "cookied". Όηαλ εγθαηαιείπεη ηνλ ηζηφηνπν γηα 

λα πεξηεγεζεί ζην δηαδίθηπν, ην cookie εηδνπνηεί ηηο πιαηθφξκεο επαλαζηφρεπζεο λα 

πξνβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκίζεηο κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο πνπ 

επηζθέθζεθε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο επηρείξεζεο. 

Σν πιενλέθηεκα ηνπ retargeting πνπ βαζίδεηαη ζε εηθνλνζηνηρεία είλαη φηη 

είλαη έγθαηξν, δειαδή νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επαλαζηνρεπζνχλ ακέζσο κεηά ηελ 

απνρψξεζή ηνπο απφ ηνλ ηζηφηνπν), εηδηθά γηα κία ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ζηνλ 
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ηζηφηνπν θαη βαζηζκέλν ζηε ζπκπεξηθνξά. Μεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη 

φηη ππάξρεη έλαο κηθξφηεξνο φγθνο ρξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεηαη ε 

θακπάληα ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζηηγκή, δεδνκέλνπ φηη φια βαζίδνληαη ζην πφζν 

ζπρλά νη ρξήζηεο επηζθέπηνληαη ηνλ ηζηφηνπν, πξνβάιινληαο νξηζκέλεο ζειίδεο θαη 

έπεηηα απνρσξνχλ. Μπνξεί επίζεο λα είλαη πεξίπινθε ή ρξνλνβφξα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ JavaScript ζε πνιιέο ηζηνζειίδεο. 

Η ιεηηνπξγία retargeting βάζεη ιίζηαο ιεηηνπξγεί αθνχ ππάξρνπλ ήδε ζηε 

δηάζεζε ηεο επηρείξεζεο πιεξνθνξίεο επαθήο θάπνηνπ ρξήζηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Μπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιίζηεο κε ηηο ππάξρνπζεο επαθέο γηα 

νξηζκέλνπο ηχπνπο δηαθεκίζεσλ retargeting. Ο ηξφπνο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη λα 

αλεβαζζεί κηα ιίζηα κε ηηο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε κηα θακπάληα 

retargeting (ζπλήζσο ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν φπσο ην Facebook ή ην Twitter) θαη ε 

πιαηθφξκα ζα εληνπίζεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ πνπ έρνπλ απηέο ηηο δηεπζχλζεηο 

θαη ζα πξνβιεζνχλ δηαθεκίζεηο επαλαζηφρεπζεο κφλν ζε απηνχο. 

Παξφιν πνπ είλαη ιηγφηεξν ζπρλφ απφ ην retargeting βάζεη εηθνλνζηνηρείσλ, 

ην retargeting βάζεη θαηαιφγσλ επηηξέπεη λα ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πξνζαξκφζηκα 

θξηηήξηα γηα ηηο δηαθεκίζεηο, δηφηη βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε ζπκπεξηθνξά. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, είλαη πηζαλφ φηη έλαο ρξήζηεο ζηε ιίζηα δήισζε κηα δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ ηζηφηνπν ηεο επηρείξεζεο θαη κία άιιε ζην 

θνηλσληθφ δίθηπν - θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ ζα ηνπ παξνπζηάδνληαη νη 

δηαθεκίζεηο. (Hecht, 2017)  

https://blog.hubspot.com/marketing/author/dan-hecht
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Σπκπεξάζκαηα 

Γηα λα είλαη αληαγσληζηηθή κία επηρείξεζε ην 2017 ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη ην 

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ψζηε λα επσθειεζεί απφ ηηο 

πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ ψζηε λα κεηψζεη ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο, λα απμήζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη πάληα λα δίλεηαη πξνζνρή ζηελ αζθάιεηα ζηηο ειεθηξνληθέο 

ελέξγεηεο παξαθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ζηε ηερλνινγία. 

Σν κνληέιν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο 

ηεο αγνξάο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ απαηηεί 

ηελ θαηνρή ηνπ απαξαίηεηνπ επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ 

ππνινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ πνπ πινπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα. Πέξαλ απηψλ απαηηείηαη ζρεδηαζκφο πιάλνπ κάξθεηηλγθ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ ελδν-επηρεηξεζηαθνχ θαη 

εμσ-επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ έξεπλα παξφκνησλ 

πξαθηηθψλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ηελ θαηάξηηζε αλάιπζεο SWOT, ηε 

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ/πιεξνθνξηψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηερλνινγηθήο 

νξγαλσζηαθήο ππνδνκήο, ην γεληθφ δηάγξακκα ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ, ηνλ 

ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο δξάζεο κίγκαηνο κάξθεηηλγθ, ηελ θαηάξηηζε 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο θαη ηνλ νξηζκφ πξνγξάκκαηνο 

θαη κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο/κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Η επηινγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη κία πνιχ 

ζεκαληηθή απφθαζε πνπ πξέπεη λα παξζεί ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Δίλαη απηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ επηρείξεζε ζην 

δηαδίθηπν. Έρεη ηεξάζηην αληίθηππν  ζε φιν ηνλ ηζηφ απφ ηελ άπνςε ηνπ πνζνζηνχ 

θιηθ, απφ ηελ αλαδήηεζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ, ηνπο 

ζπλδέζκνπο παξαπνκπήο θαη ηελ δηαθήκηζε εθηφο δηαδηθηχνπ. 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ηζηφηνπνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη βαζηθέο αξρέο 

ηνπ ζρεδηαζκνχ θαηαλνψληαο πξψηα ην πψο αιιειεπηδξνχλ νη ρξήζηεο κε ηηο 

ηζηνζειίδεο, πψο ζθέθηνληαη θαη πνηα είλαη ηα βαζηθά πξφηππα ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ρξεζηψλ. Απηφ πνπ θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία κηαο ηζηνζειίδαο είλαη 

ε επρξεζηία θαη ε ρξεζηκφηεηα. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ φιεο νη 

πηζαλφηεηεο θαη έπεηηα ηεο εμέηαζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ 

λα απνθαζηζηεί πνηνη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα έρνπλ κία 

ζεηηθή εκπεηξία αγνξάο νη θαηαλαισηέο. Όηαλ εθηειείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πιεξσκήο, 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα αίζζεζε αζθάιεηαο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί 

παξνπζηάδνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο ηηο πηζηνπνηήζεηο αζθαιείαο πνπ πιεξνί ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

Δπίζεο ζε φηη αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη 

ζεκαληηθή ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο απηνχ κε ην ζχζηεκα ERP ηνπ θπζηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ψζηε λα επσθειεζεί ε επηρείξεζε απφ φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

παξέρεη ε ιχζε απηή. 
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Απφ ην 1994 πνπ εκθαλίζηεθε ε δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν έρνπλ αιιάμεη 

πνιιά θαη ε ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Η πξνψζεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο απαηηεί ζπλερή ελεκέξσζε κε ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν 

θαη κεζνδηθή εξγαζία. Η βειηηζηνπνίεζε γηα κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO) απνηειεί 

έλαλ νηθνλνκηθφ θαη ρξνλνβφξν, αιιά απαξαίηεηε εξγαζία γηα ηελ πξνζέιθπζε 

θαηαλαισηψλ ζηνλ ηζηφηνπν. Απαηηεί γλψζεηο γηα ηελ ζσζηή βειηηζηνπνίεζε θαη ηελ 

απνθπγή ζπλήζσλ ηερληθψλ (black hat SEO) πνπ απνθέξνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ θαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

Σν κάξθεηηλγθ κεραλψλ αλαδήηεζεο (SEM) απνηειεί ηνλ ζπλδπαζκφο ηνπ 

SEO θαη ηελ αληαγσληζηηθή αλάιπζε γηα ηελ εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ-

θιεηδηψλ ψζηε λα είλαη επηηπρεκέλε ε πξνσζεηηθή ελέξγεηα PPC (Πιεξσκή αλά 

θιηθ) θαη δεκηνπξγήζεη κηα πνιχ πγηή απφδνζε επέλδπζεο (ROI). 

Σν SEO, ην SEM πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη, λα κεηξηνχληαη θαη λα 

αλαιχνληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη θαη λα βειηησζεί ε 

ηθαλνπνίεζε θαη ε αθνζίσζε ησλ πειαηψλ. Σελ δπλαηφηεηα ηεο αλάιπζεο ηελ 

πξνζθέξνπλ πιαηθφξκεο Web Analytics φπνπ κέζα απφ ζσζηή ρξήζε κπνξεί λα γίλεη 

εθκεηάιιεπζε θάζε πηζαλνχ δεδνκέλνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

Σα Social Media είλαη έλα ζρεηηθά λέν, αιιά πιένλ ηεξάζηην εξγαιείν γηα 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο κε εθαηνκκχξηα κέιε. Μέζσ ην δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα Social Media δίλεηαη ζηελ επηρείξεζε ε δπλαηφηεηα γηα ζηνρεπφκελε 

δηαθήκηζε ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλν θνηλφ ην νπνίν κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ην 

θχιιν ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ, ην κέξνο ζην νπνίν δεη αιιά θαη αλάινγα κε ην πνηεο είλαη 

νη πξνηηκήζεηο ηνπ ζε δηάθνξα ζέκαηα ηα νπνία δειψλεη ζην δηαδίθηπν. Όπσο θαη κε 

ην SEO θαη ην SEM, έηζη θαη ζηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζηα social media πξέπεη λα 

αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα κέζσ ηνλ πξνγξακκάησλ αλάιπζεο πνπ ππάξρνπλ γηα απηά. 

Άιιν έλα πνιχηηκν εξγαιείν πξνψζεζεο είλαη ην email marketing, ην νπνίν 

πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε θαηαλαισηέο άκεζα θαη κπνξεί θαη απηφ 

λα κεηξεζεί θαη λα αλαιπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη κέζσ ηνπ ηεζη Α / Β κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα γίλεηαη φιν θαη πην απνηειεζκαηηθφ. 

Με ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ηξφπσλ πξνψζεζεο ζην δηαδίθηπν θαη ηελ 

ρξήζε ηνπ retargeting επηηπγράλεηαη ε απφιπηα ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε, κία 

δηαθήκηζε δειαδή ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί κφλν κπξνζηά ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ επηζθεθζεί ηνλ ηζηφηνπν ηεο επηρείξεζεο ή αθφκα θαη έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζηνλ ηζηφηνπν.   
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