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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

    Το θέµα της εργασίας που ακολουθεί είναι « ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ: H 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ,Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ GOOGLE ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ». Σκοπός της εργασίας είναι να  διερευνήσουµε 
τον κλάδο της διαδικτυακής διαφήµισης να γνωρίσουµε ακόµη και τα πιο 
απόκρυφα της σηµεία έτσι ώστε να µπορέσουµε να τα χρησιµοποιήσουµε 
αποδοτικά για την προώθηση της εταιρείας µας έτσι ώστε να αποφέρουµε 
µεγαλύτερα κέρδη. Και τέλος να δούµε κατά πόσο η διαδικτυακή διαφήµιση 
είναι και αποτελεσµατική. Στην εργασία αυτή θα θεωρήσουµε πως υπάρχει 
ήδη κάποιο site που θέλουµε να προωθήσουµε ή ότι ενδιαφερόµαστε να 
δηµιουργήσουµε ένα site που θα προσελκύει όλο και περισσότερο κόσµο. 

    Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια ανασκόπηση στην διαδικτυακή διαφήµιση 
και βλέπουµε γιατί είναι πλέον τόσο σηµαντικό για τις επιχειρήσεις να 
επενδύουν για την διαφήµιση τους στο διαδίκτυο. Γίνεται επίσης µια αναφορά 
στις βασικές µορφές διαφήµισης στο διαδίκτυο άλλα και στους τόπους 
διαφήµισης στο µέσο αυτό. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα 
στάδια οργάνωσης ενός διαφηµιστικού προγράµµατος στο διαδίκτυο.                                          

     Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην διαφηµιστική ιστοσελίδα η 
οποία και αποτελεί πολύ σηµαντικό κοµµάτι στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού 
διαφηµιστικού προγράµµατος. Καταγράφονται επίσης τα βασικά βήµα τα για 
την δηµιουργία ενός πετυχηµένου site αλλά και οι τρόποι διαχείρισης του έτσι 
ώστε να παραµένει λειτουργικό και αποτελεσµατικό.                                                 

    Το τρίτο κεφάλαιο ανήκει στις µηχανές αναζήτησης, εδώ εξετάζεται ο 
τρόπος λειτουργίας τους καθώς είναι σηµαντικό να τον κατανοήσουµε έτσι 
ώστε να µπορέσουµε να τον εκµεταλλευτούµε αποτελεσµατικά. Περιγράφεται 
επίσης το Search Engine Marketing δηλαδή οι τρόποι προώθησης µιας 
ιστοσελίδας στις µηχανές αναζήτησης, που είναι είτε η στοχευµένη διαφήµιση 
στις µηχανές αναζήτησης είτε η βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων µέσω του 
Search Engine Optimization έτσι ώστε η ιστοσελίδα να εµφανίζεται στις 
πρώτες θέσεις των φυσικών αποτελεσµάτων των µηχανών αναζήτησης.                                           
Στη συνέχεια αναφέρονται οι δηµοφιλέστερες ξένες και ελληνικές  µηχανές 
αναζήτησης. Και τέλος αναλύεται η περίπτωση της δηµοφιλέστερους µηχανής 
αναζήτησης της Google και µέσα από πρακτικές µελέτες αποδεικνύεται η 
αποτελεσµατικότητα της στην διαδικτυακή διαφήµιση µέσω των δικτύων 
διαφήµισης Google AdWords & AdSense.  
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    Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην αποτελεσµατικότητα της 
διαδικτυακής διαφήµισης, τις µετρικές οι οποίες χρησιµοποιούνται για να 
µετρήσουν την αποτελεσµατικότητα της, τις σκέψεις για αποτελεσµατικότερη 
διαδικτυακή διαφήµιση αλλά και τις έρευνες διαφόρων εταιρειών που 
αποδεικνύουν πως όταν η διαδικτυακή διαφήµιση χρησιµοποιείται σωστά 
µπορεί να είναι και αποτελεσµατική.                                                                                                        

    Στο πέµπτο κεφάλαιο ακολουθούν τα γενικά συµπεράσµατα που 
προκύπτουν από την συγκεκριµένη εργασία.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     Η χρήση του ∆ιαδικτύου από τους Έλληνες αυξήθηκε κατά 70% τα 
τελευταία τρία έτη. Τέσσερις στους δέκα πολίτες χρησιµοποιούν πλέον 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ένας στους τρεις έχει πρόσβαση στο Ίντερνετ, 
όταν το 2004 το αντίστοιχο ποσοστό µόλις άγγιζε το 19,7%  σύµφωνα πάντα 
µε την ΕΣΥΕ. Επίσης τα 40 εκατοµµύρια ευρώ άγγιξε το ποσό που 
δαπανήθηκε στην Ελλάδα για την online διαφηµιστική προβολή και για το έτος 
2008, σηµειώνοντας αύξηση 30% από την περσινή χρονιά, σύµφωνα µε 
έρευνα που διεξήγαγε το IAB Hellas. 

    Βλέποντας τα παραπάνω αποτελέσµατα ερευνών για τη χρήση του 
διαδικτύου διαπιστώνουµε πως αυτό το σχετικά µε τα υπόλοιπα «νέο» µέσο 
έχει εισβάλει για τα καλά στις ζωές µας. Οπότε θα ήταν µεγάλο σφάλµα για 
κάθε επιχείρηση η οποία θέλει να λέγεται εκσυγχρονισµένη να µην έχει εντάξει 
στο πλάνο προώθησης της την διαδικτυακή διαφήµιση. 

   Η διαδικτυακή διαφήµιση µέσα από έναν πολύ προσεκτικό προγραµµατισµό  
και σχεδιασµό του διαδικτυακού διαφηµιστικού προγράµµατος ακολουθώντας 
βήµα βήµα τα στάδια για την δηµιουργία µιας πετυχηµένης καµπάνιας και µε 
τους κατάλληλους συνεργάτες µπορεί να αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσµατα. 

    Γι αυτό και στην συγκεκριµένη εργασία θα δούµε πως µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε έναν διαδικτυακό χώρο τον οποίο θα προβάλλουµε και θα 
προωθήσουµε αποτελεσµατικά µέσα από τις κατάλληλες µεθόδους και 
τρόπους της διαδικτυακής διαφήµισης. ‘Όπως είναι για παράδειγµα η 
διαφήµιση στις  µηχανές αναζήτησης, που µε τις κατάλληλες βελτιστοποιήσεις 
και σωστές κινήσεις θα µπορέσουµε στο τέλος να πούµε πως καταφέραµε να 
είµαστε αποτελεσµατικοί γιατί πετύχαµε τους στόχους που είχαν τεθεί εκ των 
προτέρων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

1.1 Εισαγωγικά για την  διαφήµιση και τo ιντερνέτ 

     Σύµφωνα µε τον ορισµό της  American  Marketing  Association,  διαφήµιση 
είναι  «κάθε απρόσωπη µορφή παρουσίασης και προώθησης ιδεών ,αγαθών 
ή υπηρεσιών µε πληρωµή από αναγνωρισµένο εγγυητή ή ανάδοχο». Η 
διαφήµιση είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την µαζική απρόσωπη επικοινωνία, 
εφόσον στην διαδικασία µετάδοσης του µηνύµατος δεν εµπλέκεται ενεργά 
ούτε προσωποποιείται ο δέκτης. Σύµφωνα µε τον Ζώτο η διαφήµιση επιτελεί 
πολλούς διαφορετικούς σκοπούς και απευθύνεται σε διάφορα κοινά 
(καταναλωτές, αγοραστές, επενδυτές κλπ.), επιχειρώντας :  α) να τους πείσει 
παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά, ιδιότητες, συγκριτικά πλεονεκτήµατα του 
προϊόντος/υπηρεσίας, β) να τους πληροφορήσει και να ενηµερώσει για το 
προϊόν/υπηρεσία , γ) να χτίσει και να διαµορφώσει την εικόνα (image) του 
προϊόντος/υπηρεσίας, δ) να διαµορφώσει θετική διάθεση για το 
προϊόν/υπηρεσία ή να αναστρέψει την αρνητική διάθεση, ε) να 
διαφοροποιήσει το προϊόν/υπηρεσία και να γνωστοποιήσει τις ειδικές 
προσφορές, στ) να προβάλλει και να διαµορφώσει θετική εικόνα για την 
επιχείρηση ή τον οργανισµό κ.α. (Ζέρβα, 2000). 

      Η αξιοποίηση του ιντερνέτ ως διαφηµιστικού µέσου έχει επιφέρει 
δραµατικές αλλαγές στην κλασική αντίληψη περί λειτουργίας της διαφήµισης.                                                    
Η διαφήµιση θεωρείται µια κατεξοχήν παθητική επικοινωνιακή διαδικασία από 
την πλευρά του δέκτη. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου 
ανατρέπουν την θεώρηση αυτή, κυρίως µέσω του διαδραστικού 
περιβάλλοντος που προσφέρεται. Οι διαφηµίσεις, στην περίπτωση βέβαια 
που αξιοποιούνται τα συγκεκριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά, µπορούν πλέον 
να είναι «ζωντανές» µε περιεχόµενο αξιόλογο και πραγµατικά χρήσιµο για το 
καταναλωτικό κοινό. Ο δέκτης του διαφηµιστικού µηνύµατος και χρήστης του 
διαδικτύου αναλαµβάνει έναν νέο ρόλο, σαφώς πιο ενεργητικό και σαφώς πιο 
σηµαντικό.                                                                                                     

     Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι ελάχιστοι επαγγελµατίες του µάρκετινγκ, 
ειδικά στη χώρα µας, συµφωνούν µε την άποψη ότι τα διαδίκτυο είναι ένα 
δυναµικό διαφηµιστικό µέσο. Οι περισσότεροι το αντιµετωπίζουν ως 
συµπληρωµατικό ως προς τις παραδοσιακές µεθόδους µάρκετινγκ, το οποίο 
δεν πιστεύουν  ότι θα µειώσει τα διαφηµιστικά έσοδα των έντυπων και 
ηλεκτρικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται µάλλον 
στην ιδιάζουσα φύση και το καθεστώς λειτουργίας του διαδικτύου. Συχνότατα 
αντιµετωπίζεται ως µέσο επικοινωνίας που αφορά τα νεαρά άτοµα, του 
οποίου η δοµή είναι µάλλον άναρχη, καθώς απουσιάζει οποιαδήποτε µορφή 
κεντρικού ελέγχου. Όσοι διατυπώνουν τα επιχειρήµατα αυτά µάλλον αγνοούν 
τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών που καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η 
πλειονότητα των χρηστών είναι άτοµα υψηλού µορφωτικού και οικονοµικού 
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επιπέδου εποµένως διαθέτουν αγοραστική δύναµη. Επίσης, δε συνδυάζουν 
το δεδοµένο της «άναρχης» δοµής του ιντερνέτ µε το γεγονός ότι ακριβώς 
αυτή η δοµή επιτρέπει την συµµετοχή χρηστών από διάφορες εθνικότητες, µε 
ποικίλα ενδιαφέροντα και πολιτιστικό υπόβαθρο, που είναι, παρ’ όλα αυτά, 
διακριτικά κυρίως γιατί η ψηφιοποίηση των δεδοµένων επιτρέπει στους 
υπεύθυνους των ηλεκτρονικών σελίδων να ξέρουν τι ακριβώς άνθρωποι 
ενδιαφέρονται για το προσφερόµενο περιεχόµενο. Το διαδίκτυο είναι το µόνο 
µέσο επικοινωνίας και ενηµέρωση πού συγκεντρώνει στους κόλπους του 
τόσο εύκολα κα άµεσα ανθρώπους τόσο διαφορετικούς µεταξύ τους. 
Εποµένως, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις όχι µόνο να επιλέξουν και 
να εντοπίσουν  µε ακρίβεια το target group που τους ενδιαφέρει αλλά και να 
πλησιάσουν  ανθρώπους που ίσως βρίσκονται εκατοντάδες ή χιλιάδες 
χιλιόµετρα µακριά. 

Η διαφήµιση στο ιντερνέτ αναδιαµορφώνεται συνεχώς βάση τριών κυρίων 
παραµέτρων:                                

• Την εµφάνιση σχεδόν σε καθηµερινή βάση νέων εργαλείων που 
βαλτώνουν τη µέτρηση, τη στόχευση και την ερµηνεία των δεδοµένων 

• Την αυξανόµενη χρήση του ιντερνέτ από επαγγελµατίες του µάρκετινγκ 
• Τα ολοένα και πιο διακριτά, συνεχώς εξελισσόµενα µοντέλα χρήσης 
των νέων αµφίδροµων δικτύων. (Ζέρβα,2001). 

Μια εταιρεία µπορεί να αξιοποιήσει επιχειρησιακά το διαδίκτυο για να αυξήσει 
την αποδοτικότητα της, βελτιώνοντας: 

• Την εσωτερική λειτουργία της δηλαδή την ροή πληροφόρησης στο 
εσωτερικό της, τα διαδικασία λήψης αποφάσεων, τον καλύτερο 
συντονισµό των λειτουργιών τις και άλλα. 

• Τις σχέσεις µε τις επιχειρήσεις-συνεργάτες της, δηλαδή την κάθε 
οικονοµική µονάδα µε την οποία η εταιρεία έχει κάποιου είδους 
συνεργασία. 

• Τις σχέσεις µε τον τελικό καταναλωτή, δηλαδή τους δυνητικούς και τους 
υφιστάµενους πελάτες της. 

• Τις σχέσεις µε το κοινό, δηλαδή µε τον κάθε εξωτερικό παράγοντα µε 
τον οποίο υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας. (Θωµόπουλος, 2000). 

1.2. Ορισµός και ιστορία της online ∆ιαφήµισης 

     ∆ιαφήµιση µέσω του διαδικτύου ή διαφορετικά online διαφήµιση είναι το 
είδος της διαφήµισης που χρησιµοποιεί αποκλειστικά ως µέσο επικοινωνίας 
και προβολής το διαδίκτυο και πιο συγκεκριµένα το βασικό εργαλείο του 
διαδικτύου, τον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών (World Wide Web). (Ζeff & 
Aronson, 1999).                         
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H ιστορία της on-line διαφήµισης ξεκινάει στα αρχές της δεκαετίας του 
ενενήντα. Για τις  πρώτες διαφηµίσεις στο διαδίκτυο χρησιµοποιήθηκε η 
υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι πρώτες αντιδράσεις στις 
διαφηµίσεις αυτές ήταν έντονα αρνητικές. Οι χρήστες του διαδικτύου εκείνης 
της εποχής θεώρησαν την on-line διαφήµιση παράταιρη µε το µέχρι τότε 
πνεύµα της χρήσης του διαδικτύου που είχε να κάνει περισσότερο µε την 
ανταλλαγή επιστηµονικών και πνευµατικών ιδεών. Τα πράγµατα άλλαξαν µε 
την εµφάνιση του πρώτου on-line περιοδικού στην Αµερική που φιλοξενούσε 
στις ιστοσελίδες του διαφηµιστικά µηνύµατα προϊόντων και επιχειρήσεων. 
Σήµερα για τις περισσότερες µορφές της on-line διαφήµισης χρησιµοποιείται η 
υπηρεσία του Παγκόσµιου Ιστού Πληροφοριών λόγο του χαµηλού κόστους 
διάθεσης και διάδοσης πληροφοριών σε ένα πολύ µεγάλο κοινό, αλλά κυρίως 
λόγο της αλληλεπίδρασης του συγκεκριµένου µέσου που παρέχει στις 
επιχειρήσεις τη δυνατότητα αλληλεπιδραστικής και διαπροσωπικής 
επικοινωνίας µε τους καταναλωτές.                                                              , 
(Βλαχοπούλου,2003). 

1.3  Χαρακτηριστικά της on-line διαφήµισης  
 

1.3.1 Μαζική και διαπροσωπική επικοινωνία 
 Με τον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών καταργείται µετά από πολλές 
δεκαετίες η απρόσωπη µαζική επικοινωνία «µιας κατεύθυνσης» προς 
όφελος και της επιχείρησης αλλά και του κοινού. Από την πλευρά της 
επιχείρησης είναι εφικτή η πολυπόθητη για τους υπεύθυνους της 
διαφήµισης «ανάδραση» (feedback) και «αλληλεπίδραση» 
(interaction). Αυτό σηµαίνει ότι οι υπεύθυνοι διαφήµισης µπορούν να 
ελέγχουν άµεσα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τις αντιδράσεις των 
καταναλωτών εφόσον έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν στοιχεία 
όπως τον αριθµό των ατόµων που είδαν το διαφηµιστικό µήνυµα, αλλά 
και τον τρόπο που εκτέθηκαν τα παραπάνω άτοµα στη διαφήµιση. Τα 
πράγµατα αλλάζουν και από την πλευρά του κοινού. 
Οι χρήστες του διαδικτύου που εκτίθενται στα διαφηµιστικά µηνύµατα 
µπορούν να ελέγξουν την ποσότητα και το είδος των πληροφοριών 
που θα αποκτήσουν ακόµα και τι χρόνο που θα αφιερώσουν για να 
πάρουν αυτές τις πληροφορίες (advertising on demand).  
Καθιερώνεται µε άλλα λόγια ένα είδος διαφηµιστικού διαλόγου 
ανάµεσα στην επιχείρηση και το κοινό που χαρακτηρίζεται από την 
ανταλλαγή πληροφοριών και εντυπώσεων. Ουσιαστικά µε την χρήση 
του µόνου προς το παρόν αµφίδροµου επικοινωνιακού µέσου 
πραγµατοποιείται ένας µεγάλος στόχος των διαφηµιστών και 
επιχειρήσεων για µαζική και ταυτόχρονα διαπροσωπική επικοινωνία µε 
το κοινό. (Upgren, 1995).  
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    Σχήµα 1.1 :On-line διαφήµιση – ∆ιαφηµιστικός «∆ιάλογος»  
(Βλαχοπούλου,2003).       

    

1.3.2 Ενεργό κοινό 
Η δυνατότητα «αλληλεπίδρασης» µε τη χρήση του διαδικτύου και του 
Παγκόσµιου Ιστού Πληροφοριών οδηγεί σε ένα κοινό που λειτουργεί 
«ενεργά» από την αρχή µέχρι το τέλος της έκθεσης του στο 
διαφηµιστικό µήνυµα. Αυτό σηµαίνει ότι αρχικά ο χρήστης επιλέγει το 
αν θα εκτεθεί στο µήνυµα επιλέγοντας τις πληροφορίες που θα 
αντλήσει ζητώντας περισσότερες όταν του δίνεται η δυνατότητα.  
(Βλαχοπούλου,2003). 
 
 

1.3.3 Μετάδοση µεγάλης ποσότητας πληροφοριών 
Ο παγκόσµιος ιστός πληροφοριών βασίζεται στην τεχνολογία των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρησιµοποιεί το «υπερκείµενο» 
(hypertext). Το τελευταίο αποτελείται από κόµβους και συνδέσµους 
που δίνουν την δυνατότητα στο χρήστη µε ένα απλό «κλικ» του 
ποντικιού να µεταφέρεται από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα και να επιλέγει 
κάθε φορά τις πληροφορίες που θέλει . Αυτό σηµαίνει ότι κάθε 
χρήστης εκτίθεται διαφορετικά στη διαφήµιση και πάντα σύµφωνα µε 
τις επιθυµίες και τα ενδιαφέροντα του. Με την χρήση του υπερκειµένου 
υπάρχει πλέον η δυνατότητα όχι µόνο µετάδοσης πολλών 
πληροφοριών αλλά και δόµησης τους µε τέτοιο τρόπο που να 
διευκολύνει την περιήγηση κάθε χρήστη. (Jones, 1996). 
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1.3.4 Χαµηλό κόστος 

Το χαµηλό κόστος µετάδοσης της on-line διαφήµισης αναφέρεται τόσο 
στο κόστος προσέγγισης του κοινού όσο και στο κόστος µετάδοσης 
πληροφοριών.                                                                                       
Όπως  αναφέρθηκε και παραπάνω το κοινό του διαδικτύου αποφασίζει 
πότε θα εκτεθεί στο διαφηµιστικό µήνυµα µε αποτέλεσµα το κόστος 
προσέγγισης του κοινού από την πλευρά της επιχείρησης να µειώνεται 
σηµαντικά. Επίσης µε τη χρήση του υπερκειµένου και την τεχνολογία 
των πολυµέσων έχουµε την δυνατότητα µετάδοσης µεγάλου όγκου 
πληροφοριών µε ελάχιστο κόστος, αλλά και σηµαντικά χαµηλό κόστος 
αναπροσαρµογής του περιεχοµένου των µηνυµάτων. 
(Βλαχοπούλου,2003). 
 

1.3.5 ∆υνατότητα αναπροσαρµογής του διαφηµιστικού µηνύµατος 
Η δυνατότητα του κοινού να εκτίθεται στα διαφηµιστικά µηνύµατα του 
διαδικτύου ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του για πληροφόρηση 
αλλάζει την νοοτροπία που επικρατούσε στο χώρο της διαφήµισης τα 
τελευταία χρόνια. Οι επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι της διαφήµισης 
προσανατολίζονται πλέον προς την ικανοποίηση των αναγκών και 
επιθυµιών του κάθε χρήστη ξεχωριστά εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 
Αυτό σε συνδυασµό µε την εύκολη και γρήγορη «ανάδραση» που 
παρέχει το µέσο και τη χρήση του υπερκειµένου δίνουν τη δυνατότητα 
στην επιχείρηση και στους υπεύθυνους της διαφήµισης να 
αναπροσαρµόσουν εύκολα και µε ελάχιστο κόστος το περιεχόµενο του 
διαφηµιστικού µηνύµατος ώστε το τελευταίο να συµφωνεί µε τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του αποδέκτη από το κοινό (ανάπτυξη 
διαπροσωπικών σχέσεων, personalization, ο πελάτης αποτελεί το 
επίκεντρο)                                                                          
      Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι το διαδίκτυο και οι 
υπηρεσίες του που χρησιµοποιούνται ως διαφηµιστικά µέσα εισάγουν 
στο χώρο της διαφήµισης µια νέα µορφή επικοινωνίας που υπήρξε 
πολυπόθητος στόχος για δεκαετίες και απλοποιούν ή διαφοροποιούν 
αρκετές πολύπλοκες αποφάσεις των υπευθύνων διαφήµισης στα 
πλαίσια του προγραµµατισµού µέσων. Κάτω από κάποιες 
προϋποθέσεις το διαδίκτυο µπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στο 
πρόγραµµα προβολής µιας επιχείρησης και να προσεγγίζει µε 
αποτελεσµατικό τρόπο το κοινό-στόχο της επιχείρησης. 
(Βλαχοπούλου,2003). 
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1.4. Σύγκριση on-line διαφήµισης και παραδοσιακής διαφήµισης 

     Στο σηµείο αυτό θα επιχειρηθεί µια σύγκριση ανάµεσα στην on-line 
διαφήµιση και στην παραδοσιακή διαφήµιση. Στόχος αυτής της σύγκρισης 
είναι να τονισθεί η διαφορετικότητα του διαδικτύου ως διαφηµιστικό µέσο. 

1.4.1. Κριτήρια σύγκρισης                                                                                                                          
Για την σύγκριση θα χρησιµοποιηθούν τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται στα 
πλαίσια αποφάσεων του προγραµµατισµού µέσων. Ο προγραµµατιστής 
µέσων στοχεύει να επιλέξει το µέσο µε το µεγαλύτερο κοινό που θα του δίνει 
όµως τη δυνατότητα να προσεγγίζει εύκολα το κοινό-στόχο και θα του παρέχει 
δυνατότητες ανάδρασης και µέτρησης της αποτελεσµατικότητας µε το 
χαµηλότερο δυνατό κόστος. Πιο συγκεκριµένα θα χρησιµοποιηθούν τα 
παρακάτω κριτήρια: 

 
� προσέγγιση: αναφέρεται στο µέγεθος του κοινού που µπορεί να 
προσεγγίσει συνολικά το µέσο. 
� επιλεκτικότητα: αναφέρεται στη δυνατότητα να προσεγγίζει 
αποτελεσµατικά τµήµατα του κοινού µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
� ανάδραση: αναφέρεται στη δυνατότητα του κοινού για ανάδραση, 
µετάδοση πληροφοριών διαµέσου του ίδιου µέσου στην επιχείρηση 
που διαφηµίζεται. 
� µέτρηση αποτελεσµατικότητας: αναφέρεται στη δυνατότητα εύκολης 
και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µέτρησης της αποτελεσµατικότητας 
του µέσου ( ως προς τη µετάδοση του διαφηµιστικού µηνύµατος). 
� κόστος: αναφέρεται στο κόστος µετάδοσης του διαφηµιστικού 
µηνύµατος µέσω του συγκεκριµένου διαφηµιστικού µέσου. 
 

Η σύγκριση θα γίνει για κάθε κριτήριο ξεχωριστά λαµβάνοντας υπόψη κάποιες 
από τις ιδιαιτερότητες ορισµένων παραδοσιακών µέσων. 

 

1.4.1.1. Προσέγγιση                                                                                                                             
Η προσέγγιση αναφέρεται στο µέγεθος του κοινού που µπορεί να 
προσεγγιστεί από κάθε µέσο Το διαδίκτυο προσεγγίζει το µικρότερο σε 
µέγεθος κοινό σε σχέση µε τα µέσα της παραδοσιακής διαφήµισης και το 
βλέπουµε στο σχήµα που ακολουθεί. (Βλαχοπούλου, 2003). 

 

1.4.1.2. Επιλεκτικότητα                                                                                                                           
Η επιλεκτικότητα είναι εφικτή µε το διαδίκτυο παρά µε οποιοδήποτε άλλο 
διαφηµιστικό µέσο. Αυτό συµβαίνει γιατί όπως προαναφέρθηκε το κοινό είναι 
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αυτό που επιλέγει να εκτεθεί στη διαφήµιση. Με το διαδίκτυο είναι εφικτό το 
πολυπόθητο για κάθε επιχείρηση «exposure on demand», που πολύ απλά 
σηµαίνει ότι τα άτοµα που ήδη ενδιαφέρονται για το προϊών ή την υπηρεσία 
µιας επιχείρησης (πρόκειται ενδεχοµένως για πιθανούς αγοραστές) επιλέγουν 
να ενηµερωθούν και α πληροφορηθούν καλύτερα µε την έκθεση τους στις on-
line διαφηµίσεις. (Βλαχοπούλου, 2003). 

 

 

Σχήµα 1.2: ∆υνατότητες διαφηµιστικών µέσων                                                                                            
ως προς την «προσέγγιση» και την «επιλεκτικότητα» (Βλαχοπούλου,2003). 

 

1.4.1.3. Ανάδραση                                                                                                                             
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που απασχολούν τους διαφηµιστές  
είναι αυτό της ανάδρασης, της δυνατότητας του κοινού να «αντιδράσει» άµεσα 
στο διαφηµιστικό µήνυµα. Το διαδίκτυο είναι το µόνο προς το παρών µέσο 
που παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα «ανάδρασης». Το κοινό του διαδικτύου 
την ώρα που εκτίθεται στη διαφήµιση (κάνοντας περιήγηση σε µια ιστοσελίδα) 
µπορεί µε την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  ή µέσα από έτοιµες 
φόρµες ερωτήσεων να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες απ’ αυτές  που 
υπάρχουν στο περιεχόµενο της διαφήµισης. Η ανάδραση γίνεται 
αποτελεσµατικά και µέσω του ίδιου µέσου χωρίς κόπο και χρόνο από την 
πλευρά του χρήστη ή της επιχείρησης. (Βλαχοπούλου,2003). 

 

1.4.1.4.Μέτρηση αποτελεσµατικότητας                                                                                              
Η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Παγκοσµίου Ιστού 
Πληροφοριών δίνει τη δυνατότητα στους υπευθύνους της διαφήµισης να 
ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα (ακόµη και σε καθηµερινή βάση) τις 
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αντιδράσεις του κοινού στις διάφορες διαφηµιστικές τους προσπάθειες. Με 
την εφαρµογή του κατάλληλου λογισµικού οι διαφηµιστές µπορούν πόσοι 
εκτέθηκαν στην on-line διαφήµιση, το χρόνο που αφιέρωσαν για να την δουν 
και ποιες πληροφορίες επέλεξαν να αντλήσουν. Μ΄ αυτό τον τρόπο γίνεται 
άµεσα, γρήγορα και αξιόπιστα η µέτρηση αποτελεσµατικότητας κάθε 
διαφηµιστικής ενέργειας. ∆εν ισχύει το ίδιο για τα παραδοσιακά µέσα 
διαφήµισης. Για τα περισσότερα από αυτά απαιτείται ένα χρονικό διάστηµα 
µηνών, εκτεταµένες «έρευνες κοινού» και εποµένως µεγάλα ποσά για να 
πάρουν κάποια πρώτα αποτελέσµατα που θα ελέγχουν την 
αποτελεσµατικότητα του µέσου και την ποιότητα του διαφηµιστικού 
µηνύµατος. (Βλαχοπούλου,2003). 

 

 

Σχήµα 1.3: ∆υνατότητες διαφηµιστικών µέσων ως προς                                                                             
την «ανάδραση» και την «µέτρηση αποτελεσµατικότητας»(Βλαχοπούλου,2003). 

1.4.1.5.Κόστος                                                                                                                                                   
Το κόστος µιας on-line διαφήµισης είναι χαµηλό σε σχέση µε τα περισσότερα 
παραδοσιακά µέσα και ως προς τον σχεδιασµό και την παράγωγη και ως 
προς την ποιότητα της µεταδιδόµενης πληροφορίας. Μια διαφηµιστική 
ιστοσελίδα στον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών διαφηµίζει ένα προϊόν 
εικοσιτέσσερις ώρες  το εικοσιτετράωρο, επτά ηµέρες την εβδοµάδα. Το 
πρόσθετο κόστος µιας on-line διαφήµισης αφορά στην προώθηση της ίδιας 
της διαφήµισης. Με απλά λόγια θα πρέπει µια επιχείρηση να διαφηµίσει ότι 
διαφηµίζεται on-line, κάτι που δεν συµβαίνει στα υπόλοιπα µέσα. Γι’ αυτό τον 
λόγο  η παραπάνω σύγκριση ως προς το κόστος  είναι µία πολύ γενικευµένη 
και ίσως ανορθόδοξη µια και κάθε µέσο ξεχωριστά έχει τις δικές του 
ιδιαιτερότητες.  

 



19 

 

 

Πίνακας 1.1:  Συγκριτικός πίνακας On-line ∆ιαφήµισης και Παραδοσιακής 
∆ιαφήµισης,(Βλαχοπούλου,2003). 

Το διαδίκτυο από πολλές απόψεις αντιπροσωπεύει µια ιδανική µορφή 
επικοινωνίας που αλλάζει τα δεδοµένα της διαφήµισης. Συνολικά θα 
µπορούσε να πει κανείς ότι το διαδίκτυο υπερτερεί σε σχέση µε πολλά 
παραδοσιακά µέσα (Πίνακας 1.1). Είναι το µόνο µέσο που µπορεί να 
ανταγωνιστεί τα υπόλοιπα ως προς την ποσότητα πληροφοριών που µπορεί 
να µεταδώσει σε ένα διαφηµιστικό µήνυµα λόγο της χρήσης του 
υπερκειµένου. Επιπλέον µε το διαδίκτυο γίνεται πλέον εφικτός ο 
διαφηµιστικός διάλογος ανάµεσα στην επιχείρηση και τους καταναλωτές µέσα 
µόνο από ένα µέσο επικοινωνίας.  Ως µέσο αλληλεπίδρασης δίνει την 
δυνατότητα στο χρήστη να επικοινωνήσει µε την επιχείρηση και να ζητήσει 
επιπλέον πληροφορίες και να εκφράσει την άποψη του για το προϊόν ή το ίδιο 
το διαφηµιστικό µήνυµα. Εξασφαλίζει επίσης το πολυπόθητο “exposure on 
demand” που σηµαίνει ότι είναι το µόνο µέσο όπου το κοινό επιλέγει να 
εκτεθεί στο διαφηµιστικό µήνυµα. Επιτυγχάνεται επίσης µε την ανταλλαγή 
πληροφοριών ανάµεσα στο κοινό και την επιχείρηση  η αξιόπιστη και σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα η αξιολόγηση κάθε διαφηµιστικής προσπάθειας  
στο µέσο.                                                                                                                                           
Ωστόσο η µεγάλη του αδυναµία, που είναι η προσέγγιση ενός µικρού, σε 
σχέση µε τα υπόλοιπα διαφηµιστικά µέσα, κοινού το καταργεί από 
πρωταρχικό µέσο σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα προβολής. Προς το 
παρόν για τα περισσότερα προϊόντα το διαδίκτυο µπορεί να λειτουργήσει ως 
συµπληρωµατικό µέσο.                                                                                                       
Για πολλούς η on-line διαφήµιση βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο. Οι ταχύτατες 
εξελίξεις στο χώρο των υπολογιστών και η αύξηση των χρηστών του 
διαδικτύου προµηνύουν τεράστιες αλλαγές στο χώρο της on-line διαφήµισης. 
Ήδη περνάµε από το στάδιο των µεµονωµένων on-line διαφηµίσεων στο 
σχεδιασµό οργανωµένων on-line διαφηµιστικών προγραµµάτων που 
συνδυάζουν όλα τα είδη της on-line διαφήµισης. Οι διαφηµιστές κα οι 
προγραµµατιστές των µέσων θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο 
χώρο αυτό καθώς ήδη για κάθε επιχείρηση η διαφηµιστική παρουσία στο 
διαδίκτυο είναι επιβεβληµένη. ,(Βλαχοπούλου,2003). 

 

 
προσέγγιση επιλεκτικότητα ανάδραση Μέτρηση 

αποτελεσµατικότητας 
Παραδοσιακή 
διαφήµιση 

µέτρια-υψηλή χαµηλή-µέτρια χαµηλή-µέτρια χαµηλή-µέτρια 

On-line 
διαφήµιση 

χαµηλή υψηλή πολύ υψηλή πολύ υψηλή 
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1.5.  Βασικά χαρακτηριστικά του ∆ιαδικτύου σαν διαφηµιστικό     
µέσο  

Μαζικό µέσο µε δυνατότητα προσωπικής/εξατοµικευµένης 
σχέσης: έχει τη δυνατότητα νε µεταδώσει ένα διαφηµιστικό µήνυµα σε 
µεγάλο κοινό στα πλαίσια ανάπτυξης επικοινωνίας one-to-one 
µάρκετινγκ. (Βλαχοπούλου, 2003). 
 
«Ανάδραση» (feedback) και «αλληλεπίδραση» (interaction): 
πρόκειται για τα χαρακτηριστικά που ουσιαστικά διαφέρουν το 
διαδίκτυο από τα υπόλοιπα διαφηµιστικά µέσα και που καταστούν 
δυνατή την άµεση επικοινωνία επιχείρησης και κοινού (χρηστών του 
διαδικτύου). Οι χρήστες του διαδικτύου µπορούν να ελέγξουν την 
ποσότητα της πληροφορίας που θα αποκτήσουν και το χρόνο που θα 
αφιερώσουν για να πάρουν αυτές τις πληροφορίες αλλά κυρίως έχουν 
τη δυνατότητα να αντιδράσουν στα διαφηµιστικά µηνύµατα που 
δέχονται, δηλαδή να επικοινωνήσουν µε την επιχείρηση για να 
εκφράσουν κάποια γνώµη τους ή για να ζητήσουν επιπλέον 
πληροφορίες (αλληλεπίδραση). Επίσης από την πλευρά της 
επιχείρησης υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχει σύντοµα και εύκολα την 
αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης αλλά και να αντλεί στοιχεία για το 
κοινό που είδαν τη διαφήµιση τους. (Βλαχοπούλου, 2003). 

 

1.5.1 ∆υνατότητα µετάδοσης πολλών πληροφοριών µε τη χρήση του 
υπερκειµένου (hypertext): στο διαδίκτυο χάρη στο υπερκείµενο (την 
χρήση δηλαδή κόµβων και συνδέσµων) η χωρητικότητα πληροφορίας 
είναι αρκετά µεγάλη και η δόµηση της πληροφορίας µε τέτοιο τρόπο 
που να διευκολύνει το χρήστη να αποκτά την πληροφορία που θέλει. 

 

Πίνακας 1.2:  Σύγκριση διαφηµιστικών µέσων,(Βλαχοπούλου,2003). 

 

 Προσέγγιση 
κοινού 

Επιλεκτικότητα 
κοινού 

Ανάδραση Ποσότητα Κόστος Μετρησιµότητα 
Πληροφορίας 

Εφηµερίδα Υψηλή Μέρτια Χαµηλή Μέτρια  Υψηλό  Χαµηλή 
Περιοδικά Μέτρια  Υψηλή Χαµηλή Μέτρια Υψηλό Μέτρια 
Ραδιόφωνο Υψηλή Χαµηλή Χαµηλή Χαµηλή Χαµηλό Χαµηλή 
Τηλεόραση Υψηλή  Χαµηλή Χαµηλή Χαµηλή Χαµηλό Χαµηλή 
Direct 
Marketing 

Χαµηλή  Υψηλή  Μέρτια Υψηλή Υψηλό Υψηλή  

WWW Χαµηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλό Υψηλή 
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1.5.2 Χαµηλό κόστος µετάδοσης διαφηµιστικού µηνύµατος και 
αυξηµένη αποτελεσµατικότητα: από τη στιγµή που το κοινό κατόπιν 
δικής του επιλογής παίρνει την πληροφορία το κόστος προσέγγισης 
του κοινού και το κόστος µετάδοσης περισσότερων πληροφοριών στα 
άτοµα που θα ζητήσουν είναι µικρότερο για την επιχείρηση  σε σχέση 
µε τα άλλα διαφηµιστικά µέσα. Η προσοχή που επιδεικνύεται είναι 
σαφώς µεγαλύτερη εφόσον ο αποδέκτης του µηνύµατος επιλέγει ο 
ίδιος την έκθεση του στο µήνυµα. 
(Βλαχοπούλου, 2003). 
 
 

1.5.3 Χρονική ανεξαρτησία: Τα περισσότερα στοιχειά/εφαρµογές του 
διαδικτύου είναι προσβάσιµα κάθε χρονική στιγµή χωρίς την απαίτηση 
φυσικής παρουσίας για να λειτουργήσουν. (Σιώµκος,Τσιάµης,  2004). 
 

1.5.4 Καθοδηγούµενο από το ενδιαφέρον µέσο: και αυτό γιατί οι 
διαδικτυακές εµπειρίες του χρήστη είναι αποτέλεσµα δικών του 
επιλογών παρά το αποτέλεσµα της παθητικής αποδοχής πληροφορίας 
από κάποια πηγή. (Σιώµκος,Τσιάµης,  2004). 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω θα µπορούσαµε να πούµε ότι το διαδίκτυο 
ως διαφηµιστικό µέσο πλεονεκτεί σε αρκετά σηµεία έναντι άλλων µέσων αλλά 
παρουσιάζει και σχετικές αδυναµίες.  

 

1.6. Βασικά πλεονεκτήµατα του διαδικτύου ως διαφηµιστικό 
µέσο 

• Εύκολη ανάκτηση πληροφοριών 
• Υψηλή επιλεκτικότητα: από την πλευρά της επιχείρησης που έχει την 
δυνατότητα να προσεγγίζει ένα κοινό µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 
και από την πλευρά του χρήστη που µπορεί να επιλέξει τον τρόπο, τον 
χρόνο και το περιεχόµενο της πληροφορίας που θα έχει. 

• ∆υνατότητα «ανάδρασης»: το κοινό της διαδικτυακής διαφήµισης δεν 
λειτουργεί παθητικά αλλά ενεργητικά, που σηµαίνει ότι επιλέγει να 
εκτεθεί στην διαφήµιση και αντιδρά σε αυτή εκφράζοντας την άποψη 
του ή ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες για το προϊόν που 
διαφηµίζεται. 

• Υψηλή χωρητικότητα πληροφορίας:  η δόµηση της πληροφορίας µε 
hyperlinks (υπερσυνδέσµους) δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να 
παρέχει πολλές πληροφορίες και στον χρήστη να επιλέγει τις 
πληροφορίες που αυτός επιθυµεί. 

• ∆υνατότητα πετυχηµένου «targeting»: µε την έννοια ότι το κοινό του 
διαδικτύου έχει συγκεκριµένα δηµογραφικά χαρακτηριστικά. 
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• Έλεγχος αποτελεσµατικότητας 
• Απεριόριστος χρόνος διαφηµιστικής προβολής 

(Βλαχοπούλου, 2003). 

 

1.7. Μειονεκτήµατα διαδικτύου  

• Το διαδίκτυο βρίσκεται στο στάδια ανάπτυξης του ως διαφηµιστικό 
µέσο. 

• Ανάγκη για πρωτοτυπία  
Η πλειοψηφία των χρηστών, όταν επισκέπτεται ένα site για πρώτη 
φορά ή όταν απλά ‘σερφάρει’ στο διαδίκτυο, δεν αφιερώνει πάνω από 
µισό λεπτό κάνοντας 2-3 click αναζητώντας ενδιαφέρουσα 
πληροφορία. Εποµένως, η κατασκευή µιας ιστοσελίδας χρειάζεται να 
γίνεται µε τρόπο ούτως ώστε να κεντρίζει το ενδιαφέρον των 
επισκεπτών. 

• Καταιγισµός διαφηµίσεων  
Καθώς ο αριθµός των διαφηµίσεων στο διαδίκτυο αυξάνει, η 
πιθανότητα οι επισκέπτες να δώσουν προσοχή σε µια συγκεκριµένη 
διαφήµιση ολοένα και µειώνεται. Αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου 
είναι κάποιες διαφηµίσεις να µην καταφέρνουν να προσελκύσουν την 
προσοχή των καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα να προκαλείται η 
δυσαρέσκεια τους λόγω του φόρτου του site του διαφηµιστή. Αυτό 
αποδεικνύεται και από αντίστοιχες µετρήσεις στα clicks/impression των 
διαφηµίσεων, οι οποίες είναι της τάξης ‰ για διεθνούς 
δραστηριοποίησης sites.  

• ∆υνατότητα εξαπάτησης  
Πλέον υπάρχει µια δυσπιστία των χρηστών internet όσον αφορά την 
πλοήγηση σε συνδέσµους διαφηµιστών, κυρίως σε µικρής φήµης sites. 
Αυτό γίνεται γιατί τις περισσότερες φορές σύνδεσµοι όπως «Click here 
if you want to be a millionaire» ή «Your computer is infected. Learn 
more» τις περισσότερες φορές εξαπατούν τους επισκέπτες µε 
αποτέλεσµα τη µη προθυµία να ακολουθήσουν το σύνδεσµο ακόµη κι 
αν ο διαφηµιζόµενος παρέχει καθόλα νόµιµες υπηρεσίες. 

           (www.cn.ntua.gr) 

 

1.8. Λόγοι επιλογής διαφηµιστικής προβολής µέσα από το 
διαδίκτυο 

     Το περιορισµένο προς το παρόν κοινό του διαδικτύου καταργεί             
ουσιαστικά το ίδιο το µέσο από βασικό µέσο ενός διαφηµιστικού 
προγράµµατος. Αυτό σηµαίνει πού απλά ότι το διαδίκτυο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως συµπληρωµατικό µέσο. Ωστόσο πρέπει να γίνεται 
αντιληπτό, ότι έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες η διαφηµιστική 
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παρουσία µιας επιχείρησης στο διαδίκτυο επιβάλλεται. Παρακάτω 
αναφέρονται ορισµένοι µόνο από τους λόγους που την επιβάλλουν:  

1.8.1 Ιδανικό µέσω προώθησης και µάρκετινγκ: το διαδίκτυο κάτω από 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις µπορεί να ενσωµατωθεί και να 
λειτουργήσει αποτελεσµατικά µέσα στα πλαίσια Μάρκετινγκ ιδιαίτερα 
στο πρόγραµµα προβολής µιας επιχείρησης. 

1.8.2 ∆ιεύρυνση του κύκλου εργασιών: Η διαφήµιση εισάγει ουσιαστικά την 
επιχείρηση σε παγκόσµια αγορά και ανοίγει προοπτικές σε νέες αγορές 
που µε τα παραδοσιακά µέσα θα αδύνατον να προσεγγιστούν. 

1.8.3 Άµεση επικοινωνία: Με την διαδικτυακή διαφήµιση γίνεται εφικτή η 
επικοινωνία «ένας προς ένα», ανοίγει ουσιαστικά ο άµεσος διάλογος 
της επιχείρησης µε κάθε πελάτη µεµονωµένα σε ατοµικό επίπεδο. 

1.8.4 Χαµηλό κόστος: Αυτό σηµαίνει χαµηλό κόστος παραγωγής και 
προβολή διαφηµιστικού µηνύµατος εικοσιτέσσερις ώρες το 
εικοσιτετράωρο µε ελάχιστο σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέσα κόστος. 

1.8.5 Κύρος-Θετική εικόνα: Έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές βλέπουν 
πολύ θετικά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο 
ακόµη κα αν δεν είναι οι ίδιοι χρήστες του διαδικτύου. 

1.8.6 ∆υνατότητα Online πώλησης προϊόντων/παροχής υπηρεσιών: η 
διαφήµιση στο διαδίκτυο αποτελεί για κάθε επιχείρηση το πρώτο κα 
απαραίτητο βήµα πριν την Online προώθηση και πώληση των 
προϊόντων της. 

1.8.7 Προσέγγιση «ιδανικού» κοινού: το κοινό του διαδικτύου θεωρείται 
«ιδανικό» για πολλούς λόγους που εξηγούνται αµέσως παρακάτω.          
Για να αξιολογήσουµε τις δυνατότητες του διαδικτύου ως διαφηµιστικό 
µέσο θα πρέπει να γνωρίζουµε το κοινό που µπορεί να προσεγγιστεί 
µέσα από αυτό.                                                                                           
Αν και το κοινό που µπορεί να προσεγγιστεί από το διαδίκτυο είναι 
ακόµη και σήµερα σχετικά µικρό τα δηµογραφικά του χαρακτηριστικά 
είναι τέτοια ώστε να θεωρείται αρκετά «ελκυστικό» από τους 
διαφηµιστές. Οι χρήστες του διαδικτύου σύµφωνα µε επίσηµες έρευνες 
είναι εύποροι, µορφωµένοι και µε θετική κοινωνική εικόνα. Τα 
παραπάνω διαγράφουν την εικόνα του «τέλειου» αγοραστή. Ωστόσο 
θεωρείται βασικό µειονέκτηµα το µικρό ποσοστό γυναικών που 
παρουσιάζει το κοινό του διαδικτύου µια και οι γυναίκες είναι αυτές  
που παίρνουν σχεδόν πάντα τις περισσότερες αγοραστικές αποφάσεις. 
Αυτό όµως προβλέπεται να αλλάζει καθώς οι γυναίκες-χρήστες του 
διαδικτύου αυξάνονται σηµαντικά. 
(Βλαχοπούλου, 2003). 
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1.9. Προϋποθέσεις αποτελεσµατικής διαφήµισης στο διαδίκτυο              
Μια επιχείρηση µπορεί να διαφηµιστεί αποδοτικά στο διαδίκτυο αν 
πληρούνται δυο βασικές συνθήκες:   

 1.9.1. Product fit ( καταλληλότητα προϊόντος): µε την έννοια 
καταλληλότητας προϊόντος εννοούµε, κατά πόσο το προϊόν συµφωνεί µε το 
µέσο. Υψηλή καταλληλότητα προϊόντος παρουσιάζουν τα προϊόντα που 
µπορούν να προωθηθούν και να πωληθούν on-line όπως είναι τα προϊόντα 
πληροφορικής, τα CDs, τα βιβλία και τα ρούχα.    

 1.9.2. Audience fit ( καταλληλότητα κοινού): αναφέρεται στην συµφωνία 
του κοινού-στόχου της επιχείρησης και του κοινού του µέσου. Τα προϊόντα 
που παρουσιάζουν υψηλή καταλληλότητα κοινού είναι φυσικά τα προϊόντα 
πληροφορικής και τα προϊόντα που ενδιαφέρουν κυρίως το νεανικό κοινό.                                                                                                                     
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι για τις επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων 
το διαδίκτυο µπορεί να λειτουργήσει σαν δευτερεύον συµπληρωµατικό µέσο. 
Οι επιχειρήσεις που µπορούν να διαφηµιστούν µόνο από το διαδίκτυο και 
µάλιστα πολύ αποτελεσµατικά είναι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα  
υψηλής τεχνολογίας  ή προϊόντα που µπορούν να πουληθούν εύκολα online 
όπως είναι τα βιβλία τα CDs κ.τ.λ.                                                                                                                        
Ωστόσο τα παραπάνω κριτήρια δε θα πρέπει να εµποδίσουν τις επιχειρήσεις 
που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο 
ως διαφηµιστικό µέσο.  

(Βλαχοπούλου, 2003) 

. 

1.10. Βασικές Μορφές ∆ιαφήµισης στο διαδίκτυο 

 

1.10.1 ∆ιαφηµιστική Ιστοσελίδα 
 
     Για πάρα πολλούς  η διαφηµιστική παρουσία τον Παγκόσµιο Ιστό 
αναφέρεται στη δηµιουργία ιστοσελίδας διαφηµιστικού περιεχοµένου. 
Θεωρείται ότι είναι η πρώτη διαφηµιστική εξόρµηση των επιχειρήσεων 
στο ∆ιαδίκτυο. (Ζeff & Aronson, 1999). 
Κατά τους Dowling et al (1998) ιστοσελίδα «είναι µια οµάδα σελίδων 
στον Παγκόσµιο Ιστό, οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους έτσι ώστε ο 
χρήστης να έχει πρόσβαση στο περιεχόµενο όλων των σελίδων». Με 
την χρήση του «υπερκειµένου» η εκάστοτε επιχείρηση έχει την 
δυνατότητα µετάδοσης µεγάλης ποσότητας πληροφοριών, ενώ η 
λειτουργία των «συνδέσµων» συµβάλλει στη σωστή δόµηση και 
οργάνωση της παρερχόµενης πληροφορίας τελευταία χρόνια µεγάλη 
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σηµασία δίνεται στην αισθητική των σελίδων που επιτυγχάνεται µε τη 
χρησιµοποίηση εικόνας, κινούµενης εικόνας, ήχου και video. 
   Η ιστοσελίδα αποτελεί  τη βάση ή το σηµείο έναρξης και κατάληξης 
µιας επικοινωνιακής και διαφηµιστικής πολιτικής στο ∆ιαδίκτυο. Τα 
περισσότερα είδη ∆ιαδικτυακής διαφήµισης αποτελούν εργαλεία 
προβολής και προώθησης της ιστοσελίδας της επιχείρησης ή ενός 
συγκεκριµένου προϊόντος, λειτουργώντας συµπληρωµατικά µε αυτή. 
Αρχικά, αποτελούσε την πιο φθηνή διαφηµιστική επένδυση στο 
∆ιαδίκτυο και µια αναγκαστική επιλογή για αρκετές επιχειρήσεις που 
δηµιουργούσαν τον δικό τους διαδικτυακό τόπο «επειδή όλες οι 
υπόλοιπες επιχειρήσεις το έκαναν». Σήµερα όµως τα πράγµατα έχουν 
αλλάξει και κάθε επιχείρηση η οποία θέλει να θεωρείται επιτυχηµένη 
διαθέτει τον δικό της διαδικτυακό χώρο. (Πατσιούρα, 2007). 
 
 

1.10.2. Banner 
 
     To Banner είναι η πιο παλιά και πιο διαδεδοµένη µορφή διαφήµισης 
όσον αφορά την online διαφήµιση. Είναι µικρά ορθογώνια  ( τα 
τελευταία χρόνια και άλλων σχηµάτων) εικονίδια  διαφόρων µεγεθών, 
τα οποία λειτουργούν ως «σύνδεσµοι» σε διαφηµιστικές ή εταιρικές 
ιστοσελίδες. Αν ο χρήστης κάνει «κλικ» στο banner εισέρχεται στο 
διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης που το έχει σχεδιάσει και το 
χρηµατοδοτεί. (Ζeff & Aronson, 1999). 
Για το κοινό του διαδικτύου που σερφάρει τα banner λειτουργούν ως 
τηλεοπτικές η ραδιοφωνικές διαφηµίσεις προσπαθώντας σε πρώτο 
επίπεδο να τραβήξουν το ενδιαφέρον και την προσοχή τους.  

 
 
 

               
               Εικόνα 1.1: Το πρώτο banner που αναρτήθηκε στο ∆ιαδίκτυο από                  
.               την  ΑΤ&Τ (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 
 
 

∆εν υπάρχει µόνο µια µορφή Banner αλλά πολλές, οι οποίες 
διαφέρουν είτε στο µέγεθος (format), είτε στις λειτουργίες. Το format 
περιγράφει τις εξωτερικές διαστάσεις ενός Banner σε Pixel. Ανάλογα µε 
το format το Banner χωρίζεται σε standard-Banner (ή αλλιώς full-
Banner), σε half-Banner και σε 1/3-Banner. Το standard-Banner έχει 
µέγεθος 468*60 Pixel (µάκρος*πλάτος). Όλες οι άλλες µορφές 
προέρχονται από το standard Banner αλλάζοντας κάθε φορά το 
µάκρος. Το πλάτος παραµένει πάντα σταθερό. Έτσι για παράδειγµα το 
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half-Banner έχει µέγεθος 324*60 Pixel. Ανάλογα µε τις λειτουργίες 
διακρίνουµε τρία είδη Banner: το static-Banner, το animated-Banner και 
το interactive-Banner. 
 
Static-Banner: Το static-Banner µπορούµε να το συγκρίνουµε µε µια 
κλασική διαφηµιστική αγγελία η οποία όµως διαθέτει ένα σύνδεσµο 
(hyperlink) που οδηγεί στην ιστοσελίδα του διαφηµιζόµενου. Συνήθως 
κατασκευάζεται µε GIF Format. Όπως και στη κλασική διαφήµιση έτσι 
και το static-Banner προσπαθεί να προσελκύσει µε το περιεχόµενο ή 
το προϊόν που διαφηµίζεται. Από τότε που εµφανίστηκαν τα animations 
programs όπως Flash και Shockwave τα static-Banners ανήκουν στο 
παρελθόν. Για να αυξήσουν τα click-through-rates µερικοί διαφηµιστές 
χρησιµοποιούν τα λεγόµενα fake-Banners. 
Fake-Banner: Τα fake-Banners είναι Banners τα οποία ο χρήστης είτε 
δεν τα αναγνωρίζει ως διαφήµιση είτε τον ξεγελούν µε λειτουργίες που 
στην πραγµατικότητα δεν παρέχουν. Στην πρώτη περίπτωση ο 
χρήστης δελεάζεται µε µια κρυµµένη εικόνα και ένα scrollbar. 
Προσπαθώντας ο χρήστης να κουνήσει το scrollbar για να δει την 
εικόνα αυτόµατα τον βάζει στην ιστοσελίδα του προϊόντος που 
διαφηµίζεται, πράγµα δεν επιδίωκε ο χρήστης. Το ίδιο γίνεται και στη 
δεύτερη περίπτωση. Εδώ εµφανίζεται στο χρήστη ένα µήνυµα λάθους 
µε οποιοδήποτε περιεχόµενο. Για παράδειγµα, µπορεί να εµφανιστεί 
στο χρήστη ένα µήνυµα που τον προειδοποιεί ότι θα γίνει αλλαγή της 
σύνδεσης που χρησιµοποιεί για να µπει στο Internet σε µια άλλη πιο 
φτηνή. Ο χρήστης αµέσως πατάει το κουµπί “άκυρο“. Το όλο µήνυµα, 
όµως, ήταν ψεύτικο και το κουµπί “άκυρο“ δε λειτουργεί αλλά αντίθετα 
πατώντας ο χρήστης πάνω στο “άκυρο“ τον κατευθύνει στη σελίδα του 
διαφηµιζόµενου. Αυτού του είδους οι διαφηµίσεις µπορεί να έχουν 
µεγάλο click-through-rate αλλά είναι αναξιόπιστες και συνολικά 
δηµιουργούν αρνητικά συναισθήµατα στους χρήστες για την 
ηλεκτρονική διαφήµιση. 

           (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 
 
 
Animated-Banner: Τα animated-Banners αποτελούν το δεύτερο 
στάδιο ανάπτυξης των Banners. Η κίνηση εξυπηρετεί δύο λόγους: 
Πρώτον, προσελκύουν την προσοχή του χρήστη και δεύτερον ο 
διαφηµιζόµενος µπορεί να πολλαπλασιάσει τη περιορισµένη επιφάνεια 
προβολής ενός Banner. Στις µέρες µας χρησιµοποιείται το λογισµικό 
Flash για την υλοποίηση ενός animated-Banner. Το Flash επιτρέπει τη 
κίνηση του κειµένου και της εικόνας όπως και τη χρησιµοποίηση ήχου. 
Άλλες µορφές animated-Banner είναι τα Flying-Banners και τα Mouse-
Move-Banner µε τα οποία δεν κινείται το περιεχόµενο αλλά όλο το 
Banner. Το Flying-Banner κινείται καθώς ανοίγει µια σελίδα σε όλο το 
µήκος της σελίδας, µέχρι να φτάσει σε ένα σηµείο που έχει 
προσδιοριστεί εκ των προτέρων όπου και θα παραµείνει. Το Mouse-
Move-Banner αντίθετα κινείται µαζί µε το cursor του ποντικιού. 

           (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 
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Interactive-Banner: Tα interactive-Banners αποτελούν το τελευταίο 
στάδιο εξέλιξης των Banners. ∆ιακρίνονται στο ότι δίνουν τη 
δυνατότητα στο χρήστη να δρα µέσα σε αυτό. 
Το Rollout-Banner είναι ένα full-Banner το οποίο διαθέτει ένα κουµπί 
expand. Όταν ο χρήστης χρησιµοποιήσει αυτό το κουµπί κυλάει η 
διαφήµιση προς τα κάτω, πάνω από το κείµενο της ιστοσελίδας. Αν ο 
χρήστης ξαναπατήσει το κουµπί expand τότε η διαφήµιση 
επαναφέρεται στο αρχικό της µέγεθος. Το περιεχόµενο ενός rollout-
Banner µπορεί να είναι και κινούµενο. 

           (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 
 

 
 
1.10.3. Σε εργαλεία αναζήτησης 

Υπάρχουν δυο βασικές µορφές διαφήµισης στις µηχανές αναζήτησης:   

H στοχευµένη διαφήµιση µέσω των φυσικών αποτελεσµάτων των 
µηχανών αναζήτησης.  

Στοχευµένη online διαφήµιση και προβολή µε πληρωµένες 
καταχωρήσεις σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα των µηχανών 
αναζήτησης. 
(www.internetinfo.gr) 
 
     Όλο και περισσότερες µηχανές αναζήτησης ή κατάλογοι 
πληροφοριών πωλούν πλέον τις καταχωρήσεις τους (π.χ. Google και 
“ΑdWorks”). 'Eτσι, όποιος χρήστης εκτελεί µια αναζήτηση ή 
συµβουλεύεται µια κατηγορία καταλόγου, θα συναντήσει µαζί µε τις 
προτεινόµενες παραποµπές και µια σειρά από links πληρωµένα από 
εταιρείες που εκτιµούν ότι θα τον ενδιέφεραν τα προϊόντα τους. Για 
παράδειγµα, µια αναζήτηση µε τις λέξεις "κινητή τηλεφωνία" ή µια 
περιπλάνηση στην κατηγορία "κινητή τηλεφωνία" ενός καταλόγου θα 
εµφανίσει µαζί µε τα συνηθισµένα αποτελέσµατα αναζήτησης και 
παραποµπές σε σελίδες εταιρειών κινητής τηλεφωνίας αλλά και 
παροχής συσκευών κινητών τηλεφώνων, οι οποίες έχουν πληρώσει για 
αυτή την προβολή, εκτιµώντας ότι όσοι αναζητούν µε τη λέξη-κλειδί 
"κινητή τηλεφωνία" είναι πολύ πιθανό να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα 
τους. Συνήθως, οι πληρωµένες παραποµπές παρουσιάζονται µε ειδικό 
τρόπο (π.χ. στο δεξιό άκρο της οθόνης του χρήστη για το Google) έτσι 
ώστε να αναγνωρίζονται από τον χρήστη και να µη µειώνεται η 
αξιοπιστία του εργαλείου αναζήτησης (αν εµφάνιζε µόνο πληρωµένες 
παραποµπές οι χρήστες δεν θα το εµπιστεύονταν πλέον, καθώς δεν θα 
παρουσίαζε µια αντιπροσωπευτική εικόνα του web) 
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           Εικόνα 1. 2 :  Πληρωµένη παραποµπή. (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 
 
 
 
1.10.4. Skyscrapers 

 
    Τα Skyscrapers είναι κάθετα banner µε µέγεθος µεγαλύτερο από          
τα κλασικά banner. Επιτρέπουν την παρουσίαση περισσότερων 
πληροφοριών στον χρήστη. Επιπλέον, λόγω του µεγέθους τους είναι 
συνεχώς ορατά από τον χρήστη και προσελκύουν αποτελεσµατικότερα 
την προσοχή του. 

            Μέγεθος: (βλ. παράρτηµα ∆ιαστάσεις Ειδών Banner ) 
            (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 
 
 
 
1.10.5. Textlinks 

 
     Μία άλλη τεχνική αποτελούν τα textlinks, δηλαδή διαφηµίσεις             
στις ιστοσελίδες, όπου συνήθως εµφανίζονται όταν ο χρήστης έχει 
τελειώσει κάποια εργασία. Έχουν τη µορφή λογότυπων ή µικρότερων 
εικόνων, τα οποία ενσωµατώνονται στο κείµενο της ιστοσελίδας. Είναι 
µία πολύ καλή τεχνική αφού παράγεται εύκολα και µε την κατάλληλη 
µορφή µπορεί να προσεγγίσει ένα ευρύ κοινό. Ένα παράδειγµα µιας 
τέτοιας διαφήµισης είναι το παρακάτω: 

            (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 
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             Εικόνα 1.3: Παράδειγµα Textlink µέσα σε ιστοσελίδα                              
(Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 
 
 
 

1.10.6. Κουµπί (Button) 

 
  To button είναι µια µορφή διαφήµισης τύπου banner, το οποίο επίσης 
περιλαµβάνει απλό κείµενο, γραφικά ή δυναµικό περιεχόµενο. ∆ιαφέρει 
από το banner στο µέγεθος (είναι σηµαντικά µικρότερο) και στην 
ανανέωση του περιεχοµένου του. Σε αντίθεση µε τα banners ,το 
περιεχόµενο των buttons παραµένει αµετάβλητο για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα µε σκοπό την ενδυνάµωση του µηνύµατος. 
Η αποδοχή τους από το κοινό  ήταν πάντοτε υψηλή , καθώς έχει 
ταυτιστεί µε την απόκτηση δωρεάν λογισµικού. Η χρήση τους είναι 
πολύ απλή και η χρησιµότητα τους για το κοινό σηµαντική. Ο χρήστης 
µε ένα πάτηµα στο button αποθηκεύει στο µηχάνηµα του αυτόµατα και 
χωρίς την συµπλήρωση κάποιας αίτησης ή φόρµας το διαφηµιζόµενο 
λογισµικό του χορηγού..    Ένα από τα πρώτα διαφηµιστικά 
προγράµµατα που  βασίστηκε σε αυτό το είδος διαφήµισης και έτυχε 
µεγάλης ανταπόκρισης  από το κοινό ήταν το button “Download 
Netscape  Now”.  
    Η τοποθέτηση του σε επιλεγµένες ιστοσελίδες οδήγησε σε έναν 
µεγάλο αριθµό χρηστών που υιοθέτησαν το συγκεκριµένο λογισµικό 
και σε εξοικείωση του κοινού µε την εταιρεία. 
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  Παρά τα υψηλά επίπεδα ανταπόκρισης του κοινού στα buttons και 
κυρίως τα υψηλά επίπεδα αναγνωσιµότητας των προϊόντων και των 
επιχειρήσεων-χορηγών τους, η χρήση τους είναι πλέον περιορισµένη 
καθώς έχουν αντικατασταθεί από τα banners. (Πατσιούρα, 2007). 

 

1.10.7. Ταξινοµηµένες διαφηµίσεις (Classifieds)   

  Πρόκειται για ένα είδος διαφήµισης που ακολουθεί τα πρότυπα των 
ταξινοµηµένων διαφηµίσεων που δηµοσιεύονται στις εφηµερίδες. Και 
στο διαδίκτυο όπως και στις εφηµερίδες οι διαφηµίσεις έχουν 
περιεχόµενο τοπικού χαρακτήρα. 
  Η εφαρµογή των ταξινοµηµένων διαφηµίσεων εκµεταλλεύεται µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τις αυξηµένες δυνατότητες αναζήτησης και την 
διαχείριση βάσεων δεδοµένων, την ευελιξία στην ανανέωση του 
κειµένου και λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά σε σχέση µε τις εφηµερίδες 
και για το κοινό και για τους διαφηµιζόµενους.  
   Υπάρχουν πολλοί ∆ιαδικτυακοί τόποι αποκλειστικά µε ταξινοµηµένες 
διαφηµίσεις επί πληρωµή ή και δωρεάν για τις επιχειρήσεις που θέλουν 
να διαφηµιστούν τοπικά. H επιλογή αυτών των ιστοσελίδων είναι πολύ 
σοβαρή υπόθεση καθώς σε πολλές από αυτές στοιχεία των χρηστών, 
όπως είναι οι ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις, πωλούνται για να 
χρησιµοποιηθούν σε διαφηµίσεις µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
χωρίς την έγκριση τους κάτι που µειώνει την αξιοπιστία τους.                             
(Rai, 1999) 

 
1.10.8. Interstitials / Superstitials 
 

   Τα Ιnterstitials ενεργοποιούνται όταν το παράθυρο του web browser 
είναι ανοιχτό και εµφανίζονται κατά το διάστηµα φόρτωσης της 
ιστοσελίδας που έχει ήδη επιλέξει ο χρήστης για να δει. Τα Interstitials 
εµφανίζονται για ελάχιστα δευτερόλεπτα και µετά κλείνουν αυτόµατα και 
για αυτόν τον λόγο τα Interstitials κινούν πάρα πολύ την προσοχή 
του χρήστη. Ωστόσο, τα Interstitials µπορεί να ενοχλήσουν το χρήστη 
γιατί αντί να ανοίξει η ιστοσελίδα που θέλει να δει, του εµφανίζεται 
πρώτα η διαφήµιση, οπότε τον καθυστερεί. Έτσι υπάρχει κίνδυνος οι 
ιστοσελίδες που επιτρέπουν πολλές τέτοιου είδους διαφηµίσεις να 
χάσουν την ελκυστικότητά τους. Ένας τρόπος αντιµετώπισης αυτού του 
προβλήµατος είναι η χρήση Superstitials. Τα Superstitials είναι µια 
παραπλήσια τεχνική µε τα Interstitials, µε τη µόνη διαφορά ότι η 
διαφήµιση κατεβαίνει ως µια background διαδικασία χωρίς να γίνεται 
αντιληπτή. (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 
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     Μέγεθος:  

� Ιntestitial: Fullscreen 
 

� Superstitial: 800*600 Pixel 
 

 

                                                
Εικόνα 1.4: Παράδειγµα Superstitial, (Πηγή http://www.adpepper.com) 

 
 
1.10.9. Pop-up & Pop-under Ads 
 

    Pop-up windows αποκαλούνται τα επιπρόσθετα παράθυρα τα οποία 
εµφανίζονται αυτόµατα στην οθόνη του χρήστη όταν επισκέπτεται µία 
ηλεκτρονική σελίδα. Ανήκουν στην κατηγορία των διαφηµίσεων που 
διακόπτουν την περιήγηση του χρήστη στο ∆ιαδίκτυο. Εµφανίζονται σε 
ένα ξεχωριστό παράθυρο από αυτό που έχει ήδη ενεργό ο χρήστης και 
εµφανίζονται µπροστά από τον browser. Συνήθως, για τη δηµιουργία 
ενός pop up απαιτείται ένας χρονοδιακόπτης και ένα cookie. Ο 
χρονοδιακόπτης και το cookie χρησιµοποιούνται για να αποσταλεί το 
περιεχόµενο µε καθυστέρηση και αφού έχει ήδη εµφανιστεί το 
παράθυρο µε το περιεχόµενο που ζήτησε ο χρήστης. 

 
      Μέγεθος: 250*250 Pixel, 300*250 Pixel, Large pop up: 550*480 Pixel 
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Εικόνα 1.5: Pop up διαφήµιση (Πηγή http://www.adpepper.com) 

 
Tα pop-under, όπως και τα pop-up εµφανίζονται στην οθόνη του 
χρήστη χωρίς αυτός να το έχει επιλέξει. Η διαφορά τους σε σχέση µε τα 
pop-up είναι ότι ανοίγουν πίσω από το παράθυρο του browser που έχει 
εκείνη τη στιγµή ενεργό ο χρήστης και έτσι εµφανίζονται µπροστά του 
µόνο όταν κλείσει το κύριο παράθυρο του browser του. Τόσο τα pop up 
όσο και τα pop under windows είναι ενοχλητικά και συχνά οι χρήστες 
κλείνουν τα πρώτα πριν ακόµη προλάβουν να εµφανίσουν το 
περιεχόµενό τους.  
Μέγεθος: (βλ παράρτηµα Προδιαγραφές ∆ιαστάσεων Ηλεκτρονικών 
∆ιαφηµίσεων) 
(Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 

 
 
1.10.10. E-mail Ads 
 

    Μία από τις τεχνικές της ηλεκτρονικής διαφήµισης είναι το και το e-
mail, το οποίο είναι πολύ διαδεδοµένο στο Internet, µε αποτέλεσµα οι 
διαφηµιστές να το χρησιµοποιούν ως κυρίαρχο εργαλείο για τη 
διαφήµιση.  
   Υπάρχουν δυο τύποι ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: 
Ένα είδος του είναι το rich e-mail όπου ο χρήστης δε λαµβάνει µόνο 
κείµενο, αλλά και εικόνα, γραφικά ακόµα και βίντεο. Μόλις ο χρήστης 
ανοίξει αυτό το e-mail, ο εξυπηρετητής (client) πραγµατοποιεί ένα 
request και ανοίγει µία HTML σελίδα. Η διαφήµιση µέσω του e-mail 
γίνεται µε δύο τρόπους: 

• Newsletter ads 
• Stand Alone e-mails 

    Στην περίπτωση των newsletter ads οι διαφηµίσεις ενσωµατώνονται 
στα newsletter που οι χρήστες έχουν εγγραφεί, ώστε να λαµβάνουν 
επιχειρηµατικά νέα, συνέδρια, ηµερίδες, τεχνολογικές εξελίξεις κ.ο.κ. Οι 
διαφηµίσεις µπορούν να παρουσιαστούν υπό την µορφή banners, 
skyscrapers ή και flash animation.  
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                         Εικόνα 1.6: Παράδειγµα email ad  (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 

 
      Στην περίπτωση των stand alone e-mails ο χρήστης έχει ζητήσει 
από πριν να του αποστέλλονται ιστοσελίδες µε διαφηµίσεις. Αυτός ο 
τρόπος διαφήµισης αποτελεί στρατηγική άµεσου µάρκετινγκ, απ’ όπου 
µπορούν να προκύψουν και αποτελέσµατα για τις προτιµήσεις των 
χρηστών. Λόγω, όµως, της ύπαρξης των spam µηνυµάτων, τα stand 
alone e-mails πρέπει να αποστέλλονται µόνο σε χρήστες που έχουν 
δώσει άδεια γι’ αυτά, µέσω συγκεκριµένων αιτήσεων για την αποδοχή 
διαφηµίσεων. Αυτοί οι δύο τρόποι διαφήµισης είναι πολύ 
αποτελεσµατικοί γιατί απευθύνονται σε συγκεκριµένο κοινό, το οποίο 
ενδιαφέρεται γι’ αυτές τις διαφηµίσεις και οι πιθανότητες να  
ανταποκριθεί είναι σηµαντικές. (Johnson, Gluck, Swerdlow & Allard,1998) 

 
 
 
1.10.11. Χορηγίες (Sponsorship) 

    Συνήθως εµφανίζονται µε δύο µορφές: Στην πρώτη περίπτωση 
τοποθετείται απλώς ένα stamp (µικρό banner) σε όλες τις σελίδες µιας 
ηλεκτρονικής σελίδας (ή ενός τµήµατός της) το οποίο αναφέρει το 
όνοµα του χορηγού και παραπέµπει στις σελίδες του.  
Στη δεύτερη και πιο πρόσφατη εκδοχή της, η χορηγία συνίσταται στη 
δηµιουργία ενός νέου τµήµατος του site το οποίο συνήθως 
παρουσιάζει κάποια δραστηριότητα του χορηγού (π.χ. µια τεχνολογική 
του καινοτοµία, την κοινωνική του δραστηριότητα, µια σηµαντική 
είδηση κ.λπ.) 
(Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 
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1.10.12. Content Ad 
    H Content Ad είναι διαφήµιση που τοποθετείται στη µέση της 
ιστοσελίδας, µέσα στο συντακτικό περιβάλλον. Η διαφήµιση µπορεί να 
είναι στατική ή µε κίνηση. Περιβάλλεται από το κείµενο της ιστοσελίδας 
και καταγράφεται τουλάχιστον σε δύο σελίδες. Πολλές φορές 
προσαρµόζεται οπτικά µε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας και 
εµφανίζεται µαζί µε την ιστοσελίδα. Πάνω στο Content Ad υπάρχει ένα 
κουµπί µε το οποίο ο χρήστης µπορεί να κλείσει τη διαφήµιση. Το 
κουµπί, όµως, αυτό παραµένει πάντα ορατό στην ιστοσελίδα. Αν ο 
χρήστης ξαναπατήσει το κουµπί εµφανίζεται πάλι η διαφήµιση. 
Πλεονέκτηµα αυτού του τρόπου διαφήµισης είναι ότι ο χρήστης µε τη 
πρώτη µατιά δεν καταλαβαίνει ότι είναι διαφήµιση. Νοµίζει ότι ανήκει 
στο κείµενο της ιστοσελίδας που τον ενδιαφέρει και έτσι η διαφήµιση 
δεν περνάει απαρατήρητη. Επίσης µένει πολλή ώρα στην οθόνη και 
τέλος ο συνδυασµός µε το συντακτικό περιεχόµενο, µπορεί να επιφέρει 
υψηλότερα ποσοστά απόκρισης, λόγω συνάφειας.  

           Μέγεθος: Content Ad: 320*85 Pixel, XXL-Content Ad: 580*250 Pixel                                       
.         (Βλάχος, ∆ρόσος, 2004). 
 

1.10.13. ∆ιαγωνισµοί και κληρώσεις 
    Η πιο παραδοσιακή πρακτική "ανταµοιβής" του κοινού είναι η 
κλήρωση όπου, συνήθως, ένα web site δηλώνει ότι χαρίζει κάτι και 
καλεί τους χρήστες του δικτύου να το επισκεφθούν και να δηλώσουν τα 
στοιχεία τους µέσω µιας ειδικής φόρµας. Τα βραβεία της κλήρωσης 
µπορούν να είναι εκπτωτικά κουπόνια για τα προϊόντα της εταιρείας ή 
οτιδήποτε άλλο. Συνήθως, η µεγαλύτερη προσέλευση παρατηρείται 
όταν προσφέρεται κάτι αυτόνοµο και µεγάλης αξίας (π.χ. µια 
φωτογραφική µηχανή, ένα αυτοκίνητο ή κάποιο ταξίδι). Οι κληρώσεις 
εξασφαλίζουν πολύ µεγάλη δηµοτικότητα, αλλά δυστυχώς όχι και τόσο 
υψηλή προβολή επειδή οι χρήστες του δικτύου θα επισκεφθούν µεν το 
site, αλλά θα "κατευθυνθούν" κυρίως προς στις σελίδες της κλήρωσης, 
αγνοώντας συνήθως το υπόλοιπο υλικό. Μικρότερη δηµοτικότητα, 
αλλά µεγαλύτερη αναγνωσιµότητα, εξασφαλίζουν οι διαγωνισµοί όπου 
ο χρήστης του Internet καλείται να απαντήσει σε µια σειρά από 
ερωτήσεις σχετικές µε το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση ο 
διοργανωτής φροντίζει ώστε οι απαντήσεις να βρίσκονται µέσα σε 
πολλές διαφορετικές σελίδες του site, υποχρεώνοντας έτσι τον 
επισκέπτη να µελετήσει όλο το υλικό που έχει δηµοσιεύσει η 
εταιρεία σχετικά µε τα προϊόντα της. 'Όπως προαναφέρθηκε, οι 
χρήστες που θα συµµετάσχουν σε έναν διαγωνισµό είναι συνήθως 
πολύ λιγότεροι από εκείνους µιας κλήρωσης (αν φυσικά τα βραβεία 
είναι παρόµοια). Ωστόσο, ο µικρότερος αριθµός τους αντισταθµίζεται 
πλήρως από την πληρέστερη ενηµέρωση που λαµβάνουν για όλα τα 

      προϊόντα της εταιρείας. 
           (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 
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1.10.14. Promotional web sites  
    Το web site µιας εταιρείας δεν αποτελεί τον µόνο χώρο προώθησης 
των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Πολλές φορές ένα προϊόν (ή 
ακόµη και µια εκδήλωση σχετιζόµενη µε κάποιο προϊόν) απαιτεί 
εντονότερη και ανεξάρτητη προβολή. 'Eτσι, δηµιουργούνται 
ξεχωριστά web sites µε δικές τους αυτόνοµες διευθύνσεις (π.χ. 
www.όνοµα_προϊόντος.com) µέσα από τα οποία προβάλλεται το 
προϊόν και κοινοποιούνται όλες οι σχετικές ειδήσεις. Στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων, ένα τόσο εξειδικευµένο web site δεν παρουσιάζεται 
αυτόνοµο στο δίκτυο, αλλά ως µέρος µιας ευρύτερης διαφηµιστικής 
εκστρατείας για το προϊόν. 'Eτσι, σε όλες τις διαφηµίσεις σε άλλα µέσα 
(π.χ. τηλεόραση, τύπος, αφίσες κ.λπ.) εµφανίζεται η διεύθυνση του site 
και προτρέπεται το κοινό να το επισκεφθεί για να λάβει από εκεί 
περισσότερες πληροφορίες. 

           (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 
 

 
 
1.10.15. Blog Ads 

    Ως blog (προέρχεται από τις λέξεις web log) ορίζεται µία ηλεκτρονική 
σελίδα η οποία έχει την µορφή προσωπικού ηµερολογίου για τον 
συγγραφέα της και που είναι ανοιχτή στους χρήστες του ∆ιαδικτύου να 
την διαβάσουν αλλά και να επέµβουν καταθέτοντας τα σχόλιά τους. Αν 
ένας τέτοιος ιστότοπος είναι αρκετά δηµοφιλής και θέλει ο ιδιοκτήτης 
του, τότε µπορεί να φιλοξενήσει πέρα από τις προσωπικές 
απόψεις/εµπειρίες του συγγραφέα του και διαφηµίσεις. Η δηµιουργία 
blogs αποτελεί πλέον µία αρκετά διάσηµη πρακτική στην Αµερική. 
Είναι, όµως, σαφές ότι πρέπει να ελαχιστοποιείται η ταύτιση 

      του blogger µε τον διαφηµιζόµενο / χορηγό. 
           (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 

 
 
 
1.10.16. IP Targeting 

   Χάρη στις υπηρεσίες Domain Name System (DNS) του διαδικτύου 
είναι πολύ εύκολο για µια εφαρµογή να αναγνωρίσει από ποια χώρα 
προέρχεται ο επισκέπτης ενός ιστοτόπου. Στην πραγµατικότητα, χάρη 
στην IP διεύθυνση, αναγνωρίζεται ο πάροχος Internet του 
χρήστη και συµπεραίνεται ότι ο χρήστης είναι κάτοικος µιας 
συγκεκριµένης χώρας και φυσικά µιλάει τη γλώσσα της. 'Eτσι, πολλά 
sites µε διεθνή κίνηση (π.χ. Yahoo!) πωλούν διαφηµίσεις για 
συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές κάλυψης. Ο αναγνώστης της 
ίδιας σελίδας λοιπόν θα δει διαφορετικό banner αν προέρχεται από την 
Ελλάδα και διαφορετικό αν βρίσκεται στη Γερµανία. 

          (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 
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1.10.17. Rich Media 
  Ένα από τα είδη διαφηµίσεων µε σηµαντική δηµοτικότητα είναι οι rich 
media διαφηµίσεις. Και αυτό γιατί επιτρέπουν στους διαφηµιστές µέσω 
των τεχνολογικών τους δυνατοτήτων να προσεγγίσουν περισσότερο το 
στυλ των διαφηµίσεων που χρησιµοποιούνται στα υπόλοιπα µέσα και 
κυρίως αυτών της τηλεόρασης. Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν 
από την χρήση των rich media ads είναι αρκετά. Προσφέρουν 
διαδραστικότητα στις διαφηµίσεις και επιτρέπουν στο διαφηµιζόµενο να 
αλληλεπιδρά µε τον χρήστη και να του προσφέρουν πολύ 
περισσότερες πληροφορίες σε ένα σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα 
(όσο διαρκεί η διαφήµιση). 

 
 Μια τεχνική Rich Media είναι οι εικονικοί χαρακτήρες 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 1.7: Αναπαράσταση ενός εικονικού χαρακτήρα 

 
Οι εικονικοί χαρακτήρες (virtual characters/avatars) είναι βασισµένοι σε 
τεχνολογία Flash και λειτουργούν ως «οικοδεσπότες» στην ηλεκτρονική 
σελίδα που βρίσκονται, χαιρετίζοντας τους πελάτες όταν επισκέπτονται 
αυτή την σελίδα, απαντώντας σε ερωτήσεις τους (FAQs) ή εξηγώντας 
τα προϊόντα της εταιρίας. Η εταιρία που τους χρησιµοποιεί µπορεί να 
διαµορφώσει την ηλικία τους, το φύλλο τους, τα µαλλιά τους 
και το χτένισµά τους, όπως και το ντύσιµο αλλά και τα αξεσουάρ που 
θα έχουν συµβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του brand που 
αντιπροσωπεύουν (π.χ. για να διαφηµίσει την σελίδα ενός κέντρου 
οµορφιάς θα ήταν καταλληλότερο ένα avatar, γυναίκας παρά ενός 
άντρα ή παιδιού). Επίσης και το backround του avatar µπορεί να 
διαµορφωθεί ανάλογα µε τις ανάγκες του διαφηµιζόµενου. Η παρουσία 
τους σε µία ιστοσελίδα, παρέχει στον χρήστη µία φουτουριστική και 
διαδραστική εµπειρία η οποία αυξάνει τις πιθανότητες οι πελάτες και οι 
επισκέπτες της σελίδας αυτής να συγκρατήσουν την εταιρία, τα 
προϊόντα της και φυσικά τον ιστότοπο. Οι χαρακτήρες αυτοί δεν είναι 
δύσκολο να φορτωθούν σε µία σελίδα καθώς το µέσο µέγεθός τους 
είναι 60 ΚΒ. (Βλάχος & ∆ρόσος, 2004). 

 
 
 
 
 

Hello! I am a virtual 
Character 
 



37 

 

1.11. Τόποι διαφήµισης στο ∆ιαδίκτυο 

 
  Υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες «τόπων» διαφήµισης στο διαδίκτυο : 
οι χώροι µαζικής προσέλευσης , οι τόποι διάθεσης περιεχοµένου , οι 
εµπορικοί τόποι και οι υβριδικοί τόποι .  
 
  1.11.1  Χώροι µαζικής προσέλευσης  
 
 

1.11.1.1.Σελίδες παροχέων υπηρεσιών διαδικτύου  
 
    Οι σελίδες των παροχέων είναι οι πρώτες που βλέπει ο χρήστης του 
δικτύου γιατί ο παροχέας φροντίζει γι’ αυτό , µέσω του λογισµικού 
εγκατάστασης που δίνει στους πελάτες του . Έπεται ότι η αρχική σελίδα των 
παροχέων «τραβάει» αρκετά βλέµµατα . Το µειονέκτηµα είναι ότι οι χρήστες 
έχουν ανοµοιογενή ενδιαφέροντα . Οι εταιρείες που συνήθως διαφηµίζονται 
εδώ είναι τράπεζες , ταξιδιωτικά γραφεία , ασφαλιστικές εταιρίες και 
κατασκευαστές υπολογιστών . Για πιο στοχευόµενες διαφηµίσεις µπορείτε να 
διαφηµιστείτε σε υποσελίδες των παροχέων µε ειδικό περιεχόµενο (πχ µε 
χρηµατιστηριακό περιεχόµενο) . Σ’ αυτήν την περίπτωση , το κοινό σας είναι 
σαφώς µικρότερο , αλλά µε πιο συγκεκριµένα ενδιαφέροντα .  
Παραδείγµατα : www.otenet.gr , www.forthnet.gr  
 
        1.11.1.2. Μηχανές αναζήτησης και ηλεκτρονικοί κατάλογοι  
 
    Οι πιο γνωστοί χώροι µαζικής διαφήµισης είναι οι µηχανές αναζήτησης. 
Προσφέρονται και για µαζική προώθηση , αλλά και για στοχευόµενη , γιατί 
δίνουν τη δυνατότητα προβολής banners βάσει λέξεων κλειδιών που 
χρησιµοποιούν οι χρήστες . Αν , για παράδειγµα , ο χρήστης ψάχνει για σπίτι 
σε κάποια συγκεκριµένη περιοχή, η µηχανή αναζήτησης µπορεί να του 
εµφανίσει banners σχετικά µε µεσιτικά γραφεία , µετακοµίσεις , διακόσµηση 
και άλλες σχετικές υπηρεσίες . Για µη στοχευόµενη διαφήµιση µπορεί κανείς 
να προβληθεί στην αρχική σελίδα της µηχανής αναζήτησης ή σε βασικές 
υποσελίδες .  
Παραδείγµατα : www.yahoo.com , www.lycos.com  
 
       1.11.1.3 Κανάλια push  
 
    Όπως και οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι , έτσι και τα κανάλια (push channels) 
προσφέρονται για στοχευόµενη διαφήµιση .  
Παραδείγµατα : www.megatv.com , www.antenna.gr  
 
      1.11.1.4.Supersites  
 
    Τα supersites ειδικεύονται σε κάποιο θέµα ή σε κάποια αγορά (πχ αγορές , 
αγροτικά θέµατα). Αν λοιπόν η εταιρεία σας κινείται σε κάποια αγορά , η 
οποία αντιπροσωπεύεται από ένα ή περισσότερα supersites, µια καταχώρηση 
σ’ αυτά ενδείκνυται για στόχευση πελατών .  
Παραδείγµατα : www.industry.com , www.agriculture.com  
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         1.11.1.5. Ιδεατά εκθεσιακά κέντρα  
 
    Τα ιδεατά εκθεσιακά κέντρα λειτουργούν όπως και τα πραγµατικά , µόνο 
που οι ενδιαφερόµενοι γλιτώνουν το κόστος µετάβασης .  
Παραδείγµατα : www.chemexpo.com , www.exponet.gr 
 
(∆ικµάνης, 2007) 
 
 
   1.11.2. Χώροι διάθεσης περιεχοµένου  
 

1.11.2.1Εφηµερίδες  
 
   Οι πάµπολλες εφηµερίδες στο διαδίκτυο λειτουργούν διαφηµιστικά , όπως 
και εκτός διαδικτύου , ίσως και καλύτερα , αφού επιτρέπουν την παραποµπή 
στον δικτυακό τόπο της διαφηµιζόµενης εταιρίας και την αλληλεπίδραση µε 
τον καταναλωτή . Προσφέρονται για ανακοινώσεις, διαφήµιση, δελτία τύπου 
και χορηγίες. Ανάλογα µε την αρθρογραφία τους, προσφέρονται για µαζική ή 
στοχευόµενη προβολή .  
Παραδείγµατα : www.naftemporiki.gr , www.ft.com  
 

1.11.2.2. Περιοδικά δικτύου (E-zines)  
 
   E-zines (Από το Electronic magazines) είναι περιοδικά στο διαδίκτυο και 
λειτουργούν διαφηµιστικά , όπως και οι εφηµερίδες . Πολλά από αυτά 
εκδίδονται µόνο ηλεκτρονικά και καλύπτουν όσα θέµατα καλύπτονται κι από 
τα περιοδικά στα περίπτερα  
Παραδείγµατα : www.woman-today.gr , www.avopolis.gr  
 

1.11.2.3. Πύλες  
 
   Είναι η εξέλιξη των µηχανών αναζήτησης : χώροι όπου ο επισκέπτης µπορεί 
να βρει πληροφορίες για όποιο θέµα τον ενδιαφέρει . Είναι δηλαδή «πύλες» 
που µας ανοίγουν τον κόσµο τον πληροφοριών . Οι πληροφορίες αυτές 
βρίσκονται είτε µέσα στο site της πύλης , είτε σε άλλα sites , στα οποία µπορεί 
να µεταβεί ο επισκέπτης µέσω παραποµπών .  
Παραδείγµατα : www.flash.gr , www.in.gr 

                                                                                                                                              
(∆ικµάνης, 2007) 

 
1.11.3. Εµπορικοί τόποι  

 
   Οι εµπορικοί δικτυακοί τόποι προσφέρουν ένα σοβαρό πλεονέκτηµα στις 
εταιρίες που θέλουν να διαφηµιστούν : αξιόπιστες πληροφορίες για το 
ιστορικό των αγορών των πελατών τους . Επειδή οι περισσότεροι από τους 
πελάτες τους δίνουν ένα κωδικό πρόσβασης , από την δεύτερη φορά που 
µπαίνουν στο εµπορικό site είναι αναγνωρίσιµοι (όνοµα , διεύθυνση , 
τηλέφωνο , άλλα δηµογραφικά στοιχεία και ιστορικό αγορών) . Έτσι µπορούν 
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να κατευθυνθούν προς αυτούς διαφηµίσεις σύµφωνα µε το ποιοι είναι και τι 
έχουν αγοράσει µέχρι τώρα .  
Παραδείγµατα : www.cdnow.com , www.amazon.com  
 

1.11.4. Υβριδικοί τόποι  
 
   Οι τόποι αυτοί παρέχουν και περιεχόµενο αλλά και υποστηρίζουν κάποιο 
προϊόν τους . τα οφέλη από τη διαφήµιση σε τέτοιου είδους τόπους είναι 
όµοια µ’ αυτά των τόπων διάθεσης περιεχόµενου και των εµπορικών τόπων  
Παράδειγµα : www.qfn.com 

(∆ικµάνης, 2007) 

 

1.12. Στρατηγικές  προώθησης on-line διαφηµιστικών 
προγραµµάτων           

   Εδώ αναφερόµαστε βασικά στις δυνατότητες προώθησης µιας ιστοσελίδας. 
Βασικά διακρίνουµε την προώθηση µέσα από το διαδίκτυο (on-line 
προώθηση) και έξω από αυτό ( off-line προώθηση). 

1.12.1. On-line προώθηση 

Η on-line προώθηση γίνεται µε την χρήση :                                                                    
Ελεύθερων συνδέσµων, η διαφηµιστική εταιρεία συµφωνεί µε γνωστές 
µηχανές, ώστε µε την πληκτρολόγηση συγκεκριµένων λέξεων-κλειδιών από 
τον χρήστη (που σχετίζονται µε το προϊόν και µε την επιχείρηση) να 
εµφανίζεται σύνδεσµος (link) µε την διεύθυνση της ιστοσελίδας. 

Πληρωµένων συνδέσµων, πρόκειται για την χρήση banner και την 
τοποθέτηση τους µετά από καταβολή συµφωνηθέντος αντίτιµου σε 
συγκεκριµένες θέσεις ιστοσελίδων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρων και υψηλή 
επισκεψιµότητα. 

Εµπορικών συνδέσµων, πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση συνδέσµων µε 
την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας σε σελίδες πωλητών του 
προϊόντος, προµηθευτών της επιχείρησης, βιοµηχανικών και εµπορικών 
οργανισµών, που σχετίζονται µε την επιχείρηση ή το προϊόν, στα πλαίσια 
συνεργατικών προγραµµάτων µάρκετινγκ (affiliated marketing programs). 
(Βλαχοπούλου, 2003). 

1.12.2. Off-line προώθηση 

    Η off-line προώθηση στηρίζεται: Στα παραδοσιακά µέσα διαφήµισης, πολύ 
απλά τοποθετείται  η διεύθυνση της διαφηµιστικής ιστοσελίδας σε έντυπες και 
τηλεοπτικές διαφηµίσεις του προϊόντος. Πραγµατοποιείται επίσης µε την 
τοποθέτηση της διεύθυνσης της ιστοσελίδας στα πακέτα συσκευασίας του 
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προϊόντος ή σε οποιοδήποτε υλικό διανέµεται από την επιχείρηση. 
(Βλαχοπούλου, 2003). 

1.13. Οργάνωση διαφηµιστικού προγράµµατος στο διαδίκτυο 

    Η διαφηµιστική παρουσία των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο πρέπει να 
γίνεται στα πλαίσια ενός οργανωµένου και συντονισµένου προγράµµατος 
προκειµένου να είναι αποτελεσµατική. Η ανάπτυξη και η οργάνωση µιας on-
line διαφηµιστικής καµπάνιας από την επιχείρηση θα πρέπει να είναι µια 
συνειδητή απόφαση ( και όχι µια απλή αντιγραφή της πολιτικής που 
ακολουθούν οι ανταγωνιστές της), δεδοµένου ότι αφορά στη χρήση ενός 
παγκόσµιου µέσου, που θα προβάλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε 
µια αγορά χωρίς γεωγραφικά όρια. Τα αποτελέσµατα ενός τέτοιου 
προγράµµατος θα συγκριθούν µε τη διαφηµιστική προσπάθεια πολυεθνικών 
επιχειρήσεων που δαπανούν τεράστια χρηµατικά ποσά για τη διαδικτυακή 
διαφηµιστική τους παρουσία και παράγουν διαφηµίσεις υψηλής ποιότητας και 
αισθητικής. (Πατσιούρα, 2007). 

1.13.1 Βασικοί µετέχοντες 

Οι Jeff & Aronson αναγνωρίζουν τρείς οµάδες που διαδραµατίζουν σηµαντικό 
ρόλο κατά την ανάπτυξη του προγράµµατος εκτός από την επιχείρηση. 

1.13.1.1. Πωλητές (Sellers) 
Πρόκειται για τους κατέχοντες ιστοσελίδων. γνωστοί ως «εκδότες» 
(publishers), που παρουσιάζουν µεγάλη «κίνηση» λόγο των υπηρεσιών 
που παρέχουν ή της πληροφορίας που είναι διαθέσιµες σε αυτές                   
(όπως είναι οι µηχανές αναζήτησης ή τα ηλεκτρονικά περιοδικά και 
εφηµερίδες) και ταυτόχρονα διαθέτουν επί πληρωµή χώρο για την 
τοποθέτηση διαδικτυακών διαφηµίσεων. ( Jeff & Aronson,1999) 
 
 

1.13.1.2. Αγοραστές (Buyers)  
Πρόκειται για τις διαφηµιστικές εταιρείες που έχουν αναλάβει την 
προώθηση διαφηµιστικών ιστοσελίδων, προϊόντων και υπηρεσιών µιας 
επιχείρησης δηλαδή την τοποθέτηση συγκεκριµένων µορφών 
διαδικτυακής διαφήµισης στις ιστοσελίδες των «εκδοτών». Οι 
υπεύθυνοι ανάπτυξης ενός διαφηµιστικού προγράµµατος  στο 
διαδίκτυο αναζητούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται τακτικά το κοινό-
στόχος και που το περιεχόµενο τους παρουσιάζει υψηλή συνάφεια µε 
τα προς προώθηση προϊόντα. Επιπλέον, διαπραγµατεύονται την 
αγορά χώρου για την καταλληλότερη τοποθέτηση του banner, button ή  
του interstitial. ( Jeff & Aronson,1999) 
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1.13.1.3.Εταιρείες Τεχνικής Υποστήριξης 

Πρόκειται για τις εταιρείες που παρέχουν την τεχνική υποστήριξη τόσο 
σε αυτούς που παράγουν την διαφήµιση και προσπαθούν να 
καινοτοµήσουν, αλλά και σε αυτούς που πωλούν διαφηµιστικό χώρο 
και πρέπει να αποδεικνύουν την αξία των ιστοσελίδων τους. ΟΙ 
συγκεκριµένες εταιρείες αναλαµβάνουν την ανάπτυξη λογισµικού και 
εργαλείων για την κατασκευή ιστοσελίδων, τη δηµιουργία εναλλακτικών 
διαδικτυακών διαφηµίσεων, την παρακολούθηση της «κίνησης» 
διαδικτυακών τόπων, την πραγµατοποίηση ποσοτικών µετρήσεων των 
επισκέψεων µιας ιστοσελίδας, συµµετέχουν και αυτές ενεργά στη 
διαµόρφωση των προγραµµάτων. ( Jeff & Aronson,1999) 

           

 

Σχήµα 1.4: Βασικοί  Μετέχοντες στην ανάπτυξη ∆ιαφηµιστικού Προγράµµατος 
στο ∆ιαδικτύου. (Πατσιούρα, 2007). 

 

1.13.2. Στάδια οργάνωσης διαφηµιστικού προγράµµατος στο διαδίκτυο 

   Το παράδοξο µε την διαδικτυακή διαφήµιση είναι ότι οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να «διαφηµίζουν» ότι «διαφηµίζονται» και αυτό ως ένα βαθµό 
διαφοροποιεί το διαφηµιστικό πρόγραµµα στο διαδίκτυο από αυτό που 
διαµορφώνεται στα πλαίσια της παραδοσιακής διαφήµισης. Η διαφηµιστική 
παρουσία µιας επιχείρησης χρησιµοποιεί ως βασική µονάδα που θα 
επικοινωνήσει το διαφηµιστικό µήνυµα και θα προωθήσει τους στόχους 
προβολής της επιχείρησης στο νέο µέσο, την διαφηµιστική ή εµπορική 
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ιστοσελίδα κα ταυτόχρονα επιλέγει εναλλακτικές µορφές διαφήµισης για την 
προώθηση αυτής της ιστοσελίδας και την ενδυνάµωση του µηνύµατος. 

  Η ανάπτυξη ενός διαφηµιστικού προγράµµατος στο περιβάλλον του 
Παγκόσµιου Ιστού Πληροφοριών δεν είναι µια διαδικασία µε προκαθορισµένα 
στάδια. Κάθε επιχείρηση διαµορφώνει το πρόγραµµα της ανάλογα µε τους 
αρχικούς στόχους προβολής που έχει θέσει, τους επιχειρησιακούς της 
στόχους και φυσικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθεί. Τα στάδια 
που θα ακολουθήσουν κατά την διαµόρφωση του προγράµµατος έχουν 
άµεση σχέση µε τον αρχικό στόχο και το επιθυµητό τελικό αποτέλεσµα.H 
ανάπτυξη στρατηγικής περιλαµβάνει µακροχρόνιους σχεδιασµούς όπως είναι 
η λειτουργία εταιρικής ιστοσελίδας αλλά και βραχυχρόνιους, που αφορούν 
στην επιλογή στρατηγικών προώθησης. 

    Παρακάτω αναφέρονται τα στάδια ανάπτυξης ενός διαφηµιστικού 
προγράµµατος στο διαδίκτυο που πρέπει να ακολουθήσει µια επιχείρηση 
χωρίς διαδικτυακή διαφηµιστική παρουσία. 

 

 

Σχήµα 1.5 :Στάδια Ανάπτυξης ∆ιαφηµιστικού Προγράµµατος (Πατσιούρα, 
2007). 

1.13.2.1.Καθορισµός διαφηµιστικών στόχων 

 Ο παγκόσµιος οργανισµός ΙΑΒ (2000) αναφέρει εικοσιοκτώ λόγους για 
τους οποίους µια επιχείρηση θα πρέπει να εισέλθει στον κόσµο της 
διαδικτυακής διαφήµισης περιγράφοντας έµµεσα τους σκοπούς που 
µπορεί να επιτύχει µε την χρήση της τελευταίας. Μεταξύ των στόχων 
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αυτών περιλαµβάνονται η αύξηση αναγνωσιµότητας (awareness) της 
επιχείρησης και των προϊόντων της, η απόκτηση νέων πελατών, η 
ενίσχυση της πίστης ( loyalty) των πελατών της, η βελτίωση της 
εικόνας της επιχείρησης συχνή επικοινωνία µε τους πελάτες και η 
δηµιουργία «σχέσης» µεταξύ τους, η επίτευξη ανατροφοδότησης 
ακόµα και ο έλεγχος νέων πολιτικών προϊόντος, τιµολόγησης και 
προβολής. Αυτό σηµαίνει ότι η διαδικτυακή διαφήµιση και κυρίως η 
λειτουργία διαφηµιστικών ιστοσελίδων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
ένα ολοκληρωµένο εργαλείο µάρκετινγκ πέρα από  τις δυνατότητες 
προβολής. Όπως συµβαίνει και µε την παραδοσιακή διαφήµιση οι 
στόχοι θα πρέπει να µεταφράζονται σε ποσοτικά µεγέθη για να 
υποστηριχθεί η διαδικασία µέτρησης αποτελεσµατικότητας. 

 

1.13.2.2. Προσδιορισµός κοινού-στόχου 
 Το κοινό-στόχος ενός ∆ιαδικτυακού διαφηµιστικού προγράµµατος είναι 
ουσιαστικά ένα κοµµάτι της αγοράς-στόχου της επιχείρησης το οποίο 
χρησιµοποιεί το µέσο. Η επιχείρηση λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσει 
σε έρευνα κοινού στο διαδίκτυο προκειµένου να προσδιορίσει τα 
ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά των πιθανών αγοραστών-χρηστών αλλά και 
τις συνήθειες και επιλογές τους στο ∆ιαδίκτυο. Η µελέτη και η ανάλυση 
της on-line συµπεριφοράς του κοινού-στόχου θα διευκολύνει τόσο την 
ανάπτυξη µιας διαφηµιστικής ιστοσελίδας που θα καλύπτει τις 
απαιτήσεις των επισκεπτών της, όσο και την επιλογή µεθόδων 
προώθησης της, και για αυτό το λόγο αποτελεί ένα ξεχωριστό 
αντικείµενο έρευνας της ακαδηµαϊκής κοινότητας.(Rodgers & Sheldon, 
2002). 
 
 

1.13.2.3. Καθορισµός προϋπολογισµού 
 Ο Shimp (1993) επισηµαίνει ότι ο καθορισµός διαφηµιστικού 
προϋπολογισµού είναι ίσως η σηµαντικότερη απόφαση στα πλαίσια 
ανάπτυξης του διαφηµιστικού προγράµµατος. 
Στο ∆ιαδίκτυο ο διαφηµιστικός προϋπολογισµός αφορά  στην 
ανάπτυξη και την φιλοξενία της διαφηµιστικής ιστοσελίδας (web site 
development & hosting) και στην τοποθέτηση των διαφόρων ειδών 
διαφήµισης, όπως τα banners και τα interstitials που θα παίξουν τον 
ρόλο προωθητικών µέσων της ιστοσελίδας (Ad placement). Ο 
καθορισµός ενός τέτοιου προϋπολογισµού αποτελεί µια επίπονη 
διαδικασία για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι η έλλειψη ενός 
συστήµατος τιµολόγησης που θα είναι αποδεκτό και από τους 
αγοραστές και από τους πωλητές διαφηµιστικού χώρου στο ∆ιαδίκτυο. 
Ο δεύτερος λόγος είναι η γρήγορη αλλαγή των τιµών που 
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διαµορφώνονται από τους «εκδότες» των ιστοσελίδων που φιλοξενούν 
διαφηµίσεις. Το σκηνικό δε φαίνεται να αλλάζει στο προσεχές µέλλον 
οπότε οι επιχειρήσεις σε συνεργασία µε τις διαφηµιστικές εταιρείες που 
γνωρίζουν την αγορά του ∆ιαδικτύου θα πρέπει από κοινού να 
διαµορφώνουν το βέλτιστο προϋπολογισµό. (Πατσιούρα, 2007). 

 

1.13.2.4. Ανάπτυξη διαφηµιστικής ιστοσελίδας 
Η ανάπτυξη διαφηµιστικής ιστοσελίδας αναφέρεται αναλυτικότερα στη 
συνέχεια. Αυτό που θα µπορούσαµε να αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο  
είναι ότι κάθε ιστοσελίδα έχει το δικό της κύκλο ζωής και ότι η ανάπτυξη 
της είναι µια διαδικασία που περιλαµβάνει τον καθορισµό στόχων, το 
σχεδιασµό, την υλοποίηση και την λειτουργία της ιστοσελίδας. Οι 
στόχοι της διαφηµιστικής ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε 
τους στόχους του προγράµµατος. (Πατσιούρα, 2007). 
 
 

1.13.2.5. Επιλογή µέσων προώθησης 
   Η διαδικασία επιλογής µέσων τοποθέτησης αναφέρεται και ως 
“προγραµµατισµός µέσων στον Παγκόσµιο Ιστό (web media planning)”. 
Στην παραδοσιακή διαφήµιση ο προγραµµατισµός µέσων αναφέρεται 
κυρίως στην επιλογή των µέσων επικοινωνίας που θα 
χρησιµοποιηθούν για την επικοινωνία του διαφηµιστικού µηνύµατος. 
Αναφέρεται και στο σχεδιασµό αλλά και στην τελική αγορά των µέσων. 
Περιλαµβάνει αποφάσεις γενικού χαρακτήρα όπως η επιλογή των 
µέσων (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες),αλλά και ειδικού 
χαρακτήρα όπως η επιλογή των καναλιών ( π.χ. τηλεοπτικό κανάλι , 
ζώνη, εκποµπή και ακριβής χρόνος µετάδοσης του µηνύµατος).              
Στο διαδίκτυο ο προγραµµατισµός των µέσων περιλαµβάνει την 
επιλογή διαδικτυακών διαφηµίσεων που θα χρησιµοποιηθούν για την 
προώθηση της ιστοσελίδας ή των προϊόντων της επιχείρησης, την 
επιλογή των ιστοσελίδων και του χρόνου τοποθέτησης τους, την 
διαπραγµάτευση της αγοράς του διαφηµιστικού χώρου κα τελικά την 
τοποθέτηση τους. (Jeff & Arson, 1999). 
Τα τελευταία χρόνια µελετάται η χρήση των παραδοσιακών µέσων ως 
πρακτικές προώθησης ιστοσελίδων καθώς η εφαρµογή τους υπήρξε 
αποτελεσµατική. Ο προγραµµατισµός µέσων στο διαδίκτυο µπορεί 
επίσης να αποτελέσει ένα βραχυχρόνιο διαφηµιστικό πρόγραµµα. 
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1.13.2.6. Αξιολόγηση προγράµµατος-µέτρηση αποτελεσµατικότητας 

Η µέτρηση αποτελεσµατικότητας προγράµµατος έχει ως στόχο τη 
βελτιστοποίηση επιλογών που χρησιµοποιήθηκαν και συνήθως 
περιλαµβάνει δυο στάδια: 
� τη µέτρηση αποτελεσµατικότητας της ιστοσελίδας µε τη χρήση 
ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων 
� τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των πρακτικών 
προώθησης της ιστοσελίδας.  
 
Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του µέσου ήταν αναγκαία η ανάπτυξη 
νέων κριτηρίων και δεικτών καθώς και µεθόδων µέτρησης της 
αποτελεσµατικότητας. Ωστόσο, στην µέτρηση της 
αποτελεσµατικότητας πρέπει να αξιολογούνται όλες οι 
αποφάσεις και επιλογές που έγιναν κατά την διάρκεια του 
ανάπτυξης του διαφηµιστικού προγράµµατος καθώς λάθη 
µπορεί να έγιναν στον προσδιορισµό του κοινού-στόχου, στη 
διαµόρφωση του προϋπολογισµού ακόµα και στον καθορισµό 
των στόχων.(Πατσιούρα, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
(WΕΒ SITE) 
 
2.1. Για µια θέση στο διαδίκτυο 
 
    Είναι πλέον ιδιαίτερα εύκολο για τον καθένα µας να φτιάξει µια 
ηλεκτρονική σελίδα στο διαδίκτυο. Το ∆ιαδίκτυο (Internet) , σε αντίθεση µε όλα 
τα υπόλοιπα µέσα, επιτρέπει στον οποιονδήποτε να δηµιουργήσει εύκολα και 
οικονοµικά τον προσωπικό του ηλεκτρονικό χώρο και να τον διαµορφώσει 
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά του. Με άλλα λόγια, κάθε πολίτης µπορεί να 
φτιάξει µία Ιστοσελίδα (web site), µε τα ενδιαφέροντά του και τις ασχολίες του,  
να δηµοσιεύσει φωτογραφίες και να προτείνει περαιτέρω κατάλληλους 
συνδέσµους (links) για τους επισκέπτες της. Βέβαια, αυτό που αποτελεί 
ενδεχοµένως µια απλή δραστηριότητα ή, αν θέλετε, χόµπι για έναν απλό 
άνθρωπο, αποτελεί αναγκαιότητα για µια εταιρία ή επιχείρηση, η οποία πλέον 
οφείλει να δηµιουργήσει το δικό της χώρο στο ∆ιαδίκτυο (Internet) και να 
εδραιώσει την παρουσία της µέσα σ’ αυτό.  
    Σύµφωνα µε τις τελευταίες στατιστικές µετρήσεις αυτή τη στιγµή, υπάρχουν 
στην Ελλάδα κατοχυρωµένα 18.670 domain names (ονόµατα δικτυακών 
περιοχών), σχεδόν 200% περισσότερα σε σχέση µε την αντίστοιχη 
περίοδο του 2000. Αυτό και µόνο φανερώνει έκδηλα την µανία των ελληνικών 
επιχειρήσεων να κατακτήσουν τον κυβερνοχώρο, καθώς το ∆ιαδίκτυο 
(Internet) είναι ένα άµεσο, πειστικό και πάνω απ’ όλα ζωντανό µέσο, όπου η 
πληροφορία ανανεώνεται µε ιδιαίτερη ευκολία και µπορεί να είναι πάντα 
άµεση και έγκυρη. Επιπλέον, το ∆ιαδίκτυο (Internet) είναι ένα ιδιαίτερα 
οικονοµικό µέσο, αφού δεν έχει µεγάλα λειτουργικά έξοδα , όπως π.χ. 
ενοικίαση χώρου. Ουσιαστικά, το βασικό του κόστος περιορίζεται στο 
ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο θα κατασκευάσει και στη συνέχεια θα 
ανανεώσει το περιεχόµενο των σελίδων του.  
    Τέλος, ας µην ξεχνάµε πως το ∆ιαδίκτυο (Internet) είναι το µέσον του 
µέλλοντος. Στο πολύ προσεχές µέλλον, σχεδόν κάθε δραστηριότητα θα 
µπορεί να διεξάγεται online. Επιπλέον, το ∆ιαδίκτυο (Internet) βρίσκεται ήδη 
σε πορεία αποδέσµευσης από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό σηµαίνει 
πως η πρόσβαση σε αυτό, σε µερικά χρόνια θα µπορεί να γίνεται ακόµα πιο 
εύκολα και απλά, µέσω του τηλεοπτικού δέκτη και του τηλεκοντρόλ, που 
υπάρχουν σε κάθε νοικοκυριό ή µέσω των κινητών τηλεφώνων. Με άλλα 
λόγια, βρισκόµαστε ήδη στην πορεία δηµιουργίας µιας ιδιαίτερα µεγάλης 
ηλεκτρονικής κοινωνίας,  εποµένως κάθε εταιρία που δραστηριοποιείται 
online, κάνει το πρώτο σηµαντικό βήµα προκειµένου να γίνει «µέλος» αυτής 
της κοινωνίας.  
    Η προώθηση ιστοσελίδας µέσω του διαδικτύου (Internet), έχει ως στόχο 
της την αύξηση της επισκεψιµότητας και την αύξηση των πωλήσεων και του 
κέρδους για κάθε επιχείρηση. Συνδυάζει συγκεκριµένη στρατηγική ανάπτυξης 
και αποτελεσµατική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της 
επιχείρησης. Η διαδικασία της προώθησης της Ιστοσελίδας (web site) 
ουσιαστικά ξεκινά πολύ πριν οι προγραµµατιστές και σχεδιαστές (designers)  
ασχοληθούν µε τη δόµηση και σχεδιασµό του δικτυακού τόπου. 
(Τράπεζα Πληροφοριών, 2001) 
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2.2 Βασικά βήµατα για την δηµιουργία µιας ιστοσελίδας 
 
    Αρχικά η εταιρεία, για τη δηµιουργία µιας επιτυχηµένης Ιστοσελίδας (web  
site) πρέπει να σκεφτεί τις ανάγκες της και ποιες από αυτές µπορεί να 
καλύψει το διαδίκτυο (Internet) ως µέσο. Με άλλα λόγια, να βρει ποιους 
στόχους θέλει να καλύψει µε την παρουσία της στο διαδίκτυο (Internet), και 
µετά να αναζητήσει τους τρόπους µε τους οποίους θα το επιτύχει.  
Θα πρέπει λοιπόν, να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν το κοινό (πελάτες) στους 
οποίους απευθύνεται, το τι κάνουν οι ανταγωνιστές της, τις δυνατότητες του 
διαδικτύου και το πώς αυτό µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της κλπ.  
Μία καλή Ιστοσελίδα (web site), προϋποθέτει πάνω απ΄όλα µεγάλη 
έρευνα, τόσο της ευρύτερης αγοράς όσο και του κυβερνοχώρου. Η παρουσία 
της στο διαδίκτυο θα πρέπει να αντανακλά την εικόνα και το αίσθηµα της 
επιχείρησής. Ηλεκτρονική παρουσίαση στο διαδίκτυο (Internet) µε 
πολύχρωµα γραφικά χωρίς καθορισµένο χαρακτήρα και προσωπικότητα είναι 
µία πρόχειρα στηµένη δουλειά. Μια τέτοια µορφής παρουσίαση δεν 
αντιπροσωπεύει το στόχο µιας σοβαρής εταιρείας που θέλει να αγγίξει το 
κοινό του διαδικτύου (Internet).  
    Η ηλεκτρονική παρουσίαση της κάθε επιχείρησης µέσω µιας Ιστοσελίδας 
(web site), προβάλει µία δουλειά σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες νέους 
υποψήφιους πελάτες. Γι αυτό και µια επιτυχηµένη ιστοσελίδα αντανακλά 
θετικά στην εικόνα της επιχείρησης, διαφηµίζει την φίρµα, προσφέρει εύκολη 
πλοήγηση και τέλος προσφέρει άµεση πρόσβαση στην πληροφορία. 
(Rosen, 2002) 
 
2.2.1. Προσδιορισµός του κοινού της εταιρείας.  
    Ο προσδιορισµός του κοινού, δηλαδή των ανθρώπων στους οποίους 
θέλει η εταιρεία να απευθυνθεί, είναι η πιο σηµαντική απόφαση που θα πάρει 
κατά το σχεδιασµό µιάς θέσης Ιστού. Εδώ ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια 
έρευνα αγοράς.  
    Αφού πρόκειται να δηµιουργηθεί µία επαγγελµατική ιστοσελίδα (web  
site), τότε θα πρέπει να διατεθούν πληροφορίες στους πιθανούς της πελάτες,  
σχετικά µε την εταιρία και τα προϊόντα της. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί µία 
Ιστοσελίδα (web site) η οποία θα αποκαλύπτει στο κατάλληλο κοινό την 
εικόνα της εταιρίας. Πρέπει να ερευνηθούν οι προτιµήσεις αυτού του κοινού 
έτσι ώστε να δηµιουργηθεί η κατάλληλη θέση της Ιστοσελίδας (web site) που 
να ανταποκρίνεται σε αυτές.  
    Η πραγµατοποίηση µιας έρευνας για τον προσδιορισµό του κοινού έχει 
ζωτική σηµασία. Μάλιστα, υπάρχουν εταιρίες οι οποίες ασχολούνται 
αποκλειστικά µε τον προσδιορισµό των προτιµήσεων των χρηστών του 
Παγκόσµιου Ιστού. Η ουσία είναι αυτή: αν δεν ξέρει η εταιρεία το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται, τότε η Ιστοσελίδα (web site) που θα δηµιουργηθεί δεν θα 
καταφέρει ποτέ να προκαλέσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών της.  
Επίσης, οι εξελίξεις στα προγράµµατα πρόσβασης και πλοήγησης στον 
Παγκόσµιο Ιστό, δηλ. οι φυλλοµετρητές ή web browsers, επιτρέπουν στους 
χρήστες να επιλέγουν και να εγγράφονται συνδροµητές στις Ιστοσελίδες (web  
sites) που τους ενδιαφέρουν. ∆ηλαδή, έχουν τη δυνατότητα να ζητούν να τους 
στέλνονται τακτικά πληροφορίες από τις συγκεκριµένες διευθύνσεις. Στη 
προσπάθεια, του καθορισµού του ιδανικού κοινού, θα πρέπει να εξασφαλισθεί 
κι ότι ο κατάλογος των συνδροµητών θα αυξάνει.( www.artemis.cslab.ntua.gr) 
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2.2.2. Προσδιορισµός του σκοπού της ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ (WEB SITE).  
Κατ’ αρχήν, πρέπει να καθοριστεί ο σκοπός που θα έχει η Ιστοσελίδα της 
εταιρείας. Πριν ξεκινήσει η δηµιουργία της, πρέπει να απαντηθούν από τους 
αρµόδιους τα εξής ερωτήµατα :  
• Γιατί δηµιουργείτε; Τι θέλουν να κάνουν ή να µαθαίνουν οι επισκέπτες 
µου; 
• Σε ποιους απευθύνεται;  
• Τι είδους πληροφορίες θέλει η εταιρεία να µοιραστεί µε όσους την 
επισκέπτονται; 
• Τι είδους πληροφορίες θέλει η εταιρεία να συγκεντρώσει από τους 
χρήστες που την επισκέπτονται; 
• Πόσο χρόνο και χρήµα είναι διαθέσιµο να ξοδευτεί για την συντήρηση 
της; 
 
2.2.3. ∆οµή της ιστοσελίδας (web site).  
    Αφού καθοριστεί ο σκοπός της Ιστοσελίδας (web site) στον Παγκόσµιο 
Ιστό, και το κοινό που επιθυµεί να προσελκύσει, θα πρέπει να ξεκινήσει ο 
σχεδιασµός της βασικής δοµής της. Ο σχεδιασµός της Ιστοσελίδας (web site)  
στο διαδίκτυο (Internet) χρειάζεται πολλή σκέψη. ∆εν αρκεί µόνο να επιλέξει η 
εταιρεία σε ποια κατηγορία ανθρώπων θα απευθυνθεί και ποια θα είναι τα 
περιεχόµενα της, αλλά θα πρέπει να οργανώσει και τον τρόπο παρουσίασης 
αυτών των πληροφοριών.  
• ∆ηµιουργία ενός καταλόγου µε όλες τις πληροφορίες που θα 
συµπεριληφθούν. Αυτός ο κατάλογος ίσως να αλλάξει στη συνέχεια και 
ίσως να προστεθούν και νέα στοιχεία.  
• Οργάνωση των στοιχείων του καταλόγου σε λογικές οµάδες. Για 
παράδειγµα, σε µια εταιρία µια λογική οµάδα είναι τα προϊόντα και µια 
άλλη οι εργαζόµενοι.  
• Αφού χωριστεί ο κατάλογος σε υποκατηγορίες, πρέπει να 
προσδιοριστούν οι σελίδες που θα χρειαστούν για κάθε υποκατηγορία.  
Πόσες πληροφορίες θα συµπεριληφθούν για κάθε µεµονωµένο θέµα 
κάθε κατηγορίας. Και αν θα είναι εφικτό να τοποθετηθούν όλα τα 
επιµέρους θέµατα σε µία µόνο Ιστοσελίδα, την αρχική. Η δηµιουργία του 
web site θα είναι πολύ ευκολότερη αν σχεδιαστεί προσεκτικά, πριν 
ξεκινήσει η δηµιουργία της πρώτης Ιστοσελίδα.  
• Ο σχεδιασµός µίας Ιστοσελίδας (web site) είναι το πιο σηµαντικό βήµα 
στη δηµιουργία της. Χωρίς καλό σχεδιασµό, ίσως να αποτύχει. Αυτό 
σηµαίνει ότι, στη χειρότερη περίπτωση, κανείς δεν θα θέλει να την 
επισκεφτεί!  
Μία επιτυχηµένη Ιστοσελίδα (web site), πρέπει να είναι 
• Απλό 
• Φιλικό 
• Λειτουργικό 
Οι πιο δηµοφιλής Ιστοσελίδες (web sites) στο ∆ιαδίκτυο (Internet),  
χρησιµοποιούν τις παραπάνω βασικές αρχές.  
Θα πρέπει να σχεδιαστεί µια όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη δοµή για την 
Ιστοσελίδα (web site) βασισµένη σε λογικές ενότητες, µέσα στις οποίες θα 
µπορούν να συµπεριληφθούν όλες οι πληροφορίες που θα δηµοσιευτούν για 
την εταιρία. Επιπλέον η δοµή της, πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο 
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χρήστης που θα την επισκέπτεται να βρίσκει εύκολα αυτό που ζητάει, χωρίς 
να χάνεται σε πλήθος άλλων πληροφοριών.  
Ο σχεδιασµός της, µπορεί να πάρει εβδοµάδες ή και µήνες, ανάλογα µε 
την ποσότητα των πληροφοριών που θα συµπεριληφθούν σε αυτήν και µε το 
είδος του κοινού που θα προσελκύσει. Καλό θα ήταν να αποφευχθούν 
βιαστικές ενέργειες για τη δηµιουργία σελίδων. Η αµοιβή για το χρόνο που θα 
αφιερωθεί στο σχεδιασµό και την οργάνωση της Ιστοσελίδας (web site) θα 
είναι ένα πιο ξεκάθαρο, οργανωµένο, και πολύ καλύτερο τελικό προϊόν.  
( www.artemis.cslab.ntua.gr) 
 
2.2.4. Υλικό της Ιστοσελίδας (web site).  
    Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης συγκέντρωση και η ταξινόµηση 
του περιεχοµένου που θα περιέχεται στην Ιστοσελίδα (web site). Ας σηµειωθεί 
πως το Internet µπορεί να µµεταφέρει κάθε είδους δεδοµένα και πολυµεσικά 
(multimedia) στοιχεία (κείµενα, εικόνα, ήχο, video) και όσο περισσότερο 
εκµεταλλευθούν αυτές τις δυνατότητές οι δηµιουργοί της, τόσο πιο ελκυστικό 
θα είναι το αποτέλεσµα µε συνέπεια η εταιρεία να κερδίσει περισσότερους 
επισκέπτες. Θα πρέπει βέβαια να αποφευχθεί η υπερβολική χρήση αυτών 
των multimedia στοιχείων, γιατί οι σελίδες γίνονται «βαριές» και χρειάζεται 
µετά πολύς χρόνος για να «κατέβουν» στην οθόνη, πράγµα το οποίο όπως 
είναι κατανοητό κουράζει και, ενδεχοµένως, εξοργίζει τον χρήστη.  
( www.artemis.cslab.ntua.gr) 
 
2.2.5. Κατασκευή της Ιστοσελίδας (web site).  
   Αφού αποφασισθεί η δοµή και το υλικό της Ιστοσελίδας (web site), από 
εκεί και µετά µπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή της. Η Ιστοσελίδα (web  
site),πρέπει να είναι :  
• Πρωτότυπη 
• Οικονοµική 
• Πρακτική 
• Εγγυηµένη 
• Πολύτιµη 
Σήµερα, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός από ειδικά προγράµµατα που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των Ιστοσελίδων. 
   Μερικά απ αυτά είναι επαγγελµατικά και προϋποθέτουν την αγορά τους από 
την αντίστοιχη εταιρία. Πολλές εταιρίες που αναλαµβάνουν την κατασκευή 
τους,  µπορούν πράγµατι να τις δηµιουργήσουν, αλλά ανάµεσά τους είναι 
λίγες αυτές που µπορούν να την ενσωµατώσουν στην επιχείρησή σας µε 
επιτυχία.  
   Θα πρέπει βέβαια εδώ να επισηµανθεί πως αυτό που έχει σηµασία, δεν 
είναι το ποιο πρόγραµµα θα επιλέξει ο δηµιουργός της Ιστοσελίδας, (web 
site), αλλά το να είναι εξοικειωµένος µε τις επιλογές και τις δυνατότητες που 
προσφέρει το κάθε πρόγραµµα. Οι κύριες επιλογές που χρειάζονται για την 
κατασκευή µιας αξιοπρεπούς Ιστοσελίδας (web site), παρέχονται απ’ όλα 
σχεδόν τα προγράµµατα και είναι οι εξής: δηµιουργία συνδέσµων (links), 
εισαγωγή φωτογραφιών και κειµένου, δηµιουργία πίνακα, δηµιουργία φόρµας, 
κλπ. Βέβαια, καλό θα ήταν για τη δηµιουργία µιας πραγµατικά καλής και 
εντυπωσιακής Ιστοσελίδας (web site), να αναλάβει κάποια εταιρεία που να 
εξειδικεύεται στην κατασκευή αυτής. (www.artemis.cslab.ntua.gr) 
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2.3. Τρόποι διαχείρισης της ιστοσελίδας (web site) µετά τη  
δηµιουργία της  
 
2.3.1. Ανανέωση περιεχοµένου της Ιστοσελίδας (web site)  
    Το περιεχόµενο και η ευελιξία στο ∆ιαδίκτυο (Internet), αναγνωρίζεται 
σταδιακά από τις επιχειρήσεις ως το σηµαντικότερο συστατικό µιας 
επιτυχηµένης στρατηγικής επικοινωνίας και ενίσχυσης των πωλήσεων. Η δε 
διαχείρισή του περιεχοµένου αυτού εξελίσσεται σε µία από τις µµεγαλύτερες 
προσκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο 
∆ιαδίκτυο (Internet). Στατιστικές µελέτες δείχνουν πως µία Ιστοσελίδα (web 
site), µε ελάχιστη έως ανύπαρκτη ανανέωση του περιεχοµένου της, θεωρείται 
"νεκρή".  
    Μία εξελιγµένη λύση διαχείρισης περιεχόµενου, βασισµένη σε PHP  
αρχιτεκτονική, είναι το σύστηµα "e-Publisher" που διευκολύνει τις επιχειρήσεις 
να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στη νέα οικονοµία. Το σύστηµα e-Publisher, 
βασίζεται σε ανοιχτή και πλήρως επεκτάσιµη αρχιτεκτονική που επιτρέπει στις 
εταιρίες να αυτοµατοποιήσουν τον τρόπο που χειρίζονται την πληροφορία, 
από τα πρώτα στάδια της καταγραφής της µέχρι τη δηµοσίευση της στο 
∆ιαδίκτυο (Internet). ( www.artemis.cslab.ntua.gr) 
 
 
2.3.2. ∆ηµοσίευση-Καταχώρηση της Ιστοσελίδας (web site) σε Μηχανές 
Αναζήτησης (Search Engines).  
   Αφού «ανέβει» η Ιστοσελίδα (web site) στο ∆ιαδίκτυο (Internet), από εκεί 
και µετά είναι πολύ σηµαντικό να καταχωρηθεί σε όσες περισσότερες 
µµηχανές αναζήτησης (search engines) γίνεται, ώστε να το βρίσκουν όλοι 
όσοι αναζητούν την εταιρεία, είτε µε βάση τα προϊόντα της, είτε µε βάση την 
επωνυµία της εταιρίας. Η καταχώρηση στις µµηχανές συζήτησης 
πραγµατοποιείται µε τα λεγόµενα λέξεις-κλειδιά (meta – tags), που 
χαρακτηρίζουν το περιεχόµενο της Ιστοσελίδας (web site)Βέβαια, η διαδικασία 
αυτή είναι µάλλον πολύπλοκη γιατί η κάθε µµηχανή αναζήτησης (search 
engine), λειτουργεί διαφορετικά και αναγνωρίζει διαφορετικές λέξεις. Σε κάθε 
περίπτωση, µπορεί, είτε να καταχωρηθεί η Ιστοσελίδα (web site), σε κάθε µία 
µµηχανή ξεχωριστά, είτε να χρησιµοποιηθούν προγράµµατα που το 
καταχωρούν αυτόµατα σε πολλές µηχανές µαζί, έναντι κάποιου κόστους.                  
( www.artemis.cslab.ntua.gr) 
 
  
2.3.3. Συντήρηση της Ιστοσελίδας (web site).  
   Μία επιτυχηµένη Ιστοσελίδα (web site), είναι αυτή που εκπληρώνει το 
σκοπό της! Και για να εκπληρώνει το σκοπό της, θα πρέπει να 
παρακολουθείται συστηµατικά το περιεχόµενο της. Με άλλα λόγια, για να 
σηµειώνονται επανειληµµένες επισκέψεις στις ηλεκτρονικές σελίδες της 
εταιρείας, θα πρέπει να ανανεώνονται συχνά ώστε οι επισκέπτες να βρίσκουν 
διαρκώς νέα και χρήσιµα στοιχεία, διαφορετικά δεν θα βρίσκουν λόγο να 
επιστρέφουν.  
    Ωφέλιµο λοιπόν είναι να γίνονται συχνά updateς (ενηµέρωση) του 
περιεχόµενου, έτσι ώστε οι πληροφορίες που παρουσιάζονται να είναι όσο το 
δυνατόν πιο ενηµερωµένες, ανανεωµένες και έγκυρες για να εξυπηρετούν 
τους χρήστες στους οποίους απευθύνονται. 
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  Επιπλέον, µία καλή Ιστοσελίδα (web site), θα πρέπει να ευνοεί την 
επικοινωνία µε τους επισκέπτες της για ανταλλαγή πληροφοριών και 
απόψεων, αλλά και για συλλογή στοιχείων, τα οποία θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση της. ( www.artemis.cslab.ntua.gr) 
 
2.3.4. Η επισκεψιµότητα µίας ιστοσελίδας (web site)  
Η επισκεψιµότητα µίας Ιστοσελίδας (web site) µπορεί να βελτιωθεί µε 
τους παρακάτω τρόπους.  
• Search Engine Optimization (S.E.O.) 
• Pay Per Click (P.P.C) 
• E-mail Marketing 
• ∆ιαφηµιστικά Banners-Online Advertising 
Αρχική προϋπόθεση και στόχος µέσα σε µία εταιρεία για µία επιτυχηµένη 
πορεία στο χώρο είναι η προσέγγιση και η διατήρηση όσο το δυνατόν 
περισσότερων πελατών. Για να γίνει αυτό πρέπει οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται να προσδίδουν αξία (οικονοµικό όφελος, ταχύτητα, ευκολία,  
ασφάλεια, εξυπηρέτηση, νέες υπηρεσίες) στον πελάτη, ώστε να επιθυµεί τη 
χρήση του µέσου. Πρέπει λοιπόν, οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον 
πελάτη να συνδέονται µε τις υπηρεσίες και την λειτουργικότητα της 
επιχείρησης. ( www.artemis.cslab.ntua.gr) 
 
 
 
2.4 Τα λάθη που κάνουν οι επιχειρήσεις κατά τη δηµιουργία µιας 
.      ιστοσελίδας (Web Site) 
 
Κάποια από τα λάθη που κάνουν οι επιχειρήσεις κατά τη δηµιουργία 
Ιστοσελίδων (web sites) είναι τα εξής:  

• ∆ε συλλέγουν τα στοιχεία των επισκεπτών – πελατών τους.  

• ∆εν επικοινωνούν συχνά µε τους τωρινούς και τους πιθανούς πελάτες 
τους και αυτά που τους στέλνουν δε χρησιµεύουν σχεδόν σε τίποτα.  

• Είναι θύµατα της διαφήµισης.  

• ∆εν είναι διαφορετικοί από τους ανταγωνιστές τους.  

• ∆εν παρακολουθούν τα στατιστικά της ιστοσελίδας τους.  
Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να αρχίσουν να χρησιµοποιούν 
στοχευόµενη διαφήµιση άµεσης ανταπόκρισης. Με απλά λόγια πρέπει να 
διαφηµίζονται σε µέρη που θα δουν τη διαφήµιση τους όσο το δυνατόν 
περισσότεροι πιθανοί πελάτες. Και πάντα να τους ζητούν κάτι να κάνουν. Με 
αυτό τον τρόπο θα ξέρουν οι εταιρείες αν η διαφήµιση τους λειτουργεί,  
βλέποντας αν έχουν ανταπόκριση στην ενέργεια που ζήτησαν από τους 
πιθανούς πελάτες να κάνουν. ( www.artemis.cslab.ntua.gr) 
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2.5.Ηλεκτρονικά µέσα προώθησης µέσω του διαδικτύου  
 
2.5.1. ∆ηµιουργία Λογοτύπου - Σχεδιασµός Εταιρικής ταυτότητας.  
    Η εταιρική ταυτότητα αφορά σε όλες τις πτυχές της επιχείρησή και 
διαδραµατίζει έναν ζωτικής σηµασίας ρόλο στη γενική εικόνα που 
αποκοµίζουν οι πελάτες. Η κατοχή µιας ισχυρής εταιρικής ταυτότητας στις 
προσπάθειες επικοινωνίας και marketing είναι το πρώτο βήµα στην 
οικοδόµηση της καλής φήµης της εταιρίας και στην δηµιουργία του προφίλ 
της. Η Ιστοσελίδα (web site)  τα διαφηµιστικά φυλλάδια, τα banners, τα 
newsletter και όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να σχεδιαστούν µε 
τέτοιο τρόπο ώστε πραγµατικά να επιβάλλουν την εταιρική ταυτότητα της 
εταιρίας. Όλα τα παραπάνω είναι τα εργαλεία που επιτρέπουν στους πελάτες 
να προσδιορίσουν αµέσως το πνεύµα και την φιλοσοφία της εταιρίας.  
Οι εταιρικές ταυτότητες έχουν απλοποιηθεί για να προσαρµοστούν στους 
ρυθµούς των σηµερινών ανθρώπων που θέλουν άµεση, κατανοητή και 
γρήγορη επικοινωνία. Όλες οι προσπάθειες στρέφονται στο να προκαλέσουν 
την προσοχή του κοινού. Γι΄ αυτό και η εταιρική ταυτότητα πρέπει όχι µόνο να 
ξεχωρίζει αλλά και να περνάει το µήνυµά της εύκολα και µε σαφήνεια.  
Το Λογότυπο είναι ο "καθρέφτης" της εταιρίας. Πρόκειται για την πρώτη 
και πιο σηµαντική γραφική αντιπροσώπευση του εµπορικού σήµατός της. Το 
λογότυπο είναι η αρχή της εταιρικής ταυτότητας. Όλοι ξέρουµε ότι οι πρώτες 
εντυπώσεις είναι οι πιο σηµαντικές και το λογότυπο θα είναι το πρώτο 
πράγµα από το οποίο θα κριθεί µια εταιρία. Είναι η γραµµή κρούσης για την 
ανάπτυξη και προώθηση των πωλήσεών της. Άρα το λογότυπο επιβάλλεται 
να µεταφέρει εύκολα το µήνυµα, την θεωρία και τον τρόπο σκέψης της 
εταιρίας στους πελάτες. (Internet Services, 2000-2005)  
 
 
 
2.5.2. ∆ηµιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήµατος.  
    Με έναν ιστοχώρο ηλεκτρονικού εµπορίου η επιχείρηση είναι ανοικτή 24  
ώρες την ηµέρα 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Μπορεί να πραγµατοποιήσει 
πωλήσεις ακόµα και όταν το προσωπικό δεν βρίσκεται στην εταιρία, οπότε 
ουσιαστικά επεκτείνει την πρόσβαση στην παγκόσµια αγορά µε ελάχιστο 
κόστος.  
Μία εφαρµογή - δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος µπορεί περιέχει:  
• έναν περιεκτικό κατάλογο προϊόντων µε την πλήρη λειτουργία καλαθιού 
αγορών 
• εικονική βοήθεια αγορών για να ενισχύσει την εµπειρία αγορών του 
πελάτη 
• ταχυδροµικούς και άλλους υπολογισµούς εξόδων µµεταφοράς 
• διαχείριση βάσεων δεδοµένων ηλεκτρονικού εµπορίου 
• ∆υνατότητες αναζήτησης προϊόντων για το σύνολο των προϊόντων του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος 
• µηχανισµό ανατροφοδότησης πελατών 
(Internet Services, 2000-2005)  
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2.5.3. Η τεχνολογία Flash  ∆ιάφορα είδη αυτών 
    Εάν επιθυµείτε ο ιστοχώρος που θα δηµιουργηθεί να έχει κίνηση, ήχο,  
animation, video τότε η τεχνολογία "Flash" είναι η καλύτερη λύση.  
Η τεχνολογία για την δηµιουργία ιστοσελίδας σε flash είναι καλύτερα να 
χρησιµοποιείται όταν υπάρχει πραγµατικά η ανάγκη να δηµιουργηθεί ένας 
ιστοχώρος πλούσιος σε κίνηση - ζωντάνια και ήχο. Επίσης είναι ιδανικός 
τρόπος για να αποσπάσουµε την προσοχή των χρηστών - επισκεπτών της 
ιστοσελίδας µας για αυτό και χρησιµοποιούµε "flash" σε banners , µενού και 
ειδικό διαφωτιστικό περιεχόµενο. ∆ιάφορα είδη flash που συναντούµε είναι τα 
παρακάτω :  
• Full flash design sites 
• Interactive Product Brochures 
• Multimedia CD-ROM  
• Movies 
• 3D Animation 
• Banners  
• Intros  
(Internet Services, 2000-2005)  
 
 
2.5.4. Banners  
   Τα διαφηµιστικά banners (λωρίδες) αποτελούν την πιο σύγχρονη µορφή 
διαφήµισης στο Internet, η οποία µάλιστα θεωρείται και ιδιαίτερα 
αποτελεσµατική, εξαιτίας του γεγονότος ότι µπορεί κανείς ουσιαστικά να 
γνωρίζει πόσοι και ποιοι χρήστες επισκέπτονται την Ιστοσελίδα (web site). Το 
κόστος για την προβολή µέσω banner κυµαίνεται ανάλογα µε τη διάρκεια και 
τη θέση που θα συµφωνηθεί. Όσο µµεγαλύτερη είναι η επισκεψιµότητα που 
έχει µια συγκεκριµένη Ιστοσελίδα (web site), τόσο περισσότερο θα κοστίζει 
ένα banner το οποίο προβάλλεται σε αυτήν. (Internet Services, 2000-2005)  
 
 
 
2.5.5. Multimedia CD-ROM  
   Με τη δηµιουργία multimedia παρουσιάσεων γεννήθηκε ένα ισχυρό όπλο 
για την διαφήµιση και προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών µιας 
επιχείρησης. Ο συνδυασµός ήχου, βίντεο, φωτογραφίας, κειµένου και 
γραφικών µε κίνηση σε ένα απλό CD-ROM αποτελεί µµοναδική τακτική 
µάρκετινγκ και αποδίδει το βέλτιστο οπτικοακουστικό αποτέλεσµα ακόµη και 
όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (Internet).  
(Internet Services, 2000-2005)  
 
 
2.5.6. Μηχανές αναζήτησης 
   Το 80% µε 95% των επισκεπτών µιας Ιστοσελίδας (web site),  
προέρχονται από τις µµηχανές αναζήτησης (Search Engines). Οι µηχανές 
αναζήτησης (Search Engines), είναι µε µεγάλη διαφορά ο πιο δηµοφιλής 
τρόπος που χρησιµοποιούν οι χρήστες του διαδικτύου (Internet), για τον 
εντοπισµό πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών.  
Όλοι οι ιδιοκτήτες επιθυµούν να έχουν την µέγιστη απόδοση από την 
Ιστοσελίδα (web site) τους, αλλά δυστυχώς ελάχιστοι το καταφέρνουν. Για να 
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βρεθεί µία Ιστοσελίδα (web site), στις πρώτες θέσεις των µηχανών 
αναζήτησης (Search Engines), µε πολλαπλά «κριτήρια και κλειδιά 
αναζήτησης», είναι µια πρόκληση που πρέπει να αντιµετωπίσει ο κάθε 
ιδιοκτήτης µίας Ιστοσελίδας (web site), Οι Ελληνικές Υπηρεσίες δικτύου 
(Internet), διαθέτουν µεγάλη εµπειρία στην προώθηση στις µµηχανές 
αναζήτησης (Search Engines), χρησιµοποιώντας τα είδη υπάρχοντα δίκτυά 
τους για µία επιτυχηµένη και οικονοµική διαφηµιστική προβολή. 
Οι πρώτες θέσεις στις µηχανές αναζήτησης (Search Engines), δεν είναι 
ένα τυχαίο γεγονός που έχει σχέση µόνο µε την ιστορικότητα µίας 
Ιστοσελίδας(web site), ( δηλαδή το πόσο παλιά έχει κατασκευαστεί). Αποτελεί 
ένα συνδυασµό πολλών παραγόντων. Μερικοί από αυτούς είναι: η άριστη 
γνώση των τεχνικών καταχώρησης, η υποδοµή δικτύων, η κατασκευή 
καταλόγων ανά κατηγορία µε πολλαπλά κλειδιά αναζήτησης, παράλληλα µια 
σειρά αλληλουχίας βηµάτων που πρέπει να ακολουθηθούν µε οργάνωση και 
πειθαρχεία. (Internet Services, 2000-2005)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

3.1 ∆ιαφήµιση στις Μηχανές Αναζήτησης 

    Η δηµιουργία ενός site θεωρείται από πολλούς αρκετό ως εγχείρηµα. 
Πολύς κόσµος, όπως ιδιώτες και επιχειρηµατίες δηµιουργούν την ιστοσελίδα 
τους, παρέχουν ενηµέρωση στους επισκέπτες όσον αφορά για παράδειγµα τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται αλλά και το πώς µπορεί κανείς να 
επικοινωνήσει µε τον ιδιοκτήτη του site. Πληρώνουν ένα σεβαστό ποσό σε 
κάποια εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων, προσθέτουν πολύ ωραίο και 
πλούσιο περιεχόµενο, flash, καταπληκτικές φωτογραφίες κλπ. Υπάρχει 
συνεπώς κόσµος ο οποίος ενδεχοµένως πληρώνεται για να συντηρεί και να 
ενηµερώνει τις εν λόγω σελίδες. Πόσους όµως νέους επισκέπτες-πελάτες 
αποφέρει η επένδυση αυτή; Ή αλλιώς, η επένδυση αυτή, αποφέρει έσοδα 
µεγαλύτερα από το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης; Θεωρητικά, µια 
ιστοσελίδα µπορεί να ελκύσει άπειρους επισκέπτες λόγω της παγκόσµιας 
κλίµακας του διαδικτύου. Όµως τα πράγµατα δεν είναι ακριβώς έτσι.  
Η αναζήτηση πληροφορίας στο internet είναι µια όλο και περισσότερο 
βασισµένη στην τύχη διαδικασία. Η χρήση του Google, του MSN ή 
οποιασδήποτε άλλης µηχανής αναζήτησης δεν αποφέρει πάντα τα σωστά 
αποτελέσµατα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
χρηστών internet θα χρησιµοποιήσει µηχανή αναζήτησης για να βρει αυτό 
που πραγµατικά ψάχνει. Σπάνια θα χρησιµοποιήσει κανείς µια διεύθυνση που 
την είδε τυπωµένη για παράδειγµα στα ενηµερωτικά φυλλάδια. Ακόµα κι αν το 
κάνει, θα διασταυρώσει την πληροφορία µε κάποια µηχανή αναζήτησης. Ο 
χρήστης internet πλέον δεν κυνηγήσει, δε θα ψάξει συγκεκριµένα µια 
ιστοσελίδα. Θα πρέπει να τον κυνηγήσει ο δηµιουργός της ιστοσελίδας 
προκειµένου να δηµιουργήσει κίνηση στον ιστοχώρο του. Εποµένως, τα sites 
πλέον για να αποκτήσουν κίνηση οφείλουν να είναι ορατά, να προβάλλονται 
σωστά και γενικώς να κάνουν αισθητή την παρουσία τους.  
( Raynolds, 2004) 

   Ένας από τους πιο αποδοτικούς τρόπους διαφήµισης για τη σύγχρονη 
επιχείρηση είναι η διαφήµιση στις µηχανές αναζήτησης. Οι µηχανές 
αναζήτησης ανάλογα µε το κοινό και τη χώρα, διακινούν µε τα αποτελέσµατα 
των αναζητήσεων τους, από το 50 % ως το 85% των χρηστών του ιντερνέτ. 
Υπάρχουν δύο τρόποι να διαφηµιστεί κανείς στις µηχανές αναζήτησης. 

• Ο πρώτος είναι µε την πληρωµή ενός συγκεκριµένου ποσού για να 
βγαίνει η εταιρία στις πρώτες θέσεις σε συγκεκριµένες λέξεις κλειδιά 
στις αναζητήσεις. Υπάρχουν διάφορα διαφηµιστικά πακέτα για αυτό 
αλλά το καλύτερο είναι το πακέτο του google. Που προσφέρει ένα 
συνδυασµό διαφηµιστικών καταχωρήσεων στα αποτελέσµατα των 
αναζητήσεων αλλά και σε σχετικές ιστοσελίδες µε τις λέξεις κλειδιά που 
σας ενδιαφέρουν. 

• Ο άλλος τρόπος είναι να είναι σωστά φτιαγµένο το website σας ώστε 
να βγαίνει στις πρώτες θέσεις των αναζητήσεων για τις θέσεις κλειδιά 
που σας ενδιαφέρουν χωρίς να χρειάζεται να βάζετε πληρωµένες 
διαφηµίσεις αλλά να βγαίνει το website σας, στα φυσικά αποτελέσµατα 
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στις µηχανές αναζήτησης. Ο σωστός τρόπος που πρέπει να είναι 
φτιαγµένο το website λέγεται Search Engines Optimization (SEO) και 
είναι το βασικό κλειδί για την επιτυχία ενός website και µιας 
επιχείρησης. Η βελτιστοποίηση και η διόρθωση του website σας 
πρέπει να γίνει από ανθρώπους ειδικούς για αυτή τη δουλειά. Η 
διαφήµιση στις µηχανές αναζήτησης είναι η επιβεβληµένη για όλες τις 
επιχειρήσεις που θέλουν να διαφηµιστούν στο διαδίκτυο. Είναι 
σηµαντικό ότι µια τέτοια διαφήµιση δεν χρειάζεται τεράστια κεφάλαια. 
Ακόµη και µια µικρή επιχείρηση µπορεί να την κάνει και να ωφεληθεί 
από αυτή, στοχεύοντας µε προσοχή τις λέξεις κλειδιά που πιθανά να 
χρησιµοποιούνται για αναζητήσεις στο ιντερνέτ και είναι σχετικές µε τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. 

 

Εικόνα 3.1 Φυσικά αποτελέσµατα και διαφηµίσεις Google 
(www.internetinfo.gr) 

    Μια ιστοσελίδα που θα βρίσκεται χαµηλά στην κατάταξη που προσφέρουν 
οι µηχανές αναζήτησης σχετικά µε το βαθµό σχετικότητας µε τις αναζητήσεις 
των χρηστών είναι καταδικασµένη στη µετριότητα. Οι χρήστες του internet 
συνήθως δε θα πλοηγηθούν µέχρι την δέκατη σελίδα αποτελεσµάτων. Η πιο 
προφανής λύση που θα καλύπτει τις ανάγκες τους θα είναι µια ανάµεσα στις 
πρώτες σελίδες.  
   Αν τώρα µετά τη δηµιουργία του ένα site αφεθεί αποµονωµένο, έχει 
αποτύχει. Αντίθετα, αν προβληθεί σωστά µπορεί να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των χρηστών. Εποµένως, όσο σηµαντική είναι η κατασκευή µιας 
ιστοσελίδας, άλλο τόσο σηµαντική (ίσως σηµαντικότερη) είναι και η σωστή 
προβολή της στις µηχανές αναζήτησης. Είναι χρήσιµο, προκειµένου να 
προβληθεί ένα site να είναι κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο δουλεύουν οι 
µηχανές αναζήτησης.  
(www.internetinfo.gr) 
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3.2. Πώς λειτουργούν οι µηχανές αναζήτησης  
 
Μια µηχανή αναζήτησης αποτελείται από τρία βασικά συστατικά:  

• Ειδικό λογισµικό (robot, spider, crawler κλπ) που αναλαµβάνει να 
εξερευνήσει τις ηλεκτρονικές σελίδες ενός site και τις συνδεόµενες σε 
αυτό αναζητήσειςweb για τους όρους που έχουν εισαχθεί στη µηχανή 
αναζήτησης. 

• το ευρετήριο (index)που δηµιουργείται και αναλαµβάνει να 
ευρετηριάσει όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα robots 

• το ειδικό πρόγραµµα που λαµβάνει την ερώτηση του χρήστη , τη 
συγκρίνει µε τα δεδοµένα που υπάρχουν αποθηκευµένα στη βάση 
δεδοµένων και επιστρέφει εκείνα που ταιριάζουν καλύτερα στο 
ερώτηµα που υποβλήθηκε. 
(Κωνσταντινίδης, 2000)  

   Οι µηχανές αναζήτησης είναι από τα λίγα εργαλεία του Internet που 
προσπαθούν να βάλουν τάξη και να προσφέρουν διέξοδο σε όσους 
αναζητούν µία πληροφορία στο ∆ίκτυο αλλά δεν γνωρίζουν πού ακριβώς θα 
την βρουν. Τυπικά, µία µηχανή αναζήτησης διαθέτει µία βάση δεδοµένων µε 
καταγεγραµµένες διευθύνσεις του Internet, στις οποίες ο χρήστης µπορεί να 
βρει συγκεκριµένα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν. Ο χρήστης αναζητεί αυτό 
που θέλει µε βάση κάποια συγκεκριµένα κριτήρια και η µηχανή αναζήτησης 
του παρουσιάζει τις διευθύνσεις εκείνες στις οποίες µπορεί αυτός να βρει 
σχετικές πληροφορίες. 
    Η λειτουργία των µηχανών αναζήτησης στηρίζεται σε ορισµένους 
παράγοντες τους οποίους θα καταγράψουµε στη συνέχεια, έναν προς έναν. 
Εδώ αναλύουµε τι ακριβώς κάνει µια µηχανή αναζήτησης σχετικά µε τα 
δεδοµένα που διατηρεί, τα ερωτήµατα που δέχεται και τα αποτελέσµατα που 
επιστρέφει.  
   Χρειάζεται ωστόσο να τονίσουµε ότι οι µηχανές αναζήτησης σαν ιδιωτικές 
επιχειρήσεις δεν είναι πολύ πρόθυµες στο να κοινοποιούν τον τρόπο 
εργασίας τους, στο να αποκαλύπτουν τα µυστικά τους. Εποµένως, στην 
παρουσίαση αυτή γίνεται λόγος σε όσα αφήνουν να αποκαλυφθούν.  
 
3.2.1 Crawling  
   Η κύρια εργασία της µηχανής αναζήτησης είναι να διασχίζει (crawl) το 
διαδίκτυο. Κάθε µηχανή έχει το δικό της πρόγραµµα το οποίο αναφέρεται 
συνήθως ως spider ή bot το οποίο επισκέπτεται τη µια σελίδα µετά την άλλη 
και στέλνει τα αποτελέσµατα στους υπολογιστές της µηχανής αναζήτησης. Μ’ 
αυτό τον τρόπο, κάθε µηχανή διατηρεί αποθηκευµένο έναν ικανοποιητικό 
αριθµό σελίδων του Internet πάνω στον οποίο αποτιµώνται όλα τα ερωτήµατα 
του κάθε χρήστη. Εδώ, δυο σηµεία είναι ενδιαφέροντα:  
   Πρώτον, παρατηρούµε ότι αρκετές φορές οι µηχανές αναζήτησης 
επιστρέφουν αποτελέσµατα τα οποία δε λειτουργούν ή εν πάσει περιπτώσει 
δεν είναι σχετικά µε αυτά που αναζητήσαµε. Αυτό έγινε γιατί η σελίδα άλλαξε 
και το spider της µηχανής αναζήτησης δεν έχει επισκεφτεί ακόµα το νέο της 
περιεχόµενο µε αποτέλεσµα η σελίδα που είναι αποθηκευµένη στους servers 
της µηχανής αναζήτησης να µην περιέχει τις αλλαγές.  
    Επιπλέον, χρειάζεται να τονίσουµε ότι κάθε αναζήτηση που εκτελούµε δε 
γίνεται πάνω στο σύνολο των σελίδων του web. Το Internet σήµερα 
αποτελείται από πάνω από είκοσι δισεκατοµµύρια σελίδες. Από αυτές οι 
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περισσότερες µεταβάλλονται σχεδόν κάθε µέρα µε αποτέλεσµα να είναι 
αδύνατο για κάθε µηχανή αναζήτησης να διατηρεί το "τρέχον στιγµιότυπο" του 
Internet ανά πάσα στιγµή. Τα ερωτήµατά µας στέλνονται στις σελίδες που 
διατηρούν οι µηχανές αναζήτησης, τις cached σελίδες οι οποίες έχουν σχεδόν 
πάντα διαφορές µε τις πραγµατικές σελίδες. (www.en.wikipedia.org) 
 
 
3.2.2 Indexing κειµένου  
    Οι µηχανές αναζήτησης δεν ασχολούνται µε τα γραφικά, τα video και τα 
scripts κάθε σελίδας. Όχι τουλάχιστον όσον αφορά την καθηµερινή αναζήτηση 
καθώς η αναζήτηση για περιεχόµενο τέτοιας µορφής προσφέρεται ως extra 
λειτουργία (πχ Google Images). Όσον αφορά το κείµενο, κάθε spider µηχανής 
που θα περάσει από µια σελίδα θα στείλει το περιεχόµενο της σελίδας σε 
µορφή καθαρού κειµένου. Το κείµενο θα πρέπει να καταχωρηθεί στο 
ευρετήριο (να γίνει indexed). Καταχωρείται στους servers της µηχανής 
αναζήτησης µαζί µε εκατοµµύρια άλλες εγγραφές πάνω στις οποίες 
υπολογίζονται τα ερωτήµατα. Η λειτουργία αυτή έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο 
τις τεχνικές IR2. (www.en.wikipedia.org) 
  
3.2.3 Επεξεργασία ερωτηµάτων  
   Όταν ένα ερώτηµα έρχεται σε µια µηχανή αναζήτησης, αυτή "αντλεί" από 
τους servers της όλες τις σελίδες που περιέχουν το κείµενο του ερωτήµατος. 
Όταν κάποιος ψάξει για "διαφήµιση", η µηχανή αναζήτησης θα επιστρέψει όλα 
τα κείµενα που περιέχουν τον όρο "διαφήµιση". Πλην όµως, θα πρέπει να τα 
ταξινοµήσει ανάλογα µε το πόσο σχετικό κρίνεται το κάθε αποτέλεσµα σε 
σχέση µε το ερώτηµα, ώστε να παρουσιάσει στο χρήστη πρώτα τα πιο 
σχετικά αποτελέσµατα. Σηµειώνουµε ότι σε αυτή τη διαδικασία ταξινόµησης 
είναι που ωφελούν οι τεχνικές του SEO ανεβάζοντας τη σειρά κατάταξης στα 
αποτελέσµατα. (www.en.wikipedia.org) 
 

3.3. Πως οι Μηχανές Αναζήτησης βαθµολογούν τις ιστοσελίδες  

   Οι µηχανές αναζήτησης χρησιµοποιούν περίπλοκους µαθηµατικούς τύπους 
για να βαθµολογήσουν την σχετικότητα των ιστοσελίδων για συγκεκριµένες 
αναζητήσεις. Αυτοί οι µαθηµατικοί τύποι λέγονται ranking algorithms. Οι 
αλγόριθµοι αυτοί είναι τα πιο καλά κρυµµένα µυστικά στην βιοµηχανία των 
µηχανών αναζήτησης. Οι µεγάλες εταιρείες των αναζητήσεων συνεχώς τους 
βελτιώνουν ώστε να παράγουν οι µηχανές τους σωστά φυσικά αποτελέσµατα 
αναζητήσεων ώστε να τους προτιµούν οι χρήστες του ιντερνέτ. 
Όταν µια µηχανή αναζήτησης ανιχνεύει τις ιστοσελίδες σας ώστε να τις 
τοποθετήσει στην βάση δεδοµένων της, αναλύει τα στοιχεία της ιστοσελίδας 
σας και τον html κώδικα, βάση του µαθηµατικού της τύπου. 
Πολλοί ειδικοί καταφέρνουν µε πολύ µελέτη και πειραµατισµό να καταλάβουν 
µερικά από τα µυστικά των αλγόριθµων των µηχανών αναζήτησης. 
Έτσι ξέρουµε ότι σίγουρα παίζουν ρόλο τα στοιχεία της ιστοσελίδας που σας 
ανέφερα σε προηγούµενο άρθρο µου αλλά και πολλά άλλα. Όµως σε τι βαθµό 
συνεισφέρουν στην αξιολόγηση µιας ιστοσελίδας, το ξέρουν µόνο οι 
προγραµµατιστές της µηχανής αναζήτησης.                                                                  
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.   Ο αλγόριθµος µιας µηχανής αναζήτησης αλλάζει πολύ συχνά όχι µόνο για να 
βελτιώνεται αλλά και για να µην µπορούν webmasters που έχουν καταλάβει 
πολλά από τα µυστικά του, να τον χειραγωγήσουν προς όφελος των πελατών 
τους. Η µηχανές αναζήτησης δεν θέλουν να τις κοροϊδεύουν και θέλουν τα 
αποτελέσµατα τους να είναι όσο το δυνατόν σχετικά, αλλά και φυσικά και να 
δίνουν λύσεις σε αυτόν που ψάχνει το οτιδήποτε στο ίντερνετ. 
Κάτω από αυτό το πρίσµα πολλά µπορεί να κάνει κάποιος για να βγαίνουν οι 
ιστοσελίδες του ψηλά στις αναζητήσεις, αλλά το σηµαντικότερο είναι το 
πραγµατικό περιεχόµενο της ιστοσελίδας και αυτό πρέπει να είναι η κύρια 
φροντίδα του.                                                                                                          
(www.internetinfo.gr) 

 

3.4. Search Engines Μarketing και Search Engines Optimization 

3.4. 1 Προώθηση ιστοσελίδων στις µηχανές αναζήτησης 

 
    Η προώθηση των ιστοσελίδων στις µηχανές αναζήτησης αναφέρεται                                            
και ως Search Engine Marketing (SEM). Περιέχει όλες τις πιθανές                                                     
διαδικασίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη καλύτερων                                            
θέσεων κατάταξης. Οι διαδικασίες αυτές µπορεί να είναι πληρωτέες                                 
διαφηµίσεις όπως το Pay per click (PPC) ή οργανικά αποτελέσµατα µέσω                                           
του Search Engine Optimization (SEO) ή συνδυασµός και των δυο. (www.seofuture.gr)                                            
     

   3.4.1.1 Pay Per Click (PPC) 
    Υπάρχουν πολλά PPC προγράµµατα στην αγορά αλλά επικρατέστερο                                                 
την δεδοµένη στιγµή είναι το AdWords της Google. Τα PPC προγράµµατα                                      
όπως και κάθε στρατηγική προώθησης µιας ιστοσελίδας έχουν τα                                       
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τους. 
 
Τα πλεονεκτήµατα είναι: 

• ∆εν χρειάζεται καµία αλλαγή στο ήδη υπάρχον site.  
• Η υλοποίηση ενός PPC προγράµµατος είναι γρήγορη και εύκολη.  
• Τα αποτελέσµατα είναι άµεσα αφού είναι πληρωτέα. 

 
Τα µειονεκτήµατα είναι: 

• Μεγάλο κεφάλαιο για σίγουρα αποτελέσµατα.  
• Ακλουθώντας ένα PPC πρόγραµµα µιας µηχανής αναζήτησης                                                 
δεν σηµαίνει ότι θα έχουµε υψηλές θέσεις και στις άλλες µηχανές.  

• Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα είναι τι γίνετε όταν αποφασίσουµε να                                     
σταµατήσουµε το πρόγραµµα. ∆υστυχώς αυτόµατα χάνουµε τα                              
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προνόµια κατάταξης. 

Τα PPC προγράµµατα είναι καλή λύση για άµεση προώθηση της ιστοσελίδας                                    
αλλά προϋποθέτει µεγάλο κεφάλαιο και δεν µπορεί να εγγυηθεί µόνιµες                                              
υψηλές θέσεις κατάταξης όταν το πρόγραµµα σταµατήσει. 
(www.seofuture.gr) 

 
        3.4.1.2 Οργανικά αποτελέσµατα και SEO 
   Το Search Engine Optimization είναι οι διαδικασίες εκείνες που                                           
ακολουθούνται για την βελτιστοποίηση µιας ιστοσελίδας. Η επίτευξη                                                          
υψηλών θέσεων κατάταξης απαιτεί τεχνογνωσία και αρκετή προσπάθεια. 
 
Τα πλεονεκτήµατα είναι: 

• Υψηλές θέσεις κατάταξης που αντέχουν σε βάθος χρόνου.  
• Υψηλές θέσεις σε όλες της µηχανές αναζήτησης.  
• Χαµηλότερο κόστος από ένα PPC πρόγραµµα. 

Τα µειονεκτήµατα είναι: 

• Τα πρώτα αποτελέσµατα είναι ορατά σε 1 µήνα αλλά τα τελικά                           
βελτιστοποιηµένα µπορεί να πάρουν και 6 µήνες.  

• Αλλαγή του υπάρχοντος site που βέβαια πολλές φορές µπορεί                                          
να είναι και πλεονέκτηµα.  

• Τεχνογνωσία για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. 

   Η βελτιστοποίηση µιας ιστοσελίδας (SEO) είναι απαραίτητη για κάθε                                
ιστοσελίδα. Έτσι και καταφέρουµε να πετύχουµε υψηλές οργανικές θέσεις                                              
κατάταξης που αντέχουν σε βάθος χρόνου τότε έχουµε πετύχει µια                                         
πετυχηµένη προώθηση στο internet µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. 
(www.seofuture.gr) 

 
       3.4.1.3 Συνδυασµός PPC και SEO 
 
   Για πολλούς είναι η καλύτερη στρατηγική προώθησης αφού συνδυάζει                                                       
τα πλεονεκτήµατα του PPC και του SEO. Παρόλα αυτά το κόστος είναι                                                        
το µεγαλύτερο µειονέκτηµα. 
 
Τα πλεονεκτήµατα είναι: 

• Άµεσα αποτελέσµατα µέσω PPC.  
• Αποτελέσµατα που αντέχουν στο χρόνο µέσω του SEO.  
• Υψηλές θέσεις σε όλες της µηχανές αναζήτησης. 

Τα µειονεκτήµατα είναι: 

• Μεγάλο κεφάλαιο.  
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• Αλλαγή του υπάρχοντος site. 

   Όντως είναι η καλύτερη λύση αφού συνδυάζει τις δυο καλύτερες τεχνικές                                           
προώθησης µιας ιστοσελίδας. Για πολλούς όµως είναι απλησίαστη λύση                                    
λόγω του υψηλού κόστους.  
 
   Συµπεραίνουµε πως το SEO είναι αναγκαίο για κάθε ιστοσελίδα                                               
ανεξαρτήτου PPC προγράµµατος. Η επιλογή ενός PPC προγράµµατος                                                    
έχει να κάνει καθαρά µε το κεφάλαιο που είναι διατεθειµένη µια εταιρεία                                                
να σπαταλήσει στην προώθηση της ιστοσελίδα της. Πρέπει να σηµειωθεί                                                          
ότι τα PPC προγράµµατα δεν βοηθούν στην βελτιστοποίηση µιας ιστοσελίδας                                    
αλλά η βελτιστοποίηση  µπορεί να βοηθήσει το PPC.  
 
   Τέλος, και µόνο που οι υψηλές θέσεις κατάταξης ενός PPC προγράµµατος                                             
χάνονται όταν το σταµατήσουµε, είναι αρκετός λόγος για να καταλήξουµε                                     
στις άλλες δυο λύσεις. Οπότε ακολουθούµε είτε την βελτιστοποίηση για                                            
υψηλές οργανικές θέσεις είτε των συνδυασµό του PPC και του SEO.                                                             
Όποια λύση, από τις δυο, και να ακολουθήσουµε το µόνο σίγουρο είναι                                                  
ότι θα χρειαστεί να βελτιστοποιήσουµε την ιστοσελίδα (SEO).                                       
(www.seofuture.gr) 

 
 

 

 
3.4.2 Γιατί Είναι Σηµαντικό το Search Engine Marketing 

   Οι µηχανές αναζήτησης και οι online κατάλογοι είναι τα απαραίτητα εργαλεία 
που χρησιµοποιούµε προκειµένου να βρούµε αυτά που ψάχνουµε στο 
Internet. Πρόσφατες µάλιστα έρευνες αναφέρουν ότι οι χρήστες 
χρησιµοποιούν τις µηχανές αναζήτησης και τους online καταλόγους για να 
βρουν ένα website σε ποσοστό µεγαλύτερο του 60%.  

    Παράλληλα σύµφωνα µε την έρευνα που πραγµατοποίησε το 
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας µέσα στο 2007, η 
αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί το 
σηµαντικότερο λόγο για την χρήση του Internet από τους Έλληνες.  

   To Search Engine Marketing σας βοηθά να αποκτήσετε όσο το δυνατόν 
καλύτερη προβολή στις µηχανές αναζήτησης προκειµένου να σας γνωρίσουν 
και να επισκεφθούν και περισσότεροι χρήστες. Εάν οι ιστοσελίδες σας δεν 
εµφανίζονται στις πρώτες 1 - 3 σελίδες αποτελεσµάτων, είτε στα φυσικά 
αποτελέσµατα είτε στις πληρωµένες καταχωρίσεις, τότε κανείς δεν πρόκειται 
να σας βρει. Και αν δεν σας βρουν οι χρήστες, τότε δεν υπάρχει η πιθανότητα 
να γίνουν πελάτες σας ενώ αντίθετα θα βρουν κάποιον ανταγωνιστή σας.  

   Για το λόγο αυτό, το Search Engine Marketing αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι της στρατηγικής Internet Marketing που εφαρµόζουν χιλιάδες 
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επιχειρήσεις όλων των µεγεθών και κλάδων σε όλο τον κόσµο. 
(www.searchenginemarketing.gr) 

3.4.3 Search Engine Optimization  

Το SEO Search engine optimization αποτελεί βασικό παράγοντα για ένα 
επιτυχηµένο Online Marketing. Είναι το εργαλείο που µπορεί να διασφαλίσει 
ότι η ιστοσελίδα σας θα βρίσκεται στην κορυφή των αποτελεσµάτων σχετικής 
αναζήτησης. 
 
Τη σηµερινή εποχή το επόµενο βήµα για την online καταξίωση µιας εταιρείας 
πέρα από τη δηµιουργία της δικής της ιστοσελίδας, είναι η εµφάνισή της στα 
αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης. Όσο πιο ψηλά βρίσκεται τόσο πιο 
επιτυχηµένη µπορεί να χαρακτηριστεί η πορεία της και προσοδοφόρα προς 
την εταιρεία η ύπαρξή της. Σε αυτό το σηµείο εφαρµόζεται το Search engine 
optimization.  
 
Πώς πραγµατικά δουλεύουν οι µηχανές αναζήτησης και ποιες είναι οι 
διαδικασίες αναζήτησης µόνο οι κατασκευαστές τους ξέρουν σίγουρα και 
γενικά αυτό αποτελεί µια απόρρητη πληροφορία. Γενικά οι διαδικασίες 
κατάταξης συνεχώς εξελίσσονται, και αποτελούν θέµα προς διερεύνηση και 
συνεχή παρακολούθηση. Γι' αυτό και οι λόγοι που χαρακτηρίζουν ένα  Search 
engine optimization επιτυχηµένο χρόνο µε το χρόνο διαφέρουν.  
 
Το µεγαλύτερο µέρος της κίνησης (Traffic) µιας ιστοσελίδας προέρχεται από 
τις σηµαντικότερες µηχανές αναζήτησης όπως είναι το Google, Yahoo και 
MSN. Το Google προσελκύει το 60% παγκοσµίως µε 37 δις αναζητήσεις, το 
Yahoo 8,5 δις και το MSN 2,2 δις. Γενικότερα όσο πιο ψηλά βρίσκεται σε 
κατάταξη µια ιστοσελίδα τόσο πιο υψηλή θα είναι και η επισκεψιµότητα της.  
 
Σύµφωνα µε έρευνες το 80% των χρηστών των µηχανών αναζήτησης, 
περιορίζουν την έρευνά τους µέχρι την 3 η σελίδα των αποτελεσµάτων. Το 
30% δε ψάχνουν πέρα από την πρώτη σελίδα Γι' αυτό είναι απαραίτητο βάσει 
έρευνας και ενός καλού SEO, η ιστοσελίδα µας να βρίσκεται στα πρώτα 
αποτελέσµατα που επιστρέφουν οι µηχανές αναζήτησης.                                
(www.seofuture.gr) 

To SEO περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την ανάλυση της δοµής, του κώδικα και 
του περιεχοµένου των ιστοσελίδων, την οργάνωση και την πλοήγηση του 
website αλλά και τις πρακτικές των ανταγωνιστών προκειµένου να γίνουν 
απαραίτητες παρεµβάσεις και τροποποιήσεις που θα οδηγήσουν στην 
επιτυχία. 
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Πλεονεκτήµατα SEO 

   Η παρουσία στις πρώτες θέσεις των µηχανών αναζήτησης είναι καθοριστική 
για την επιτυχία ενός website αφού έχει παρατηρηθεί ότι οι χρήστες επιλέγουν 
να επισκεφθούν µόνο εκείνα που βρίσκονται στις πρώτες 1-2 σελίδες των 
φυσικών αποτελεσµάτων.  

Μια υψηλή θέση στα φυσικά αποτελέσµατα µέσω του SEO σας διασφαλίζει :  

• Συνεχή ροή επισκεπτών και κατά συνέπεια υποψήφιων πελατών 
• Μακροχρόνια αποτελέσµατα  
• Χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη µορφή internet 

marketing 

Ένας ακόµη παράγοντας που αναδεικνύει την αξία του Search Engine 
Optimization είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών επιλέγει να 
επισκεφθεί τα websites που παρουσιάζονται στα φυσικά αποτελέσµατα έναντι 
των πληρωµένων καταχωρήσεων.                                                                    
(www.searchenginemarketing.gr) 

3.4.4 Τα κυριότερα SEO στοιχεία µιας ιστοσελίδας  

   Μια ιστοσελίδα αποτελείται από πολλά διαφορετικά στοιχεία. Αυτά τα 
στοιχεία περιλαµβάνονται στον HTML κώδικα των ιστοσελίδων σας. Από τον 
τρόπο που θα χρησιµοποιήσετε αυτά τα στοιχεία οι µηχανές αναζήτησης θα 
ανεβάσουν ή θα κατεβάσουν τις ιστοσελίδες σας στις σχετικές αναζητήσεις. 
Σας παραθέτω µερικά από τα στοιχεία που επηρεάζουν την συµπεριφορά των 
µηχανών αναζήτησης σε σχέση µε τις ιστοσελίδες σας. 

        3.4.1.1.Τίτλος (title)  
O τίτλος µιας ιστοσελίδας είναι το κείµενο που φαίνεται στο επάνω µέρος της 
µπάρας του explorer και περιλαµβάνεται ανάµεσα στα <title>...</title> tags 
µέσα στον HTML κώδικα της ιστοσελίδα σας. 

        3.41.2. Meta keywords  
Αυτό το tag σας επιτρέπει να καθορίσετε ποιες λέξεις κλειδιά θεωρείτε εσείς 
σηµαντικές για την ιστοσελίδα σας. Με αυτό το τρόπο ενηµερώνετε τις 
µηχανές αναζήτησης σε ποιες αναζητήσεις πιστεύετε ότι πρέπει να βγαίνει η 
ιστοσελίδα σας. Το tag αυτό στον HTML κώδικα είναι το <meta 
name="keywords" content="......"> και οι λέξεις κλειδιά πρέπει να χωρίζονται 
µεταξύ τους µε κόµµα. 

        3.4.1.3. Meta description   
Αυτό το tag σας επιτρέπει να περιγράψετε την ιστοσελίδα σας. Μερικές 
µηχανές αναζήτησης χρησιµοποιούν αυτή την περιγραφή στην παρουσίαση 
των αποτελεσµάτων τους. Οπότε µε µια καλή περιγραφή επηρεάζετε τον 
τρόπο που φαίνεται η ιστοσελίδα σας στις µηχανές αναζήτησης. Το tag αυτό 
στον HTML κώδικα είναι το <meta name="description" content="η περιγραφή 
της ιστοσελίδα σας"> 



64 

 

        3.4.1.4. Κείµενο (Body text)  
Το κείµενο που περιλαµβάνει η ιστοσελίδα σας και είναι ορατό στους 
επισκέπτες. ∆εν περιέχει εντολές HTML αλλά είναι πολύ σηµαντικό για τις 
µηχανές αναζήτησης που δίνουν µεγάλη σηµασία στο περιεχόµενο µιας 
ιστοσελίδας 

         3.4.1.5. Η πρώτη πρόταση στην ιστοσελίδα σας (first body text 
sentence)  
Η πρώτη πρόταση που υπάρχει µετά το tag <body> στον HTML κώδικα της 
ιστοσελίδας σας ανεξάρτητα που θα φαίνεται στον επισκέπτη σας είναι πολύ 
σηµαντική γιατί µερικές µηχανές αναζήτησης την χρησιµοποιούν σαν 
περιγραφή της ιστοσελίδας σας στα αποτελέσµατα τους. 

         3.4.1.6. Κύριοι τίτλοι (Headlines)  
Οι κύριοι τίτλοι του κειµένου της ιστοσελίδας σας περιλαµβάνονται στο tag 
<h1>...</h1> στον HTML κώδικα της ιστοσελίδας σας και είναι πολλοί 
σηµαντικοί για µερικές µηχανές αναζήτησης γι'αυτό πρέπει να είναι σχετικοί µε 
το περιεχόµενο των ιστοσελίδων σας και µε τις αναζητήσεις που πιθανόν σας 
ενδιαφέρουν. 

Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία µιας ιστοσελίδας που λαµβάνουν υπόψιν τους οι 
µηχανές αναζήτησης. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 100 παράγοντες που 
επηρεάζουν τη θέση σας στα αποτελέσµατα των αναζητήσεων. 
(www.internetinfo.gr) 

3.4.5 ∆ιαφορά SEM και SEO 

 
To Search Engine Marketing είναι η διαδικασία προώθησης µιας                                             
ιστοσελίδας στο Web, χρησιµοποιώντας όλες τις στρατηγικές προώθησης                                                          
και σπαταλώντας ένα ικανοποιητικό ποσό σε διαφηµίσεις.                                                                     
Το Search Engine Optimization είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης µιας                                      
ιστοσελίδας έτσι ώστε να επιτευχθούν υψηλότερες θέσεις κατάταξης στiς                                                   
µηχανές αναζήτησης. 
 
   Το Search Engine Marketing περιέχει την βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας                                                          
αλλά και την πληρωτέα προώθηση. Με λίγα λόγια, το Pay Per Click advertising                            
καθώς και το Organic SEO είναι κοµµάτια του Search Engine Marketing και                                                 
ο συνδυασµός τους χρησιµοποιείτε για την τελική προώθηση. 
 
   Το Search Engine Optimization είναι µόνο διαδικασίες βελτιστοποίησης της                                                
εικόνας και των περιεχόµενων της ιστοσελίδας και έχει να κάνει καθαρά µε                                                 
την προώθηση των keywords µε στόχο την καλυτέρευση των οργανικών                                
αποτελεσµάτων στις µηχανές αναζήτησης. 
 
   Τέλος, το SEO είναι κοµµάτι του SEM. ∆εν µπορούµε να έχουµε επιτυχηµένο                                       
Search Engine Marketing χωρίς να βελτιστοποιήσουµε την ιστοσελίδα µας.                                               
Παρόλα αυτά µπορούµε να έχουµε SEO χωρίς SEM που µπορεί να αποφέρει τα ίδια 
αποτελέσµατα και σε αρκετά χαµηλότερο κόστος.  
 
(www.seofuture.gr) 
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3.5. Οι δηµοφιλέστερες µηχανές αναζήτησης 

 
 
 Τα ποσοστά της αγοράς που κατείχαν οι πιο δημοφιλές μηχανές 

αναζήτησης σύμφωνα με την comscore.com τον Ιανουάριο του 2008 

φαίνονται παρακάτω: 

 

 

Σχήµα 3.1: Mερίδια µηχανών αναζήτησης 

3.5.1. Ξένες µηχανές αναζήτησης – κατάλογοι: 

 
3.5.1.1 www.google.com  

 

   Ίσως η πιο σηµαντική και αξιόπιστη µηχανή αναζήτησης παγκόσµια. 
Αποτελείται από ένα τεράστιο δίκτυο υπολογιστών που συγχρονίζονται µια 
φορά κάθε µήνα (Google dance) και παρέχουν το 70% σχεδόν των 
αναζητήσεων παγκοσµίως. Η παράθεση των αποτελεσµάτων γίνεται 
αξιοκρατικά ενώ οι όποιες προβεβληµένες – πληρωµένες καταχωρήσεις 
βρίσκονται στα δεξιά και δεν εµποδίζουν τον αναγνώστη. Σηµαντικό στοιχείο 
αποτελεί το ότι η µηχανή είναι διαθέσιµη σε όλες τις γλώσσες και υποστηρίζει 
θαυµάσια τις αναζητήσεις και στα Ελληνικά! 
 

Μερίδια μηχανών αναζήτησης

Google Sites 58,8 %

Yahoo! Site 22,2 %

Microsoft sites 9,8 %

AOL LLC 4,9 %

Ask Network 4,5 %
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3.5.1.2. www.yahoo.com  

                                                                                                                                        

Ο µεγάλος ανταγωνιστής του google πέρασε σε δεύτερη µοίρα µετά από 
αρκετά χρόνια πρωτοπορίας. Στην παρούσα του µορφή είναι περισσότερο 
«κατάλογος» παρά µηχανή καθώς οι εγγραφές τους στηρίζονται σε 
ανθρώπινη παρέµβαση. Τα αποτελέσµατα είναι ένα µείγµα από πληρωµένες 
καταχωρήσεις, διαφηµίσεις και δωρεάν εγγραφές. Ο µεγάλος χρόνος που 
µεσολαβεί για την εµφάνιση νέων καταχωρήσεων αποτελεί τροχοπέδη και 
µεγάλο µειονέκτηµα. 

 
 
3.5.1.3. www.msn.com  

 
    Η προσπάθεια της Microsoft να καθιερωθεί και σε αυτό το χώρο. Μια 
αρκετά φιλόδοξη πορεία µε εξαγορές µικρότερων εξειδικευµένων εταιριών 
που όµως ακόµα δεν έφτασε στα επιθυµητά αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα 
σε αυτή τη µηχανή αναζήτησης είναι αρκετά αξιόπιστα. Αρνητικό στοιχείο 
αποτελεί και εδώ ο µεγάλος χρόνος που µεσολαβεί για πρωτοεµφανιζόµενες 
καταχωρήσεις.  
 

 
3.5.1.4. www.lycos.com  

 
   Από τις πρώτες µηχανές αναζήτησης που έγιναν γνωστές στην Ελλάδα 
λόγω του ονόµατος και του συνειρµού µε το άγριο τετράποδο. Σήµερα έχει 
πέσει σε δεύτερη µοίρα µε µόλις το 3% των αναζητήσεων στον Ελλαδικό 
χώρο. 
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3.5.1.5. www.altavista.com  

 
   Και αυτή από τις παλιές µηχανές αναζήτησης. Σήµερα κατέχει ένα ελάχιστο 
ποσοστό στον Ελλαδικό χώρο από παλιούς χρήστες του internet. Τα 
αποτελέσµατα της κρίνονται αναξιόπιστα και ανούσια καθώς τοποθετεί στις 
πρώτες θέσεις τις .com εταιρίες και µετά σε ακανόνιστη σειρά τα .gr domain. 
 

 
3.5.1.6. www.alltheweb.com  

 
   Αξιόλογη µηχανή που όµως ανανεώνεται πολύ αργά µε αποτέλεσµα οι 
εγγραφές της να είναι ξεπερασµένες. Τα στοιχεία της τα συγκεντρώνει από το 
Yahoo. Χρησιµοποιείται ελάχιστα από τους Έλληνες χρήστες. 

 

 
3.5.2. Ελληνικές µηχανές και κατάλογοι: 

 
3.5.2.1. www.in.gr  

 
   Ο πληρέστερος κατάλογος στον Ελληνικό χώρο έχει την υπογραφή, την 
εγγύηση και την υποστήριξη του ∆ηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη. 
Πρόκειται για ένα τµήµα του γνωστού portal που παρουσιάζει τα περιεχόµενα 
µε αλφαβητική σειρά µέσα σε επαγγελµατικές υποκατηγορίες χωρίς 
γεωγραφική κατανοµή. Η αναζήτηση µε λέξεις κλειδιά χρειάζεται ακόµα 
βελτίωση. 
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3.5.2.2. www.pathfinder.gr                                              

 

   Μια από τις καλύτερες ιστοσελίδες στον Ελλαδικό χώρο. Ξεκίνησε από 
γνώστες του internet και όπως όλα τα καλά πράγµατα εξαγοράστηκε. Σήµερα 
εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο καλοστηµένα portal στην Ελλάδα που 
βρίσκεται µέσα στις πρώτες θέσεις από πλευράς επισκέψεων. Ο κατάλογος 
που έχει δεν προσφέρει πάντα ικανοποιητικά αποτελέσµατα καθώς δεν 
γίνεται έλεγχος για µεταβολές στις ιστοσελίδες που καταχωρήθηκαν. 
 

 
3.5.2.3. http://dir.forthnet.gr  

 
    Ο κατάλογος της Forthnet για τον Ελληνικό χώρο. Μια αρκετά 
ικανοποιητική δουλειά µε γεωγραφική κατανοµή των εγγραφών. Η παράθεση 
των εγγραφών γίνεται κατόπιν αξιολόγησης ενώ για ορισµένες εγγραφές η 
ανθρώπινη παρέµβαση µεγαλουργεί. Παρόλα αυτά όλοι έχουν µια θέση, 
πρώτα ιεραρχικά και µετά αλφαβητικά. Το θετικό είναι ότι λόγω µεγέθους ISP 
(η Forthnet είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος provider στην Ελλάδα) ο κατάλογος 
έχει µεγάλη επισκεψιµότητα και χρησιµοποιείται από τους Έλληνες χρήστες.  

 

3.5.2.4. www.phantis.gr 

 
   Η προσπάθεια των Ελλήνων της διασποράς. Πρόκειται για την καλύτερη 
ίσως Ελληνική µηχανή αναζήτησης και από τις πιο παλιές. Όταν οι άλλες 
έσβησαν σαν φιλόδοξα πυροτεχνήµατα που δεν είχαν χρηµατοδότηση, ο 
Phantis συνεχίζει και σήµερα ακάθεκτος και ενηµερωµένος. Προτείνεται 
ανεπιφύλακτα. 
 

 

 

 



69 

 

 
3.5.2.5.www.anazitisis.gr  

 
    Η µηχανή αναζήτησης της Otenet. Αρκετά ικανοποιητική προσπάθεια που 
και αυτή έχει τους οικονοµικούς πόρους να εξελιχθεί. Τα αποτελέσµατα είναι 
ενηµερωµένα αλλά αργεί χαρακτηριστικά η διαδικασία αναζήτησης.  
 
    Σήµερα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες µηχανές αναζήτησης και ηλεκτρονικοί 
κατάλογοι παγκόσµια. Οι περισσότεροι αποτελούν µια ακόµα προσπάθεια 
εισροής εσόδων µικρών και µεγάλων εταιριών παροχής υπηρεσιών internet. 
Οι εταιρίες που έλυσαν το οικονοµικό πρόβληµα τους προχώρησαν και σε πιο 
σοβαρές και επαγγελµατικές λύσεις µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 
Σκοπός του σύγχρονου σχεδιαστή ιστοσελίδων είναι να ακολουθεί τις 
κατευθύνσεις που ορίζουν οι µεγάλες και σοβαρές µηχανές αναζήτησης και οι 
ηλεκτρονικοί κατάλογοι. ∆εν έχει νόηµα η εµφάνιση σε κάποια µηχανή που 
έχει διάρκεια ζωής µερικούς µήνες. Αντίθετα κάτι τέτοιο µπορεί να φέρει τα 
αντίθετα αποτελέσµατα µειώνοντας το κύρος της ιστοσελίδας που 
προβάλλεται. 

( www.ips.gr) 
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3.6 Η περίπτωση της Google 

 
 

3.6.1 Αξιολόγηση των Ιστοσελίδων 

   Η µηχανή αναζήτησης Google δόθηκε προς χρήση το 1998 και είναι 
σήµερα η δηµοφιλέστερη µηχανή αναζήτησης στο WWW, διεξάγοντας 
περίπου 200 εκατοµµύρια αναζητήσεις κάθε ηµέρα, που προέρχονται από 
200 χώρες και διατυπώνονται σε 88 διαφορετικές γλώσσες.  

   Η Google δηµιουργήθηκε από τους Larry Page και Sergey Brin, δύο 
διδακτορικούς φοιτητές, τότε, του Πανεπιστηµίου του Stanford. Οι Brin και 
Page χρησιµοποίησαν για την αξιολόγηση µιάς τυχαίας ιστοσελίδας έναν 
αλγόριθµο που βασίζετε στην ανάλυση των συνδέσµων (link analysis) που 
οδηγούν στην προς αξιολόγηση ιστοσελίδα. Οι Brin και Page ήταν οι πρώτοι 
που σκέφτηκαν να χρησιµοποιήσουν τους πολυάριθµους συνδέσµους 
(links), που δρώντας σαν κόµβοι συνδέουν τις ιστοσελίδες µεταξύ τους και 
δοµούν το οικοδόµηµα του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web, WWW, ή 
Web), για να προσδιορίσουν την ποιότητα του περιεχοµένου µίας 
ιστοσελίδας. Έτσι έφτιαξαν τον αλγόριθµο PageRank, ο οποίος αξιολογεί 
ξεχωριστά κάθε σύνδεσµο που οδηγεί στην ιστοσελίδα που πρόκειται να 
βαθµολογηθεί. 
   Έστω Α η ιστοσελίδα που πρόκειται να βαθµολογηθεί και Τ1, Τ2, ... , Τn οι 
ιστοσελίδες που έχουν σύνδεσµο προς την Α. Έστω επίσης ότι C(A) είναι ο 
αριθµός των "εξωτερικών" συνδέσµων της ιστοσελίδας Α (των συνδέσµων 
που οδηγούν έξω από την Α). Τότε η βαθµολογία PR(A) της ιστοσελίδας Α, 
σύµφωνα µε τον αλγόριθµο PageRank, είναι: PR(A) = (1-d) + d 
(PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn)) όπου d είναι µία παράµετρος απόσβεσης 
µε τιµή µεταξύ 0 και 1. 
Εάν αθροίσουµε τις βαθµολογίες όλων των ιστοσελίδων παίρνουµε 1, 
δηλαδή η PR(A) είναι µία κοινωνικοποιηµένη κατανοµή πιθανότητας. Η 
συνάρτηση PR(A) είναι µία ποσοτικοποιηµένη έκφραση της συµπεριφοράς 
ενός τυχαίου χρήστη του Ιστού, ο οποίος ξεκινώντας από µία τυχαία αρχική 
ιστοσελίδα, ακολουθεί κάποιους συνδέσµους και πηγαίνει σε άλλες σελίδες 
µέχρι να βαρεθεί και να σταµατήσει. Η πιθανότητα ο τυχαίος αυτός χρήστης 
να επισκεφτεί την ιστοσελίδα Α είναι PR(A). Ο παράγοντας απόσβεσης d 
είναι η πιθανότητα να σταµατήσει ο χρήστης σε κάθε σελίδα. Το d µπορεί να 
οριστεί για κάθε ιστοσελίδα, δηλαδή για κάθε κλικ που κάνει ο χρήστης σε 
κάποιον σύνδεσµο, ή για ένα σύνολο ιστοσελίδων. ( www.e-telescope.gr) 
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3.6.2 Πότε µία ιστοσελίδα έχει υψηλή βαθµολογία; 

   Σύµφωνα µε τον αλγόριθµο PageRank, µία σελίδα Α λαµβάνει υψηλή 
βαθµολογία εάν υπάρχουν πολλές άλλες ιστοσελίδες µε σύνδεσµο προς την 
Α ή εάν οι ιστοσελίδες µε σύνδεσµο προς την Α έχουν λάβει υψηλή 
βαθµολογία. Αυτό µπορούµε να το αντιληφθούµε και διαισθητικά: οι 
ιστοσελίδες που "φαίνονται" από πολλά και διαφορετικά µέρη του Ιστού είναι 
ποιοτικά αξιόλογες. Επίσης οι ιστοσελίδες που "φαίνονται" από λίγα αλλά 
σηµαντικά µέρη του Ιστού είναι και αυτές αξιόλογες σε ποιότητα και 
λαµβάνουν υψηλή βαθµολογία. Για παράδειγµα, εάν υπάρχει ένας 
σύνδεσµος προς την ιστοσελίδα σας από το site της βιβλιοθήκης του 
Κογκρέσου των ΗΠΑ αυτός θα αξιολογηθεί µε πολύ µεγαλύτερο βάρος από 
ότι ένας αντίστοιχος σύνδεσµος από µία άλλη τυχαία ιστοσελίδα. Εκτός από 
τον αλγόριθµο PageRank υπάρχουν και άλλοι παράγοντες αξιολόγησης µίας 
ιστοσελίδας Α. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι το κείµενο των συνδέσµων 
που οδηγούν στην Α. Πολλές µηχανές αναζήτησης σχετίζουν το κείµενο ενός 
συνδέσµου µε την ιστοσελίδα στη οποία βρίσκεται ο εν' λόγω σύνδεσµος. Η 
Google συσχετίζει το κείµενο ενός συνδέσµου µε την ιστοσελίδα που 
βρίσκεται ο σύνδεσµος αλλά και µε την ιστοσελίδα που δείχνει. Με άλλα 
λόγια, το κείµενο που υπάρχει σε ένα link που οδηγεί προς τη σελίδα σας - 
σύµφωνα µε την Google - ανήκει στην σελίδα που υπάρχει ο σύνδεσµος 
αλλά ταυτόχρονα ανήκει και στη δική σας σελίδα. Στους συνδέσµους µπορεί 
να βρει κανείς πιο ακριβείς και σύντοµες περιγραφές του περιεχοµένου µιάς 
ιστοσελίδας απ' ότι εάν προσπαθήσει να αναλύσει το περιεχόµενο της 
ιστοσελίδας χρησιµοποιώντας κάποιο Web Robot. Επιπρόσθετα οι 
σύνδεσµοι µπορούν να δείχνουν σε αρχεία (εικόνες, προγράµµατα κλπ.) τα 
οποία δεν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν από µηχανές αναζήτησης 
που βασίζονται αποκλειστικά στο κείµενο που περιέχουν οι σελίδες. Θα 
πρέπει να σηµειώσουµε ότι η πρώτη µηχανή αναζήτησης που συσχέτισε το 
κείµενο ενός συνδέσµου µε την ιστοσελίδα που αυτός οδηγεί ήταν η WWW 
(World Wide Web Worm, το Μαµούνι του Παγκόσµιου Ιστού) που 
δηµιουργήθηκε το 1994 και ήταν µία από τις πρώτες µηχανές αναζήτησης 
του Παγκόσµιου Ιστού. Ένας άλλος παράγοντας αξιολόγησης που 
χρησιµοποιεί η Google στηρίζεται στην ανάλυση του HTML κώδικα που 
υπάρχει στη ιστοσελίδα. Για παράδειγµα οι λέξεις που είναι γραµµένες µε 
µεγαλύτερα ή µε έντονα γράµµατα αξιολογούνται ως σηµαντικότερες από τις 
υπόλοιπες λέξεις. Το κείµενο που βρίσκεται µέσα στις ετικέτες h1, h2, κλπ. 
θεωρείται σηµαντικότερο από το υπόλοιπο κείµενο της ιστοσελίδας. Η 
ετικέτα title είναι επίσης σηµαντική για την Google.  ( www.e-telescope.gr) 

 

3.6.3 Πως διεξάγεται µία αναζήτηση 

    Μία µηχανή αναζήτησης είναι βασικά ένας τεράστιος κατάλογος 
ιστοσελίδων. Ο κατάλογος αυτός είναι κατάλογος λέξεων, φράσεων (γενικά 
κειµένου) και µοιάζει κάπως µε το ευρετήριο όρων που συνήθως υπάρχει 
στο πίσω µέρος ενός βιβλίου. Βέβαια είναι ασύγκριτα µεγαλύτερος και 
διαφορετικά δοµηµένος απ' ότι το ευρετήριο όρων ενός βιβλίου. Η ποιότητα 
του καταλόγου, και ο τρόπος µε τον οποίο µία µηχανή αναζήτησης 
χρησιµοποιεί το κείµενο που αυτός περιέχει, καθορίζουν την ποιότητα των 
αποτελεσµάτων µιάς αναζήτησης που η εν' λόγω µηχανή διεξάγει. Η 
Google είναι µία αυτοµατοποιηµένη µηχανή αναζήτησης που χρησιµοποιεί 
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robots, γνωστά και ως αράχνες (spiders) ή ερπετά (crawlers), που έρπουν 
στον Ιστό µία φορά κάθε µήνα, και ακολουθώντας συνδέσµους (links) 
πηγαίνουν από το ένα site στο άλλο, συλλέγουν ιστοσελίδες και 
δηµιουργούν τους καταλόγους της Google. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται 
crawling . Έρποντας στον Ιστό, τα robots της Google, συλλέγουν κάθε 
µήνα περισσότερες από 3 δισεκατοµµύρια ιστοσελίδες ενώ χρειάζονται 
κάµποσες εβδοµάδες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συλλογής 
(crawling). Όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει κάποιες λέξεις-κλειδιά και τις 
υποβάλλει στην Google , ξεκινά η διαδικασία της αναζήτησης (query). Ο 
web server στέλνει τις λέξεις στους servers που είναι αποθηκευµένοι οι 
κατάλογοι-ευρετήρια της Google. Το περιεχόµενο των καταλόγων αυτών 
είναι όµοιο µε το ευρετήριο όρων που υπάρχει στο πίσω µέρος των 
βιβλίων: λέει ποιές σελίδες περιέχουν λέξεις που είναι ίδιες οι παρόµοιες µε 
τις λέξεις-κλειδιά του χρήστη. Ακολούθως η αναζήτηση µεταφέρεται στους 
doc servers οι οποίοι ανακτούν τις αποθηκευµένες ιστοσελίδες. Εν' 
συνεχεία δηµιουργούνται οι ιστοσελίδες µε τα αποτελέσµατα της 
αναζήτησης. Οι σελίδες αυτές περιέχουν για κάθε αποτέλεσµα συνήθως τα 
εξής:  

• Τον τίτλο της ιστοσελίδας που είναι ταυτόχρονα και σύνδεσµος 
προς αυτή.  

• Μία σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου της, και  

• έναν ακόµα σύνδεσµο που οδηγεί στην αποθηκευµένη, στον 
κατάλογο της µηχανής αναζήτησης, ιστοσελίδα.  

Τέλος, οι ιστοσελίδες µε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης στέλνονται στον 
χρήστη, και έτσι ολοκληρώνεται η αναζήτηση. Η όλη διαδικασία διαρκεί 
συνήθως λιγότερο από 1 sec.  

 ( www.e-telescope.gr) 

 

3.6.5 Υποβολή ιστοσελίδων 

    Η Google όπως αναφέραµε είναι µία αυτοµατοποιηµένη µηχανή 
αναζήτησης, που συλλέγει ιστοσελίδες χρησιµοποιώντας spiders και όχι 
συντάκτες (ανθρώπους). Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι αναγκαίο να 
υποβάλλει κάποιος την ιστοσελίδα του στην Google για να συµπεριληφθεί 
αυτή στους καταλόγους της. Συνήθως τα robots της Google καθώς έρπουν 
τον Ιστό, περνάνε από την ιστοσελίδα σας και την συµπεριλαµβάνουν στον 
κατάλογο. Μπορείτε να υποβάλλετε την ιστοσελίδα σας όσες φορές θέλετε 
και όσο συχνά θέλετε. Η Google δεν "τιµωρεί" ένα site που έχει υποβληθεί 
πολλές φορές. Ωστόσο, η πολλαπλή υποβολή δεν αυξάνει την πιθανότητα 
να συµπεριληφθεί η σελίδα σας στον κατάλογο, ούτε επισπεύδει την 
διαδικασία. Σηµειώστε επίσης, ότι για να υποβάλλετε το site σας αρκεί να 
συµπληρώσετε το URL της πρώτης σελίδας µόνο, αφού τα robots, 
ακολουθώντας τους εσωτερικούς συνδέσµους, θα φτάσουν σε όλες τις 
υπόλοιπες σελίδες του site σας.  

  (www.e-telescope.gr) 
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3.6.5  Επισκόπηση του Google  
 
Το Google διατηρεί βάσεις δεδοµένων διαφορετικού χαρακτήρα οι οποίες 
περιλαµβάνουν δεδοµένα που αφορούν:  
 
1. Web: Σελίδες του Internet, οι οποίες περιλαµβάνουν και τα URLs τα οποία 
δεν είναι πλήρως indexed, καθώς και αρχεία όπως pdf, ps, doc, xls, txt, 
ppt, rtf, asp, wpd και άλλα.  

 
2. ∆ιαφηµίσεις: Οι διαφηµίσεις οι οποίες εµφανίζονται συνήθως δεξιά ή 
επάνω στις σελίδες, υπό την επικεφαλίδα “Sponsored Links”  

 
3. Εικόνες: Βάση δεδοµένων µε εικόνες  
 
4. Groups : Βάση δεδοµένων Usenet news  
 
5. News : Τα νέα των τελευταίων 30 ηµερών, όπως εµφανίζονται σε sites µε 
νέα  

 
6. Book Search : Ολόκληρα τα κείµενα βιβλίων, µε περιορισµένη πρόσβαση 
σε βιβλία που υπόκεινται σε copyrights  

 
7. Google Scholar : Ακαδηµαϊκές δηµοσιεύσεις, άρθρα και αναφορές  
 
8. Directory : Μια έκδοση του Open Directory µε καταχωρήσεις που έχουν 
ταξινοµηθεί µε το Google PageRank  

 
9. Froogle : Shopping και αναζήτηση προϊόντων               
(www.cn.ntua.gr)                                                                                        
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   Το Google διατηρεί επίσης αρκετές βάσεις δεδοµένων και υπηρεσίες, σε 
εξειδικευµένα υποσύνολα των σελίδων του. Για παράδειγµα, η Government 
Database µε .gov και .mil sites, η βάση µε τα Πανεπιστήµια, µε θέµατα Linux, 
Apple/Macintosh, το λειτουργικό σύστηµα BSD και την Microsoft.                                                                   
Η βάση δεδοµένων του Google χρησιµοποιείται από την America Online 
(AOL) για πρώτη φορά το 2002 και αύξησε πολύ την απήχηση της Google . 
Το Yahoo την χρησιµοποίησε από τον Ιούλιο του 2000 (µέχρι τότε 
χρησιµοποιούσε την Inktomi) µέχρι τον Φεβρουάριο 2004, οπότε και συνεχίσει 
µε τη δική του βάση δεδοµένων. Άλλα και άλλες εταιρείες όπως το Ask Jeeves 
και το EarthLink.                                                                                                                                
( Vise & Malseed, 2005)                                                                                                              
.                                                                                                                                                                                                    
3.6.5.1  Τα δυνατά σηµεία της Google 

• Το µέγεθος και το εύρος του διαδικτύου που καλύπτει.  
• Η σχετικότητα των αποτελεσµάτων που επιστρέφει.  
• Αρχείο µε cached σελίδες όπως αυτές ήταν όταν τις επισκέφθηκαν τα 

spiders του Google.  
• Επιπλέον Βάσεις ∆εδοµένων: Google groups, directory, books, scholar 

κλπ.  
 

3.6.5.2 Οι αδυναµίες του Google  
• Περιορισµένες δυνατότητες αναζήτησης: ∆εν υποστηρίζονται 

εµφωλευµένα queries (ένα query µέσα σε ένα άλλο) και δεν 
υποστηρίζονται full Boolean queries  

 
• Η αναζήτηση για backlinks επιστρέφει περιορισµένα αποτελέσµατα, 

ίσως εσκεµµένα όπως εκτιµάται  
 

• Αποθηκεύει µόνο τα πρώτα 101 KB κάθε σελίδας και περίπου τα 120 
KB των pdf  

 
• Μπορεί να αναζητήσει για ενικό/πληθυντικό, συνώνυµα και 

παραλλαγές των λέξεων χωρίς να ενηµερώσει το χρήστη.   
(www.cn.ntua.gr) 
 

3.6.6 Google AdWords και AdSense 

 
   Το Google AdWords είναι το πρόγραµµα διαφήµισης του Google. Με την 
υπηρεσία αυτή, µπορεί ο καθένας να διαφηµίσει το site του, εισάγοντας 
κάποια keywords στο Google. Έτσι, κάθε φορά που κάποιος ψάχνει για αυτά 
τα keywords στο Google, το διαφηµιζόµενο site θα εµφανίζεται δεξιά, στους 
"Συνδέσµους Χορηγών".  
   Το Google AdWords όσον αφορά την πληρωµή είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και 
προσαρµοζόµενο στις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόµενου. Μετά την αρχική 
καταβολή των 5$, µπορεί κανείς να ρυθµίσει το ελάχιστο και το µέγιστο των 
πληρωµών του. Από τα καθοριζόµενα ποσά αξιολογείται το πόσο "ψηλά" θα                               
εµφανίζεται το site στους συνδέσµους χορηγών. 
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Όσον αφορά την πληρωµή, αυτή καθορίζεται από το CPC(Cost Per Click). Ο 
διαφηµιζόµενος πληρώνει στο Google κάθε φορά που κάποιος κάνει click σε 
έναν από τους συνδέσµους που εµφανίζει το Google, στη σελίδα 
αποτελεσµάτων και στους εγγεγραµµένους στο AdSense. ∆εν πληρώνει όµως 
κάθε φορά. Μόνο κάθε µήνα ή αφού φτάσει το πρώτο όριο πίστωσης (50€ 
αρχικά). Το πρόγραµµα διαφήµισης του Google ρυθµίζεται ανάλογα µε τις 
ανάγκες του καθενός και φτάνει µέχρι τα 500€ ανά µήνα. Τα οφέλη του 
AdWords δε σταµατάνε εδώ. Οι διαφηµιζόµενοι στο AdWords έχουν και το 
προνόµιο να εµφανίζονται και σε άλλα sites εκτός από το Google το ίδιο.      
Το AdSense είναι µια υπηρεσία του Google µε την οποία προσφέρει χρήµατα 
σε sites για να διατηρούν ένα διαφηµιστικό χώρο, συνήθως µε τίτλο "Ads by 
Google". Το Google το ίδιο διαχειρίζεται τις διαφηµίσεις και, ανάλογα µε το τι 
πληρώνει ο κάθε διαφηµιζόµενος του AdWords, το Google θα υπολογίζει σε 
πόσα AdSense και σε τι θέση θα εµφανίζεται. Πολλοί πιστεύουν ότι αν 
πληρώσεις για να διαφηµιστείς στο Google, θα ανέβει η σειρά εµφάνισής σου 
στα αποτελέσµατα. Αυτό δεν ισχύει, καθώς για το Google η διαφήµιση είναι 
εντελώς ξεχωριστή από την αναζήτηση. Το site των διαφηµιζόµενων θα 
εµφανίζεται µεν στα δεξιά του search αλλά η σειρά κατάταξής του ανάµεσα 
στα υπόλοιπα δεν επηρεάζεται. Έτσι, όλοι µπορούν να βοηθηθούν από το 
πρόγραµµα AdWords του Google, ανεξάρτητα από το πόσο δηµοφιλής είναι η 
σελίδα τους. Το ερώτηµα όµως είναι αν το AdWords έχει και αρνητικές 
συνέπειες οι οποίες θα πρέπει να αποφεύγονται. Είναι γνωστό ότι επιτρέπει 
στους διαφηµιζόµενους να καθορίσουν το ποσό που επιθυµούν να ξοδέψουν 
για αυτό τον τρόπο διαφήµισης. Βάσει αυτού λοιπόν του ποσού, το site-
διαφηµιστής αποφασίζει και τη θέση που το ad (το link διαφήµισης συν µια 
µικρή περιγραφή) τοποθετείται. Το πρόβληµα ανακύπτει, όταν κάποιος 
αρχίζει να κάνει click στη συγκεκριµένη διαφήµιση, χωρίς καµία πρόθεση να 
αγοράσει από τον διαφηµιζόµενο. Αυτό γιατί ο διαφηµιζόµενος πρέπει να 
πληρώσει τα "άχρηστα" clicks, παρόλο που δεν του προσέφεραν κέρδος. 
Εποµένως, χρειάζεται κανείς να είναι προσεκτικός στο πόσα επενδύει µέσω 
του AdWords.  
Επιπλέον, χρειάζεται κανείς να είναι προσεκτικός καθώς το όλο πεδίο του 
keyword advertising δεν έχει ακόµα ωριµάσει όσον αφορά τις ποινικές του 
προεκτάσεις. 
(www.cn.ntua.gr) 
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   Το Google AdSense πρόγραµµα για online επιχειρήσεις, επιτρέπει στους 
εκδότες να έχουν έσοδα από την προσφορά διαφηµίσεων µε ακριβή 
στοχοθέτηση σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες περιεχοµένου και αναζήτησης. 
Πάρα πολλοί δικτυακοί τόποι κερδίζουν από το AdSense, µε υψηλά επίπεδα 
εξυπηρέτησης από την online εγγραφή ως τη διαχείριση από µια αφοσιωµένη 
οµάδα υποστήριξης. Οι χιλιάδες διαφηµιστές της Google ωφελούνται επίσης 
από το AdSense πετυχαίνοντας προβολή σε δικτυακούς τόπους σε όλο το 
Google ∆ίκτυο, συµπεριλαµβανοµένων των Ask Jeeves, Blueyonder, Lycos 
Europe και Dealtime.co.uk. ( www.google.com/adsense) 

∆ιαφορά µεταξύ του AdWords και του AdSense 

    Το πρόγραµµα Google AdWords δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε  
διαφηµίσεις που θα προβάλλονται σε σελίδες συναφών αποτελεσµάτων 
αναζήτησης Google και στο δίκτυο των συνεργατών µας.  

   Η διαφορά του προγράµµατος Google AdSense έγκειται στο γεγονός ότι 
παρέχει διαφηµίσεις Google AdWords σε ιστοτόπους ιδιωτών. Στη συνέχεια, η 
Google πληρώνει τους εκδότες Ιστού για τις διαφηµίσεις που προβάλλονται 
στον δικό τους ιστοτόπο µε βάση τα κλικ που κάνουν οι χρήστες στις 
διαφηµίσεις ή τον αριθµό εµφανίσεων των διαφηµίσεων, πάντα ανάλογα µε 
τον τύπο της διαφήµισης. ( www.google.com/adsense) 
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3.6.7 Google AdWords µελέτη περίπτωσης της εταιρείας Usableweb

 
 
Εισαγωγή 
   Η Usableweb µε έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, είναι µία από τις πρώτες 
εταιρίες που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της συµβουλευτικής διαδικτύου 
στην ελληνική αγορά. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2004 και έκτοτε αναπτύχθηκε 
ταχύτατα, µε αποτέλεσµα σήµερα να έχει στο δυναµικό της 22 υπαλλήλους. Η 
εταιρία προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου, διαδικτυακού 
marketing, κατοχύρωσης domain και φιλοξενίας ιστοσελίδων. 
Κατά τα τελευταία χρόνια οι τοµείς δράσης της µε την ταχύτερη ανάπτυξη 
αφορούσαν κυρίως υπηρεσίες κατοχύρωσης domain names και φιλοξενίας 
ιστοσελίδων. Μέσα στο 2007, οι πωλήσεις της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 90% 
και πλέον η Usableweb είναι µία από τις τρεις µεγαλύτερες εταιρίες 
κατοχύρωσης domain names στην Ελλάδα. 
 
Η Πρόκληση 
   Η Usableweb για να προσελκύσει πελάτες επενδύει το 70 µε 80 % του 
διαφηµιστικού της προϋπολογισµού στο Google AdWords. Για αυτό το λόγο η 
εταιρία συνεχώς αναζητά νέους τρόπους να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν 
καλύτερα το AdWords τόσο για να αυξήσει τα έσοδά της, όσο και για να 
«χτίσει» το επιχειρηµατικό της προφίλ στην ελληνική αγορά. Ο κος ∆ηµήτριος 
Ανθουλάκης, συνιδρυτής της Usableweb επισηµαίνει ότι «όταν η εταιρία µας 
ξεκίνησε να χρησιµοποιεί το AdWords οι βασικοί διαφηµιστικοί µας στόχοι 
ήταν η αύξηση της επισκεψιµότητας της σελίδας µας στο διαδίκτυο, η 
παρακολούθηση και η βελτίωση του ποσοστού µετατροπής των επισκεπτών 
σε πελάτες και η καθιέρωσή µας στην ελληνική αγορά». Από την αρχή ο κ. 
Ανθουλάκης ήταν αισιόδοξος ότι το AdWords θα µπορούσε να βοηθήσει την 
εταιρία να επιτύχει τους στόχους της, βασιζόµενος τόσο στην επιτυχία της 
υπηρεσίας αναζήτησης, όσο και στην απήχηση του ∆ικτύου Περιεχοµένου της 
Google. 
 
Προσέγγιση 
   Σύµφωνα µε τον κ. Ανθουλάκη «η πρώτη καµπάνια µε χρήση του ∆ικτύου 
Περιεχοµένου και στοχευµένης τοποθέτησης (placement targeting) ξεκίνησε 
καθαρά από περιέργεια». Τα θετικά αποτελέσµατα φάνηκαν πολύ γρήγορα. 
«Η δυνατότητα προβολής των διαφηµίσεων στο ∆ίκτυο Περιεχοµένου µε την 
επιλογή στοχευµένης τοποθέτησης µας έδωσαν τη δυνατότητα να 
επεκτείνουµε και να στοχεύσουµε τις καµπάνιες σε πιο συγκεκριµένες οµάδες 
υποψηφίων πελατών», δηλώνει. H Google µας έφερε σε επαφή µε 
χρήστες του διαδικτύου µε ενδιαφέροντα και ανάγκες που σχετίζονται µε τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαφηµίζουµε στο AdWords. Παράλληλα, µας 
βοήθησε να ενισχύσουµε την αναγνωρισιµότητα και το προφίλ της Usableweb 
στην ελληνική Αγορά», προσθέτει. Πλέον, η Usableweb συνιστά τις καµπάνιες 
στοχευµένης τοποθέτησης και στους πελάτες της ως την πλέον 
αποτελεσµατική µέθοδο προβολής των διαφηµίσεων τους στο διαδίκτυο. Ο κ. 
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Ανθουλάκης εξηγεί ότι «µε τις καµπάνιες στοχευµένης τοποθέτησης οι 
διαφηµίσεις µπορούν να εµφανίζονται σε websites εντός του ∆ικτύου 
Περιεχοµένου της Google, το οποίο απευθύνεται σε 470 εκατοµµύρια χρήστες 
του διαδικτύου, δηλαδή περίπου το 70% του συνόλου των χρηστών 
παγκοσµίως. Μπορούµε να ορίζουµε την εµφάνιση των διαφηµίσεων σε 
συγκεκριµένες ιστοσελίδες ανά κατηγορία, όπως η οικονοµία ή η τεχνολογία. 
Μας αρέσει το γεγονός ότι το Google υπολογίζει πόσες εµφανίσεις προσφέρει 
ηµερησίως η κάθε ιστοσελίδα κι έτσι, βάσει των διαφηµιστικών µας στόχων, 
µπορούµε να επιλέγουµε πού ακριβώς θα προβάλλουµε τις διαφηµίσεις µας». 
 
Αποτελέσµατα 
   Σχετικά µε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων για τις καµπάνιες 
στοχευµένης τοποθέτησης στο ∆ίκτυο Περιεχοµένου, ο κος Φραγκούλης 
Μαούνης συνιδρυτής της εταιρίας επισηµαίνει ότι «η εταιρία πραγµατοποίησε 
εκτεταµένες αναλύσεις, διερευνώντας µεγέθη, όπως οι εµφανίσεις, το CTR 
(click through rate), και οι µετατροπές [από επισκέπτες σε πελάτες] που 
σηµειώθηκαν». Το AdWords, µε το ∆ίκτυο Περιεχοµένου και την επιλογή 
στοχευµένης τοποθέτησης, ενίσχυσε σηµαντικά τα έσοδα των πελατών της 
Usableweb. Ο κ. Ανθουλάκης δηλώνει: «Παρατηρήσαµε µια αύξηση στις 
πωλήσεις, κυρίως από τον τουριστικό κλάδο. Αναφορικά µε την επίδραση του 
AdWords και του ∆ικτύου Περιεχοµένου στην επιχείρηση ο κ. Ανθουλάκης 
καταλήγει ότι «η Usableweb ως εταιρία προσέγγισε νέους πελάτες και αγορές 
από ολόκληρη την Ελλάδα. Και παράλληλα, οι πελάτες µας προσέγγισαν 
νέους πελάτες από όλον τον κόσµο». Όσον αφορά τους µελλοντικούς 
στόχους για το ∆ίκτυο Περιεχοµένου, ο κ. Μαούνης δηλώνει: «Έως τώρα 
χρησιµοποιούσαµε αποκλειστικά διαφηµίσεις κειµένου. Μελλοντικά 
σκοπεύουµε να χρησιµοποιήσουµε και άλλα είδη διαφηµίσεων, όπως 
διαφηµίσεις flash και βίντεο». 
 
 
Σχετικά µε το ∆ίκτυο Περιεχοµένου 
     Το ∆ίκτυο Περιεχοµένου Google αποτελείται από εκατοντάδες χιλιάδες 
υψηλής ποιότητας δικτυακούς τόπους που έχουν συνάψει συνεργασία µε τη 
Google και προβάλλουν στοχευµένες διαφηµίσεις AdWords. Είναι το 
µεγαλύτερο δίκτυο στοχευµένης διαφήµισης παγκοσµίως. Επιλέγοντας τη 
διαφήµιση µέσω του ∆ικτύου Περιεχοµένου µπορείτε να προσεγγίσετε ένα 
ευρύ διαδικτυακό κοινό- που αντιστοιχεί σε πάνω από το 70% των χρηστών 
του διαδικτύου σε περισσότερες από 20 γλώσσες και 100 χώρες. Ως 
διαφηµιζόµενος στο AdWords έχετε 2 επιλογές. Μπορείτε είτε να αφήσετε το 
σύστηµα του AdWords να αντιστοιχίσει τη διαφήµιση σας στις πιο συναφείς 
σελίδες του ∆ικτύου Περιεχοµένου, είτε, δηµιουργώντας µια καµπάνια 
στοχευµένης τοποθέτησης, να επιλέξετε από µόνοι σας τους δικτυακούς 
τόπους όπου θα εµφανίζεται η διαφήµισή σας. 

(www.usableweb.gr) 
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3.6.8 Google AdSense - Πρακτική Μελέτη της εταιρείας Greenwich 2000  ….      
.          Ltd 

 

 
Πώς η Greenwich 2000 Ltd διπλασίασε τα διαφηµιστικά έσοδα µε το Google 
AdSense. 
 
   Με βάση το Λονδίνο ο Άγγλος επιχειρηµατίας Stan Barett 
διευθύνει µια πληθώρα ιστοτόπων υπό την αιγίδα της εταιρίας Greenwich 
2000 Ltd. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι χρησιµοποιούνται ως πηγή αναφοράς από 
τα ΜΜΕ και τους χρήστες του ∆ιαδικτύου από όλο τον κόσµο, όταν αναζητούν 
πληροφορίες για τις ζώνες ώρας µε βάση την πόλη ή τη χώρα, συνολική 
επισκόπηση της ιστορίας της ώρας και πολλούς άλλους συνδέσµους για τη 
µέτρηση της ώρας, τα ρολόγια και την πόλη του Γκρήνουιτς. 

Προσέγγιση 

    Όταν ξεκίνησε το 1995, η Greenwich 2000 Ltd βασίστηκε σε χορηγίες 
περιεχοµένου, λέει ο Barett, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
GreenwichMeantime.com. "Αλλά χωρίς προσωπικό που να απασχολείται 
αποκλειστικά µε την προώθηση και πώληση παραδοσιακών τύπων 
διαφήµισης όπως banner και συνδέσµους χορηγών," υποστηρίζει, "τα 
ενδεχόµενα έσοδα του ιστοτόπου ήταν περιορισµένα."  

"Αποφασισµένος να βρει τρόπους να κερδίσει χρήµατα από την 
επισκεψιµότητα του καταλόγου του από δικτυακούς τόπους σχετικούς µε την 
ώρα, λέει ο Barett, "Συµπαθήσαµε τη Google για πολλούς λόγους, κυρίως 
γιατί η Google είναι η µόνη εταιρία που έχει την ικανότητα να συνδέει το 
περιεχόµενο µε τοπικές διαφηµίσεις." Ο Barett γνώριζε επίσης τη χαµηλή 
απόδοση που είχαν άλλες online πλατφόρµες. Οπότε όταν η Google ξεκίνησε 
το AdSense, το διαφηµιστικό του πρόγραµµα που βασίζεται στα 
συµφραζόµενα, τον Ιούνιο του 2003, ο Barett επέλεξε να εγγραφεί, 
παρατηρώντας, "Για πέντε χρόνια θέλαµε να προσφέρουµε στους 
αναγνώστες µας διαφηµίσεις σχετικές µε τη συγκεκριµένη γεωγραφική τους 
τοποθεσία, ώστε να τις αντιµετωπίζουν θετικά. Και αυτό ήταν αδύνατο µέχρι 
που µάθαµε για το AdSense."  

Αποτελέσµατα 

   Ο Barett λέει ότι το Google AdSense είναι "πολύ απλό στην εφαρµογή," 
δεδοµένου ότι "χρειάστηκαν µόνο λίγα λεπτά για να τοποθετηθούν οι 
διαφηµίσεις στις σελίδες µας." Επιθυµούσε γρήγορα αποτελέσµατα και δεν 
απογοητεύθηκε. "Από τότε που τέθηκε σε λειτουργία το AdSense, 
τριπλασιάστηκε η αναλογία κλικ/εµφανίσεων, επειδή οι διαφηµίσεις βασίζονται 
στα συµφραζόµενα." Και ο Barett προσβλέπει σε ακόµη περισσότερη άνοδο, 
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"καθώς βελτιστοποιούµε το σχέδιο του ιστοτόπου και το πρόγραµµα συνεχίζει 
να προσφέρει νέες λειτουργίες. Έχω επίσης εντυπωσιαστεί πραγµατικά µε την 
άµεση ανταπόκριση και τις γνώσεις της οµάδας εξυπηρέτησης πελατών της 
Google. Έστειλα ένα ερώτηµα και µου απάντησαν πολύ γρήγορα."  

    Ίσως εξίσου συγκλονιστικό, λέει, είναι ότι το AdSense αποφέρει έσοδα 
χωρίς παραπάνω πωλήσεις. Επίσης, ο Barett σηµειώνει ότι, "ένα σηµαντικό 
µέρος του διαθέσιµου καταλόγου µου πωλείται µέσω του AdSense και τα 
έσοδα είναι εξολοκλήρου συµπληρωµατικά   και ήδη σηµαντικά." Προσθέτει, 
επίσης, ότι η εµπειρία των χρηστών βελτιώθηκε, µε απτά αποτελέσµατα: 
"Μπορέσαµε να αφαιρέσουµε όλες τις banner διαφηµίσεις, τα pop-up και τα 
πλαίσια που χρησιµοποιούσαµε για να καταφέρουµε να έχουµε λίγα έσοδα. 
Χωρίς εκείνες τις παρεµβολές, η επισκεψιµότητα του ιστοτόπου 
διπλασιάστηκε"  

    Έχοντας συναίσθηση χρόνου και κόστους ο Barett παραθέτει όλα τα οφέλη 
από το Google AdSense . "Από τότε που χρησιµοποίησα το πρόγραµµα, έχω 
αυξήσει τα συνολικά µας διαφηµιστικά έσοδα και τα έσοδά µας ανά σελίδα 
συνεχίζουν επίσης να µεγαλώνουν." Αυτό εξηγεί τα µελλοντικά του σχέδια να 
µεγαλώσει σηµαντικά το εύρος της Greenwich 2000 από 1000 σελίδες σε 
περισσότερες από 10000, δεδοµένου ότι, "Αυτό δε θα ήταν εφικτό ή βιώσιµο 
χωρίς το AdSense." Και προσθέτει, "Επίσης είπαν επενδύουµε το 20% των 
AdSense εσόδων µας στο AdWords, που είναι το κλειδί για να συνεχίσουµε 
να φέρνουµε επισκεψιµότητα." 

    Ανακεφαλαιώνοντας, λέει ο Barett, "εµπιστεύοµαι τη φήµη της Google, 
αλλά δεν ήξερα πόσο καλά θα δούλευε το AdSense µέχρι που το δοκίµασα. 
Θα είχα γραφτεί νωρίτερα, αν προσφερόταν τότε!" 

(www.google.com/adsense) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
 
4.1 Χρήσιµες µετρικές 
 
   Είναι λογικό κάθε επιχειρηµατίας να θέλει να γνωρίζει αν τα λεφτά που 
επένδυσε σε µια διαφηµιστική εκστρατεία απέδωσαν ή όχι. Το ώριµο πλαίσιο 
αξιολόγησης της τηλεοπτικής, έντυπης ή και ραδιοφωνικής διαφήµισης 
λειτουργεί ως τροχοπέδη για την επένδυση σε σύγχρονα µέσα, όπως το 
∆ιαδίκτυο και την κινητή τηλεφωνία. Όσον αφορά το ∆ιαδίκτυο, οι 
διαφηµιστικές και οι Application Providers προσπαθώντας να «πείσουν» 
τους διαφηµιζόµενους για υψηλότερες επενδύσεις, αλλά και παράλληλα η 
«ενεργή» φύση του µέσου, είχαν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη πλήθος 
µετρικών (Hits, impressions, CTR, visits, CPA, CPM, CPO, CPR κ.ο.κ.). 
Καθώς δεν υπάρχει µια θεσµική οντότητα που να ελέγχει και να αξιολογεί την 
πορεία κάθε διαφηµιστικής εκστρατείας, οι διαφηµιζόµενοι δείχνουν µια 
αποστροφή προς το µέσο αυτό, διότι δεν µπορούν να κατανοήσουν τις 
δυνατότητες του. 
 
    Η εµφάνιση ωστόσο νέων τεχνολογιών και καναλιών επικοινωνίας, όπως το 
∆ιαδίκτυο µε την αµφίδροµη και άµεση φύση του, διευκόλυνε το άµεσο 1-1 
µάρκετινγκ και έδωσε στο διαφηµιζόµενο καινούργιες µετρικές, που 
απευθύνονται στο σύνολο του καταναλωτικού, κοινού µε τις οποίες µπορεί 
αποτελεσµατικότερα να αξιολογήσει τη διαφηµιστική του καµπάνια, όπως οι: 
 
Hit:  κάθε αίτηµα που απευθύνεται και καταχωρείται σε έναν web server 
αποτελεί ένα hit και µπορεί να είναι html σελίδες, αρχεία εικόνων, αρχεία 
ήχου κ.α., τα Hits είναι ουσιαστικά πόσα διακριτά στοιχεία σελίδων ενός 
site κατέβηκαν επιτυχώς στους υπολογιστές των επισκεπτών του, 
 
Click – throughs : τα banners στα οποία ο χρήστης έκανε «κλικ» κατά την 
πλοήγηση του στο ∆ιαδίκτυο, 
 
Visits : όταν ένα αίτηµα υποβάλλεται από µία δεδοµένη IP σε έναν web 
server υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από 
προηγούµενο αίτηµα από την ίδια διεύθυνση εφόσον υπάρχει. Εάν αυτό 
το διάστηµα είναι µεγαλύτερο από µια καθορισµένη τιµή καταµετρείται 
ως νέα επίσκεψη από την συγκεκριµένη IP. 
 
Response Rate : To ποσοστό των µοναδικών χρηστών που έκανε click σε 
µια καµπάνια. Για παράδειγµα αν σε µία καµπάνια καταγράφηκαν 
120.000 unique users (unique PCs) και 3.000 unique clicks τότε το 
response rate υπολογίζεται ως 5.000/120.000x100=2,5%. ∆ηλαδή το 2,5% 
των µοναδικών χρηστών έκανε click. Για τον υπολογισµό του response 
rate βασιζόµαστε πάντα στα unique clicks και όχι στα συνολικά clicks της 
καµπάνιας. Τα τελευταία είναι το σύνολο των unique και 
επαναλαµβανόµενων clicks (αφού έχουµε χρήστες που έκαναν click 
παραπάνω από µία φορά) 
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Average Exposure per Unique Use : Η συχνότητα εµφανίσεων 
διαφηµιστικού banner ανά Μοναδικό χρήστη. Εκφράζει τον αριθµό των 
φορών που κάθε Μοναδικός Χρήστης (unique user) θα είδε το 
∆ιαφηµιστικό µήνυµα κατά τη διάρκεια της καµπάνιας 
 
CPM: Το µεικτό κόστος αγοράς 1000 εµφανίσεων (Ad Impressions), σε 
ένα ή πολλά διαφορετικά Web Sites, για τοποθέτηση µιας online 
διαφηµιστικής εκστρατείας. Το CPM είναι ο κύριος και πιο γνωστός 
τρόπος αγοράς και πώλησης διαφηµιστικού χώρου στο Web. 
 
Post click activities : Οι ενέργειες που έκανε ο χρήστης στο site του 
διαφηµιζοµένου αφού είδε και έκανε click στο διαφηµιστικό banner µίας 
καµπάνιας. 
 
Post impression activities: Οι ενέργειες που έκανε ο χρήστης στο site του 
διαφηµιζοµένου αφού είδε το διαφηµιστικό banner αλλά χωρίς να κάνει 
click. 
 
Activity per Click:  Το ποσοστό των clicks µίας καµπάνιας που κατέληξαν σε 
ενέργεια (activity). 
(Βλάχος, ∆ρόσος, 2004). 
 
 
4.2.Έρευνες  αποτελεσµατικότητας της online διαφήµισης 
 
Πόσο αποτελεσµατική είναι η online διαφήµιση; 

    Η Online ∆ιαφήµιση έχει αµφισβητηθεί σοβαρά τους τελευταίους µήνες. 
Βάσει αναφορών που δείχνουν πτώση των click-through rates (CTR), η 
διαφήµιση στο Internet έγινε ξαφνικά το "µαύρο πρόβατο" του marketing. Το 
πρόβληµα έγκειται στην άποψη ότι η µέτρηση του click-through rate αποτελεί 
µοναδικό κριτήριο επιτυχίας µιας διαφηµιστικής καµπάνιας στο ∆ιαδίκτυο. 
Στην πραγµατικότητα υπάρχει µικρή σχέση µεταξύ του CTR και των 
πωλήσεων που τελικώς πραγµατοποιούνται ως αποτέλεσµα της 
διαφηµιστικής επίδρασης που έχει στο καταναλωτικό κοινό µια online 
καµπάνια. Θα ήταν παράλογο να µην αντιληφθούµε το µέγεθος της 
επίδρασης αυτής στην ενίσχυση του ονόµατος µιας επιχείρησης (branding) 
και στην αύξηση των πωλήσεων. Η Atlas DMT προέβη στη µέτρηση αυτών 
των µεγεθών, που αποτελούν τον πραγµατικό αντίκτυπο κάθε διαφηµιστικής 
εκστρατείας στο Internet. 

    Ένα από τα πιο συνήθη αντεπιχειρήµατα στην παραπάνω άποψη είναι ότι 
οι πωλήσεις και η καταναλωτική κίνηση γενικότερα θα αυξάνονταν ούτως ή 
άλλως, από την εφαρµογή των ποικίλων µεθόδων του συµβατικού marketing. 
Καθώς δεν υπήρχαν µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία για την πραγµατική 
επίδραση της online διαφήµισης, η Atlas DMT δηµοσίευσε µια επιστηµονική 
ανάλυση που βασίστηκε στη µελέτη παραδείγµατος (case study) ενός αρκετά 
γνωστού online πρακτορείου ταξιδίων, και τελικώς απέδειξε την 
αποτελεσµατικότητα του web marketing. Έδειξε ότι τα πραγµατικά οφέλη, 
πέρα από την κοντόφθαλµη µέτρηση των κλικ, είναι τεράστια, κάτι που πολλοί 
διαφηµιστές αγνοούν. (www.go-online.gr) 
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4.2.1. Η αποτελεσµατικότητα της online διαφήµισης βάσει πρόσφατων 
ερευνών 

   Η Atlas DMT χρησιµοποίησε ανώνυµα cookies για να συγκρίνει τις ενέργειες 
µιας οµάδας χρηστών του Internet που είδαν διαφηµιστικά banner, έναντι µιας 
άλλης οµάδας που δεν τα είδε. Σκοπός χρησιµοποίησης της δεύτερης οµάδας 
ήταν να µετρηθεί το "τι θα γινόταν ούτως ή άλλως". Τα αποτελέσµατα έδειξαν 
ότι η οµάδα που είδε τα banner πραγµατοποίησε περισσότερες αγορές από 
ότι το δεύτερο γκρουπ, σε ποσοστό 10%. Επιπλέον, η µελέτη έδειξε ότι 
υπήρξε και αύξηση του κύρους της διαφηµιζόµενης επιχείρησης στη 
συνείδηση της οµάδας, που σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί σηµαντικότερο 
µέγεθος µακροπρόθεσµα από ότι τα αµεσότερα µετρήσιµα αποτελέσµατα 
(αύξηση των κλικ, άµεση αύξηση των αγορών). 

   Το 80% της συνολικής αύξησης πωλήσεων αφορούσε σε πελάτες που δεν 
έκαναν κλικ σε καµία διαφήµιση, αλλά άνοιξαν το site µέσω άλλων πηγών 
πληροφόρησης. Ωστόσο, κάθε offline διαφηµιστική εκστρατεία θα επηρέαζε 
και τις δύο οµάδες του τεστ εξίσου. (www.go-online.gr) 

 

4.2.2 Η online διαφήµιση αυξάνει τις παραδοσιακές (offline) πωλήσεις 
    Πρόκληση για όλους τους διαδικτυακούς διαφηµιστές αποτελεί η αποτίµηση 
της επίδρασης του online marketing στις offline συναλλαγές, τις πωλήσεις 
δηλ. του παραδοσιακού εµπορίου. Καθώς οι "φυσικές" επιχειρήσεις αυξάνουν 
όλο και περισσότερο την επένδυσή τους σε διαφήµιση στο ∆ιαδίκτυο, η 
επίδραση στον όγκο των πωλήσεών τους γίνεται ολοφάνερη. 

    Ο όµιλος Procter & Gamble και η εταιρία Information Resources, Inc. (IRI) 
συνεργάστηκαν µε σκοπό να µετρήσουν την επίδραση της online διαφήµισης 
σε διάφορες επιχειρήσεις που δεν πραγµατοποιούσαν ηλεκτρονικές 
πωλήσεις. Το τεστ διήρκεσε 16 εβδοµάδες και συνέκρινε ένα γκρουπ 
καταναλωτών που υποβλήθηκε στην προβολή τριών τουλάχιστον online 
διαφηµίσεων, µε µια δεύτερη οµάδα που δεν τις είδε. 

    Οι offline αγορές από τους ανθρώπους που είδαν τις διαφηµίσεις ενός 
προϊόντος του κλάδου τροφίµων αυξήθηκαν κατά 19% σε σχέση µε τη 
δεύτερη οµάδα. Επιπλέον, η µελέτη αποκάλυψε ότι οι καταναλωτές αυτοί 
πραγµατοποίησαν γενικότερα υψηλότερο όγκο συναλλαγών (έπειτα από 7-10 
προβολές υπήρξε άνοδος 28% σε σχέση µε τη δεύτερη οµάδα). Η ίδια µελέτη 
αφορούσε και σε δύο ακόµη προϊόντα, ένα καθαριστικό και ένα προϊόν 
ατοµικής υγιεινής. Σε αυτά τα προϊόντα δεν υπήρξε σηµαντική άνοδος 
αγορών. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το σύντοµο χρονικό 
πλαίσιο κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η µελέτη δεν ήταν κατάλληλο για τη 
δοκιµή προϊόντων µε µακροχρόνιο αγοραστικό κύκλο. 

   Η παραπάνω µελέτη φέρνει "καλά νέα" στους διαφηµιζόµενους, και 
υπογραµµίζει την αλληλένδετη σχέση και ανάγκη συνδυασµού της online και 
offline διαφήµισης. Καθώς αυξάνονται οι επενδύσεις των παραδοσιακών 
επιχειρήσεων στη χρήση ψηφιακών µέσων προβολής, είναι βέβαιο ότι θα 
πραγµατοποιηθούν στο µέλλον και άλλες παρόµοιες µετρήσεις. (www.go-
online.gr) 
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4.2.3 Η επίδραση της online διαφήµισης στην ενίσχυση του εµπορικού    
ονόµατος 
    Τρεις ανεξάρτητες µελέτες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η προβολή 
διαφηµιστικών banner στο ∆ιαδίκτυο "εντυπώνει" σε µεγάλο βαθµό ένα 
εµπορικό όνοµα στη συνείδηση των καταναλωτών. Η Dynamic Logic, µια 
εταιρία online ερευνών που εξειδικεύεται στη µέτρηση της 
αποτελεσµατικότητας των διαφηµίσεων στο Internet, απέδειξε ότι τα banner 
ενισχύουν το όνοµα µιας επιχείρησης (brand name) κατά 6% µ.ο. Το 
αποτέλεσµα αυτό βασίστηκε σε περισσότερες από 18.000 έρευνες και 
καλύπτει πολλαπλές κατηγορίες προϊόντων. 

    Η ίδια εταιρία, εξετάζοντας τη µελέτη παραδείγµατος του Travelocity, ενός 
από τους κορυφαίους online παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών παγκοσµίως, 
έδειξε θεαµατικά αποτελέσµατα. Η διαφηµιστική εκστρατεία του Travelocity 
στο ∆ιαδίκτυο ενίσχυσε το όνοµα της επιχείρησης κατά 16%. 

    Αντίστοιχα, η έρευνα της Dynamic Logic έδειξε ότι όσο περισσότερο 
προβάλλεται ένα banner στο κοινό, τόσο µεγαλύτερη είναι η επίδραση στην 
ενίσχυση του brand name. Μεταξύ των καταναλωτών που είδαν online 
διαφηµίσεις του Travelocity περισσότερες από τέσσερις φορές, η ενίσχυση 
του εµπορικού ονόµατος της εταιρίας έφθασε στο 44%. Σύµφωνα µε το IAB 
(Interactive Advertising Bureau), οι χορηγίες δικτυακών τόπων κατέχουν 
περισσότερο από το ένα τέταρτο της συνολικής online διαφηµιστικής αγοράς. 
Μία εν εξελίξει µελέτη της συµβουλευτικής εταιρίας Next Century Media 
αποκάλυψε επίσης ότι οι επισκέπτες ενός δικτυακού τόπου που προβάλλει 
τους χορηγούς τους, έχουν περισσότερες πιθανότητες αγοράς προϊόντων ή 
υπηρεσιών των προβαλλόµενων χορηγών. 

    Μία άλλη έρευνα της Ipsos-ASI απέδειξε ακόµη ότι όσο περισσότερο 
προβάλλεται το µήνυµα ενός χορηγού σε ένα δικτυακό τόπο, τόσο πιο εύκολα 
οι επισκέπτες θυµούνται το εµπορικό όνοµα. Όλες οι ενδείξεις υποδεικνύουν 
ότι η επίδραση της online διαφήµισης στο brand name είναι αποτέλεσµα της 
συχνότητας, του χρόνου προβολής (πόσο πρόσφατα είδαν οι καταναλωτές το 
µήνυµα για τελευταία φορά) και φυσικά της "δραστικότητας" του ίδιου του 
διαφηµιστικού µηνύµατος, όπως ακριβώς και στα παραδοσιακά µέσα. 
(www.go-online.gr) 

 

4.2.4 ∆ιατήρηση και αύξηση της πελατειακής βάσης 
    Επικρατεί µια γενική αντίληψη ότι το web marketing αποτελεί ένα εργαλείο 
απόκτησης νέων πελατών (ένα µέσο που προωθεί τη διαφηµιζόµενη 
επιχείρηση και αυξάνει την συναλλακτική της κίνηση). Σπανίως αναφέρεται ως 
µέσο διατήρησης της υπάρχουσας πελατείας. Η Atlas DMT διεξήγαγε µια 
µελέτη χρησιµοποιώντας ως δείγµα διαφηµιζόµενους, προκειµένου να 
διαπιστώσει αν οι χρήστες εξακολουθούν να κάνουν κλικ σε banner ακόµα και 
µετά την αρχική τους επίσκεψη σε κάποιο δικτυακό τόπο. Η µελέτη 
αποκάλυψε ότι περισσότεροι από το 13% των χρηστών που έκαναν κλικ σε 
διαφηµίσεις ήταν χρήστες που είχαν ήδη επισκεφθεί το site της 
προβαλλόµενης επιχείρησης. Επιπλέον, η µέτρηση των συνεπακόλουθων 
ενεργειών των χρηστών αυτών (conversion rate, ποσοστό αγορών µετά το 
κλικ) έδωσε αποτελέσµατα κατά 250% υψηλότερα από εκείνα των χρηστών 
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που επισκέπτονταν για πρώτη φορά κάποιο δικτυακό τόπο - τρανή απόδειξη 
ότι η online διαφήµιση µπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά για την 
οικοδόµηση µακροχρόνιας σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των πελατών και της 
επιχείρησης. 

   Μια πιο προσεκτική µατιά στην έρευνα των εταιριών Procter & Gamble/IRI 
που είδαµε παραπάνω παρέχει επιπλέον αποδείξεις σχετικά µε τη σηµασία 
της online διαφήµισης ως προς τη διατήρηση των υπαρχόντων πελατών. Από 
την αύξηση των offline πωλήσεων σε συγκεκριµένα τρόφιµα (ως αποτέλεσµα 
του web marketing) η ανάλυση έδειξε ότι το 60% αυτής της ανόδου προήλθε 
από πελάτες επαναλαµβανόµενων αγορών. Οι διαφηµιζόµενοι θα πρέπει να 
εξετάσουν πώς οι online εκστρατείες τους µπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να 
περιορίσουν τις "διαρροές" πελατών, και οι "απωλεσθέντες" καταναλωτές να 
επιστρέψουν στους εµπορικούς δικτυακούς τόπους. 

   Το καλό δηµιουργικό (creative) και η στόχευση είναι παράγοντες ιδιαίτερης 
σηµασίας. Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται από τους διαφηµιστές 
επιτρέπουν σήµερα τη "χαρτογράφηση" του πελατολογίου, ακόµα και το 
διαχωρισµό των καταναλωτών της "πρώτης φοράς" από τους πιστούς 
πελάτες µιας επιχείρησης. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι διαφηµιζόµενοι 
θα έχουν πρόσβαση σε ολοένα περισσότερα εργαλεία για την οικοδόµηση 
εξατοµικευµένης σχέσης µε τον κάθε πελάτη ξεχωριστά και τη συνεχή 
βελτίωση αυτής της σχέσης. (www.go-online.gr) 

 

4.2.5 Η προβολή διαφηµιστικών banner αυξάνει τη σύνδεση του 
σλόγκαν µε την επιχείρηση 
   Οι διαφηµιζόµενοι πολύ συχνά επιδιώκουν τη σύνδεση του εµπορικού τους 
ονόµατος ή κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας µε ένα "συνθηµατικό" µήνυµα 
(σλόγκαν) προκειµένου να ενισχύσουν το βαθµό πρόσληψης του προϊόντος 
από το καταναλωτικό κοινό. Η Dynamic Logic αποκάλυψε ότι η προβολή 
banner στο ∆ιαδίκτυο αυξάνει τη σύνδεση του διαφηµιστικού σλόγκαν µε την 
προβαλλόµενη επιχείρηση (Message Association) κατά 12% µ.ο. Η έρευνα 
πραγµατοποιήθηκε µε την αξιοποίηση του εργαλείου AdIndex της Dynamic 
Logic και βασίστηκε σε περισσότερες από 33.000 συνεντεύξεις. 

   Ο δείκτης "Message Association" αναφέρεται στο ποσοστό των ανθρώπων 
που εντυπώνουν στη µνήµη τους ένα δεδοµένο µήνυµα συνδέοντάς το 
απευθείας µε τον διαφηµιζόµενο (για παράδειγµα, τη φράση "Just do it" µε τη 
Nike). Για τη µέτρηση αυτού του δείκτη, η Dynamic Logic συνέκρινε τα 
ποσοστά message association ανάµεσα σε δύο οµάδες: αυτούς που 
εκτέθηκαν στην online προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων πριν από τη 
διεξαγωγή της έρευνας, και εκείνους που δεν είδαν τις διαφηµίσεις αλλά 
επισκέφθηκαν τους ίδιους δικτυακούς τόπους κατά την ίδια χρονική περίοδο. 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι εκείνοι που εκτέθηκαν στις διαφηµίσεις ήταν 
ικανοί να συνδέσουν τα σλόγκαν µε τους διαφηµιζόµενους σε στατιστικά 
υψηλότερο ποσοστό (12%). Τα δεδοµένα της Dynamic Logic αποτελούν την 
εµπειρική απόδειξη ότι τα διαφηµιστικά banner "επικοινωνούν" τελικά στο 
κοινό πολύ περισσότερα απ' όσα µπορεί να µετρήσει ο δείκτης click-through 
rate. (www.go-online.gr)                                                                                                                 
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4.2.6 Σύγκριση αποτελεσµατικότητας Banner Advertising και Search 
Engine Marketing  

To 2006 η εταιρεία Atlas Institute εξέτασε την online συµπεριφορά περίπου 2 
εκατοµµυρίων καταναλωτών τους οποίους διαχώρισε σε 3 κατηγορίες: 

• καταναλωτές που εκτέθηκαν µόνο σε διαφηµίσεις µε banners 
• καταναλωτές που εκτέθηκαν µόνο σε διαφηµίσεις των µηχανών 

αναζήτησης 
• καταναλωτές που εκτέθηκαν σε συνδυασµό διαφηµίσεων banners και 

µηχανών αναζήτησης 

   Τα αποτελέσµατα της έρευνας, η οποία κατέγραψε τις διαφηµιστικές 
ενέργειες 11 διαφηµιζόµενων στην διάρκεια ενός µήνα, έδειξαν ότι ο 
συνδυασµός και των δύο µορφών διαφήµισης είχε µεγαλύτερα αποτελέσµατα 
από το άθροισµα της κάθε µιας µορφής ξεχωριστά.                                                
Σύµφωνα µε την έρευνα, εκείνοι οι χρήστες οι οποίοι εκτέθηκαν σε 
διαφηµίσεις και των δύο µορφών διαφήµισης, πραγµατοποίησαν την 
επιθυµητή ενέργεια που είχαν θέσει ως στόχο οι διαφηµιζόµενοι (conversion) 
σε ένα µέσο ποσοστό το οποίο ήταν 4 φορές µεγαλύτερο από εκείνο όσων 
εκτέθηκαν µόνο σε διαφηµίσεις banners και 22 % µεγαλύτερο από εκείνο 
όσων εκτέθηκαν σε διαφηµίσεις στις µηχανές αναζήτηση. 

                                         
Σχήµα 4.1 Αποτελέσµατα της έρευνας Banner Advertising και SEM 
(www.searchenginemarketing.gr) 

 

Συµπεράσµατα 

   Κάθε µία από τις δύο αυτές µορφές διαφήµισης και προβολής έχει το δικό 
της ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας χωρίς όµως η µία να ακυρώνει την άλλη. Η 
επιλογή της µίας ή της άλλης µορφής, εφόσον κάτι τέτοιο θεωρείται αναγκαίο, 
θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε βάσει τους στόχους που έχουν τεθεί, το 
κοινό στο οποίο απευθύνεται µια διαφηµιστική καµπάνια και τις δυνατότητες 
που υπάρχουν. Η επίτευξη όµως των µέγιστων δυνατών αποτελεσµάτων 
προϋποθέτει την αξιοποίηση και των διαφηµίσεων µε banners αλλά και του 
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search engine marketing όπως έδειξε και η έρευνα της Atlas Institute. Οι 
διαφηµιζόµενοι στη χώρα µας οι οποίοι βασίζονται προς το παρόν στις 
διαφηµίσεις µε banners χάνουν ένα πολύ µεγάλο ποσοστό από την 
αποτελεσµατικότητα που θα µπορούσαν να επιτύχουν εάν συµπεριελάµβαναν 
στο πλάνο των προωθητικών τους ενεργειών και το search engine marketing. 

(www.searchenginemarketing.gr) 

 

4.3 Τρόποι αξιοποίησης της διαφηµιστικής δύναµης του 
∆ιαδικτύου  

   Το ΙΑΒ (Interactive Advertising Bureau), διεθνής φορέας υποβοήθησης των 
επιχειρήσεων για την αύξηση των πωλήσεών τους µέσω αποτελεσµατικού 
online marketing και άλλων µέσων προώθησης, παρέχει ένα κατάλογο µε 
τους τρόπους αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου από τους διαφηµιζόµενους. 
Παράλληλα, για καθέναν από αυτούς τους τρόπους προτείνει και τις 
αντίστοιχες µεθόδους µέτρησης αποτελεσµατικότητας. 

Σύµφωνα λοιπόν µε την IAB, η online διαφήµιση µεταξύ άλλων: 

• Αυξάνει τη διάδοση του εµπορικού ονόµατος (brand awareness)  
(Αξιολόγηση: Μέτρηση της διάδοσης του εµπορικού ονόµατος πριν και µετά 
τη διαφηµιστική εκστρατεία)  

• Παροτρύνει στη "δοκιµή" του προβαλλόµενου προϊόντος/υπηρεσίας 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση της αύξησης του κοινού-στόχος, Μέτρηση των νέων 
πελατών)  

• Παροτρύνει τους πελάτες να αγοράζουν περισσότερα προϊόντα σε 
κάθε συναλλαγή 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση της ποσότητας προϊόντων που αγοράστηκαν ανά 
συναλλαγή)  

• Βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης στο κοινό 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση -σε τακτά χρονικά διαστήµατα- της πρόσληψης της 
εικόνας της επιχείρησης στο αγοραστικό κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της 
πρόθεσης αγοράς)  

• Αυξάνει τις επαναλαµβανόµενες αγορές 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση των πελατών που πραγµατοποιούν 
επαναλαµβανόµενες αγορές)  

• Κατακτά την εµπιστοσύνη του κοινού στη διαφηµιζόµενη 
επιχείρηση/αυξάνει το βαθµό "εµπλοκής" του κοινού µε το 
προβαλλόµενο προϊόν 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση επαναλαµβανόµενων αγορών, Μέτρηση της 
πρόσληψης της εικόνας της επιχείρησης στο αγοραστικό κοινό σε σύγκριση 
µε ανταγωνιστικές εταιρίες, Μέτρηση της πρόθεσης αγοράς προϊόντων της 
προβαλλόµενης επιχείρησης σε σύγκριση µε ανταγωνιστικά προϊόντα)  

• Παρέχει πλούσια online πληροφόρηση για το προβαλλόµενο προϊόν 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση των κλικ, ∆ιάρκεια επίσκεψης στο δικτυακό τόπο της 
προβαλλόµενης επιχείρησης, Μέτρηση e-mails πελατών που ζητούν 
περαιτέρω πληροφόρηση, Μέτρηση τηλεφωνικών κλήσεων για 
περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το προβαλλόµενο προϊόν)  



88 

 

• Παρέχει/βελτιώνει την εξυπηρέτηση πελατών 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση των online επισκέψεων έναντι των offline επαφών 
των πελατών µε την επιχείρηση, Μέτρηση -σε τακτά χρονικά διαστήµατα- 
του βαθµού ικανοποίησης των πελατών από την ποιότητα εξυπηρέτησης, 
Μέτρηση του κόστους της online εξυπηρέτησης πελατών σε σύγκριση µε τις 
offline µεθόδους)  

• Μειώνει το κόστος του marketing  
(Αξιολόγηση: Σύγκριση του κόστους του online marketing και της 
αποτελεσµατικότητάς του µε εκείνα του παραδοσιακού marketing)  

• Επιτρέπει τη δοκιµή διαφορετικών διαφηµιστικών ιδεών 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση της πρόθεσης αγοράς και της διάδοσης του 
εµπορικού ονόµατος της προβαλλόµενης επιχείρησης πριν και µετά την 
online προβολή ενός νέου διαφηµιστικού µηνύµατος)  

• Προωθεί την επιχείρηση µέσω προσφορών για προϊόντα ή υπηρεσίες 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση της πρόθεσης αγοράς και της πρόσληψης της 
προσφοράς πριν και µετά την online προβολή της)  

• Επιτρέπει την πρόσβαση σε κοινό-στόχο που µε άλλα µέσα δεν θα 
ήταν προσβάσιµο 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση της διεύρυνσης πρόσβασης σε διαφορετικές 
καταναλωτικές οµάδες, Αύξηση των πωλήσεων)  

• Εντοπίζει τα ενδιαφέροντα και τις τάσεις των καταναλωτών 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση επιτυχηµένων εκστρατειών για νέα προϊόντα ή 
υπηρεσίες)  

• Επιτρέπει τη διατήρηση των σηµαντικότερων πελατών 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση του ποσοστού επαναλαµβανόµενων αγορών, 
Μέτρηση του µακροπρόθεσµου κέρδους ανά πελάτη,Μέτρηση της 
ικανοποίησης των καταναλωτών)  

• Αυξάνει την κίνηση στο δικτυακό τόπο που προβάλλει τη διαφήµιση 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση click-throughs, αριθµού visits, διάρκειας visits, 
µέτρηση page impressions)  

• Αυξάνει την αγοραστική κίνηση στα φυσικά καταστήµατα της 
προβαλλόµενης επιχείρησης 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση της αύξησης αγοραστικής κίνησης στο φυσικό 
κατάστηµα, Μέτρηση των πελατών που πληροφορήθηκαν για το κατάστηµα 
από online διαφήµιση)  

• Βελτιστοποιεί την πρόσληψη εργατικού δυναµικού 
(Αξιολόγηση: Μέτρηση της µείωσης του κόστους πρόσληψης προσωπικού, 
Μέτρηση επιτυχηµένων προσλήψεων)  

(www.go-online.gr) 
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4.4 Σκέψεις για αποτελεσµατικότερη on-line διαφήµιση  
 
   Ο καταναλωτής στο Internet έχει µεγαλύτερη δύναµη απέναντι στις 
διαφηµίσεις , σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέσα . Αν , για παράδειγµα , 
παρακολουθείτε την αγαπηµένη σας εκποµπή στην τηλεόραση και την 
διακόψουν για διαφηµίσεις , είστε υποχρεωµένοι να τις «υποστείτε» , µέχρι να 
ξαναρχίσει το πρόγραµµα . Βεβαίως και έχετε την δυνατότητα να κάνετε 
zapping , κατ’ αντιστοιχία όµως , δεν είστε αναγκασµένοι στο Internet να 
αλλάξετε site για να αποφύγετε τις on-line διαφηµίσεις ! Το γεγονός λοιπόν ότι 
ο καταναλωτής είναι πολύ λιγότερο παθητικός δέκτης των όσων 
διαδραµατίζονται στην οθόνη του , κάνει επιτακτική την ανάγκη για όσο το 
δυνατόν περισσότερη «αποτελεσµατικότητα» στις on-line διαφηµίσεις . 
Μερικές ιδέες :  
 

4.4.1 Προσεκτική σχεδίαση της καµπάνιας  
 
   Το Α και το Ω κάθε καµπάνιας είναι ο προσεκτικός σχεδιασµός της .  
∆εν αρκεί η εκπόνηση µια πολυδάπανης διαφηµιστικής εκστρατείας, καθώς, 
αν δεν έχει αποφασιστεί σε τι κοινό απευθύνεται και πώς θα το προσεγγίσει, 
µάταιος κόπος .  
 

4.4.2 ∆ηµιουργικότητα ; Ναι , όσο πρέπει !  
 
   Όπως και στα συµβατικά µέσα µαζικής επικοινωνίας , η δηµιουργική , 
πρωτότυπη , διαφορετική διαφήµιση µπορεί να τραβήξει την προσοχή , να 
περάσει συγκεκριµένα µηνύµατα για τον χαρακτήρα του προϊόντος και να 
επηρεάσει τον καταναλωτή σε τέτοιο σηµείο ώστε να το αγοράσει χωρίς να 
κάνει προηγουµένως έρευνα αγοράς και σύγκριση µε ανταγωνιστικά 
προϊόντα. Προσοχή χρειάζεται όµως στο να µην καταλήξει η δηµιουργικότητα 
αυτοσκοπός ! Η δηµιουργικότητα πρέπει να είναι το µέσο µε το οποίο θα 
περνά η διαφήµιση το µήνυµά της .  
 

4.4.3 Όχι στο «σύνδροµο του προσπέκτους»  
 
   Η on line διαφήµιση πρέπει να είναι ελκυστική και ενδιαφέρουσα ευθείς εξ’ 
αρχής . Ο χρήστες του Internet έχουν να «αντιµετωπίσουν» πολύ µεγάλο 
µέγεθος πληροφορίας . Αν κάτι τους κουράσει και τους κάνει να βαρεθούν, 
απλά το προσπερνάν .  
 

4.4.4  Στόχευση   
 
   Η στόχευση , η επιλογή –ακόµα και έναν προς έναν- του κοινού που θα 
προσεγγίσει η διαφήµιση , έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία στενότερων 
σχέσεων µε το κοινό , την καλύτερη γνώση των αναγκών τους και τη 
δηµιουργία πιστών πελατών .  
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4.4.5 Συχνότητα και ανανέωση  
 
   Ο καθορισµός της σωστής συχνότητας προβολής των µηνυµάτων 
επηρεάζει καθοριστικά την επιτυχία της διαφηµιστικής καµπάνιας . Μεγάλη 
συχνότητα σηµαίνει χάσιµο χρηµάτων , µικρή συχνότητα σηµαίνει χάσιµο του 
µηνύµατος µέσα στα εκατοντάδες άλλα µηνύµατα του ανταγωνισµού . Στο 
διαδίκτυο τα πράγµατα , όσον αφορά την µέτρηση της επιτυχίας των 
µηνυµάτων γίνονται λίγο πιο εύκολα απ’ ότι στα άλλα µέσα . Η τεχνολογία 
επιτρέπει την άµεση πληροφόρηση σχετικά µε το µέγεθος και την προέλευση 
της επιτυχίας . Μπορεί δηλαδή η επιχείρηση να γνωρίζει άµεσα ποιος την είδε 
, από πού και αν αγόρασε . Μ’ αυτήν την πληροφόρηση , µπορούν να 
αυξήσουν ή να µειώσουν την συχνότητα εµφάνισης των banners και να 
αλλάξουν τα λιγότερο αποτελεσµατικά µε καινούργια .  
 
      4.4.6 «Τόπος»   
 
   Από τα συµβατικά µέσα προβολής είναι γνωστό ότι µία διαφήµιση έχει 
µεγαλύτερο αντίκτυπο αν καταχωρηθεί στο σωστό «µέσο» (πχ οικονοµικός 
τύπος) και στο σωστό «όχηµα» (πχ Ναυτεµπορική) . Αν µια επιχείρηση 
παράγει τροφές για σκύλους , η διαφήµισή της στον οικονοµικό τύπο µάλλον 
δεν είναι η καλύτερη επιλογή . Έτσι και στο δίκτυο , η επιλογή του σωστού site 
και της σωστής υποσελίδας στο site αυξάνει τη δύναµη του µηνύµατος .  
 

4.4.7 Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων   
 
   Μετά το πέρας κάθε διαφηµιστικής καµπάνιας είναι απαραίτητη η 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και µε βάση αυτών , η θέσπιση καινούργιων 
στόχων . 
 
( ∆ικµάνης, 2007).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
   Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της διαδικτυακής διαφήµισης ,το 
συµπέρασµα που βγαίνει µετά από την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου είναι 
ότι ο χώρος της διαφήµισης στο διαδίκτυο είναι µια νέα αγορά πολλά 
υποσχόµενη και ραγδαία αναπτυσσόµενη. Και αυτό γιατί το διαδίκτυο είναι 
ένα µαζικό µέσο που µεταδίδει µεγάλη ποσότητα πληροφοριών σε σχετικά 
χαµηλό κόστος. Είναι το µέσο µε την µεγαλύτερη επιλεκτικότητα κοινού, 
δηλαδή απευθύνει ο διαφηµιζόµενος το µήνυµα του στο κοινό που επιθυµεί 
και επίσης η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του είναι πολύ υψηλή. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαφηµιστεί κανείς στο διαδίκτυο όπως είναι η 
διαφηµιστική ιστοσελίδα, τα banners, η διαφήµιση µέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, η διαφήµιση στις µηχανές αναζήτησης κλπ. οπού κάθε εταιρεία 
ανάλογα µε τις ανάγκες της επιλέγει και την κατάλληλη µορφή ή συνδυασµό 
µορφών διαδικτυακής διαφήµισης που θα χρησιµοποιήσει. Ακόµη υπάρχουν 
και αρκετοί τόποι διαφήµισης στο ίντερνετ όπως οι χώροι µαζικής προέλευσης 
οπού εκεί ανήκουν και οι µηχανές αναζήτησης, αλλά και χώροι διάθεσης 
περιεχοµένου, εµπορικοί και υβριδικοί τόποι. Ένα συµπέρασµα το οποίο 
προκύπτει και έχει να κάνει µε την δηµιουργία µιας πετυχηµένης καµπάνιας 
στο διαδίκτυο είναι η προσεκτική οργάνωση του διαφηµιστικού προγράµµατος 
αλλά και η πλήρης τήρηση κάθε σταδίου έτσι ώστε να υπάρχει ένα 
πετυχηµένο αποτέλεσµα.    
 
   Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται µε την διαφηµιστική ιστοσελίδα. Σήµερα το 
να έχει µια εταιρεία ιστοσελίδα δεν αντιµετωπίζεται όπως πριν από τρία ή 
τέσσερα χρόνια, θεωρείτε πλέον δεδοµένο. Άρα βλέπουµε πόσο σηµαντικό 
είναι για µια εταιρεία να δηµιουργήσει έναν πετυχηµένο διαδικτυακό τόπο ο 
οποίος θα προσελκύει κόσµο. Οι εταιρείες πια δίνουν µεγάλα ποσά για να 
κάνουν µια ιστοσελίδα όσο πιο εντυπωσιακή γίνεται, προσθέτοντας κίνηση 
ήχο flash εικόνες και ότι άλλο µπορεί να κάνει µια ιστοσελίδα να ξεχωρίσει. 
Και αυτό γιατί η ιστοσελίδα παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην επιτυχηµένη 
προβολή της εικόνας της εταιρείας. 
    Η δηµιουργία µιας πετυχηµένης ιστοσελίδας αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι 
του διαδικτυακού διαφηµιστικού προγράµµατος, γιατί σε τι θα ωφελήσει το να 
προωθήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µια ιστοσελίδα την οποία όταν 
θα επισκεφτεί ο χρήστης δεν θα είναι καθόλου λειτουργική ή για παράδειγµα 
δεν θα είναι ανανεωµένη; Τότε το µονό που µπορεί να προσφέρει είναι 
απογοητεύσει. Γι αυτό και πρέπει να δώσουµε µεγάλη σηµασία και στο 
στήσιµο και το περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας. 
 
    Από την άλλη το να έχεις µια ιστοσελίδα άριστα φτιαγµένη και πολύ 
εντυπωσιακή από µόνο του δεν αρκεί γιατί δεν φέρνει τα αποτελέσµατα τα 
οποία θα θέλαµε. Και σε αυτό ακριβώς εµφανίζονται οι µηχανές αναζήτησης. 
Το 80% µε 95% των επισκεπτών µιας ιστοσελίδας προέρχονται από τις 
µηχανές αναζήτησης. Οι µηχανές αναζήτησης είναι µε µεγάλη διαφορά ο πιο 
δηµοφιλής τρόπος που χρησιµοποιούν οι χρήστες του διαδικτύου για τον 
εντοπισµό πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών.  
Άρα µια ιστοσελίδα θα πρέπει να προωθηθεί στις µηχανές αναζήτησης έτσι 
ώστε να είναι ορατή στους χρήστες του διαδικτύου. Αυτό που χρειάζεται είναι 
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να καταλάβουν οι εταιρείες την σηµαντικότητα του θέµατος και να έχουν 
διαρκή µεθοδική και στοχευµένη ασχολία µε την ιστοσελίδα τους. Θα πρέπει 
να εφαρµόζουν τις τεχνικές του Search Engine Marketing που έχει να κάνει µε 
την προώθηση των ιστοσελίδων στις µηχανές αναζήτησης. Για µια εταιρεία 
είναι πλέον απαραίτητο  να εφαρµόζει το Search Engine Optimization αν θέλει 
η ιστοσελίδα της να εµφανίζεται στις πρώτες σελίδες των φυσικών 
αποτελεσµάτων στις µηχανές αναζήτησης διαφορετικά η ιστοσελίδα θα είναι 
αόρατη και αυτό γιατί οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου κοιτούν τις δυο 
άντε τρείς πρώτες σελίδες των αποτελεσµάτων. ∆εύτερος τρόπος 
προώθησης πέρα από το SEO είναι η στοχευµένη διαφήµιση στις µηχανές 
αναζήτησης µε την καταβολή κάποιου ποσού. Η µεγαλύτερη µηχανή 
αναζήτησης είναι η Google  και το µεγαλύτερο δίκτυο διαφήµισης είναι το 
Google AdWords αλλά και το AdSense. Βλέπουµε την αποτελεσµατικότητα 
αυτών των δυο δικτύων διαφήµισης µέσα από της µελέτες περιπτώσεων των 
εταιρειών Usableweb και της Green Wich 2000 Ltd όπου χρησιµοποιώντας 
αυτά τα δύο δίκτυα διαφήµισης της Google αύξησαν τις πωλήσεις τους και 
προσέγγισαν νέους πελάτες. 
    Συνεπώς βλέπουµε πως µε µια επένδυση µηδαµινού  κεφαλαίου στη 
Google και µε την πρόσληψη ατόµων που θα ασχοληθούν αποκλειστικά µε το 
SEO µπορούµε να κάνουµε µια ιστοσελίδα ορατή στο διαδίκτυο να 
προσελκύσουµε πελάτες και γιατί όχι να αυξήσουµε και τις πωλήσεις που 
είναι και ο απώτερος σκοπός κάθε επιχείρησης.   
 
   Το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται στην αποτελεσµατικότητα 
της διαδικτυακής διαφήµισης και αυτό γιατί δεν αρκεί να έχουµε καταστρώσει 
ολόκληρο διαφηµιστικό πρόγραµµα στο διαδίκτυο και τελικά να µην είναι 
αποτελεσµατικό. Κάθε επιχειρηµατίας θέλει να ξέρει αν τα χρήµατα που 
επένδυσε σε µια διαφηµιστική εκστρατεία απέδωσαν ή όχι.  
Για την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της διαδικτυακής διαφήµισης 
υπάρχουν κάποιες µετρικές όπως είναι για παράδειγµα τα Click throughs o 
αριθµός δηλαδή των «κλικ» πάνω σε µια διαφήµιση κ.α. 
    Μετά από αµφισβήτηση της αποτελεσµατικότητας της διαδικτυακής 
διαφήµισης λόγο πτώσης των Click through και µε την µελέτη των 
αποτελεσµάτων ερευνών διαφόρων εταιρειών βλέπουµε πως η διαδικτυακή 
διαφήµιση φέρνει µεγάλα ωφέλει σε µια εταιρεία πέρα από την µέτρηση των 
«κλικ» και τα σηµαντικότερα από αυτά είναι: η αύξηση των πωλήσεων είτε 
αυτές είναι on-line είτε  off-line , η ενίσχυση του εµπορικού ονόµατος, η 
διατήρηση αλλά και η αύξηση της πελατείας, η βελτίωση της εικόνας της 
επιχείρησης στο κοινό κ.α.  
   Αν τώρα θέσουµε το ερώτηµα «τι είναι πιο αποτελεσµατικό το Banner 
Advertising ή το Search Engine Marketing;» τα αποτελέσµατα της έρευνας της 
εταιρείας Atlas Institute δείχνουν πως ο συνδυασµός των δυο αποφέρει τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. 
 
   Κάποιες σκέψεις που προκύπτουν για αποτελεσµατικότερη διαδικτυακή 
διαφήµιση είναι: η προσεκτική σχεδίαση της καµπάνιας, η δηµιουργικότητα και 
η ελκυστικότητα της διαφήµισης και του site, η στόχευση όσο αναφορά το 
κοινό, η επιλογή του κατάλληλου τόπου διαφήµισης, η ανανέωση του 
περιεχοµένου των ιστοσελίδων και των διαφηµίσεων και τέλος η αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων. 
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   Αν οι εταιρείες δώσουν βάσει σε όλα αυτά που αναφέρθηκαν ως 
συµπεράσµατα στην παρούσα εργασία θα µπορέσουν να τα 
χρησιµοποιήσουν υπέρ τους και να κάνουν µια διαδικτυακή διαφηµιστική 
καµπανιά η οποία θα τις αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
Α. ∆ιαστάσεις Banners 
 
Αυτές είναι οι προδιαγραφές που έχουν κατοχυρωθεί από τον IAB (Interactive 
Advertising Bureau) για τις διαστάσεις και τα µεγέθη των διάφορων 
ηλεκτρονικών διαφηµίσεων που συγκεντρώνουν την µερίδα του λέοντος στις 
προτιµήσεις των διαφηµιστών. Η συντοµογραφία IMU σηµαίνει Interactive 
Marketing Units και ορίζει τις διαφηµίσεις που χρησιµοποιούν rich media 
τεχνολογίες. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουµε πριν συνεχίσουµε είναι ότι 
αυτά τα είδη διαφηµίσεων µπορεί να εµφανιστούν και µε άλλες διαστάσεις και 
σε άλλες παραλλαγές. Αυτό εξαρτάται πρώτον από την εταιρία που τις 
δηµιουργεί και δεύτερον από τις δυνατότητες της σελίδας που τις φιλοξενεί. 
Παρακάτω παρατίθενται οι προδιαγραφές ενός οργανισµού της εµβέλειας του 
ΙΑΒ. 
 
Rectangles and Pop-Ups 
300 x 250 IMU - (Medium Rectangle) 
250 x 250 IMU - (Square Pop-Up) 
240 x 400 IMU - (Vertical Rectangle) 
336 x 280 IMU - (Large Rectangle) 
180 x 150 IMU - (Rectangle) 
180 x 150 Rectangle 
300 x 250 Medium Rectangle 
240 x 400 Vertical Rectangle (µόνο pop up) 
 
Banners and Buttons 
468 x 60 IMU - (Full Banner) 
234 x 60 IMU - (Half Banner) 
88 x 31 IMU - (Micro Bar) 
120 x 90 IMU - (Button 1) 
120 x 60 IMU - (Button 2) 
120 x 240 IMU - (Vertical Banner) 
125 x 125 IMU - (Square Button) 
728 x 90 IMU - (Leader board) 
 
Banner Units 
468 x 60 Traditional Banner 
120 x 240 Vertical Banner 
120 x 60 Button #2 
120 x 120 Square Button 
728 x 90 Super Banner 
 
Skyscrapers 
160 x 600 IMU - (Wide Skyscraper) 
120 x 600 IMU - (Skyscraper) 
300 x 600 IMU - (Half Page Ad) 
120 x 600 Skyscraper 
160 x 600 Wide Skyscraper 
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Β. Ελληνικοί Κατάλογοι Internet 
 
Οι παρακάτω λίστα είναι λίστα µε καταλόγους διαδικτύου, στους οποίους 
µπορεί κανείς να καταχωρήσει το site του. Η λίστα αυτή δεν είναι πλήρης 
καθώς η εικόνα του Internet µεταβάλλεται διαρκώς, αποτελεί όµως µια 
επαρκή καταγραφή.  
 
 

1. http://dir.forthnet.gr  
 
2. http://www.in.gr  
 
3.http://www.dmoz.com/World/Gr

eek  
 
4. http://guide.pathfinder.gr  
 
5. http://www.apn.gr  
 
6. http://www.gogreece.com  
 
7. http://www.phantis.com  
 
8. http://www.promo.gr  
 
9. http://www.guide.e-go.gr  
 
10. http://www.robby.gr  
 
11. http://www.2search.gr  
 
12. http://www.asxetos.gr  
 
13. http://www.underground.gr  
 
14. http://www.enew.gr  
 
15. http://www.256.gr  
 
16. http://www.kom.gr  
 
17. http://eportal.gr  
 
18. http://www.e-catalog.gr  
 
19. http://www.netguide.gr  
 
20. http://www.greek-forum.gr  
 
21. http://www.publicity-guide.gr  
 
22. http://www.findlink.gr  

 
23.http://www.blog.tn38.net/direct

ory  
 
24. http://www.adverts.gr  
 
25. http://www.visto.gr/guide  

 


