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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν “Social Media Marketing Iccmi 2014” 

εθπνλήζεθε απφ ηηο Άληεξζνλ Βαλέζζα Άλλα-Μαξία κε Α.Μ:191/08 θαη  

Απνζηνιίδνπ Άλλα-Μαξία κε Α.Μ: 022/08 θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίαο 

θαη Γηαθήκηζεο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο 

Θεζζαινλίθεο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γξ. Αζεκαθφπνπινπ Κσλζηαληίλνπ, 

Καζεγεηή Δθαξκνγψλ θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014.  

Ζ ηαρεία εμέιημε ησλ Social Media θαη ε ζπλερήο αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο δχλακεο ηεο γλψκεο 

ησλ ρξεζηψλ θαη ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχλ ζηηο επαθέο ηνπο.  Ζ αλάπηπμε 

ηνπ Web 2.0 έρεη επηθέξεη θξίζηκεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη 

γεληθφηεξα, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο αλαδεηνχλ, αγνξάδνπλ θαη 

αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν. 

Σα Social Media, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηεζλή αγνξά, ιφγσ 

ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο αλζξψπνπο. Απηφο είλαη 

θαη ν βαζηθφο ιφγνο, πνπ έρνπλ ζηξαθεί φιεο νη επηρεηξήζεηο ζηελ δηαθήκηζε 

ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. ηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο 

ζπλδηάζθεςεο ηνπ Iccmi 2014 γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή, είλαη ε 

ελεκέξσζε ηνπο γηα ηηο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ, αλαθνξηθά κε ηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ εκπνξεχνληαη, απμάλνληαο ηε δεκνηηθφηεηα θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ θεξδνθνξία ηνπο. 

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αδξάμνπλ ηελ επθαηξία απηή, εθκεηαιιεχνληαο φζν 

πεξηζζφηεξν κπνξνχλ ηε δχλακε ησλ κέζσλ απηψλ, δεκηνπξγψληαο ηελ 

θαηάιιειε Social Media Marketing ζηξαηεγηθή. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε, ζα 

πξέπεη ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο λα βξνπλ ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ ζηα πξντφληα πνπ πξνσζνχλ. 

Ζ αλάκεημε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα Social Media, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε 

ζηελ ζεκεξηλή επνρή. Γηφηη κε ηελ είζνδν ηνπο ζην ρψξν απηφ, είλαη ζε ζέζε 

λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ζηελ αγνξά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ. 

 

 

 

1 



ABSTRACT 

 

This thesis entitled “Social Media Marketing Iccmi 2014” prepared by 

Andersson Vanessa Anna-Maria with Reg: 191/08 and Apostolidou Anna-

Maria with Reg: 022/08 Students of the Department of Marketing Alexander 

Technological Educational Institute of Thessaloniki under the supervision of 

Dr. Konstantinos Asimakopoulos, Instructor and completed in January 2014. 

Rapid development of Social Media and the constant increase of users 

worldwide, have led to the increasing strength of the opinion of the users and 

the influence they exert to their contacts. The development of Web 2.0 has 

brought critical changes in individual behavior and, more generally, the way in 

which users search for, buy and derive information from the internet. 

The Social Media, play an important role in the international market due 

growing use of the internet by people. This is the main reason, which have 

turned all the businesses in their advertising through the internet. Business 

goal and the conference of Iccmi 2014 for this thesis, is to inform them about 

the opinions of consumers regarding the products / services market, 

increasing its popularity and hence their profitability. 

Businesses must seize this opportunity, exploiting as long as more can the 

power of these tools, creating the appropriate Social Media Marketing 

Strategy. To be successful, the company strains need to find a suitable way to 

focus the attention of consumers to the products they promote. 

Mixing business with Social Media, is imperative necessity in today's time. 

Because of the entrance to the space, it is able to create and to market 

products and services that meet the expectations and needs of consumers. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ΔΡΔΘΗΜΑ 

Σν εξέζηζκα πνπ καο ψζεζε ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο είλαη ε 

δεκηνπξγία ζειίδαο αξρηθά ζην Facebook  θαη γηα πεξαηηέξσ απνηειέζκαηα 

ζηα θνηλσληθά δίθηπα Twitter  θαη Linkedin ηνπ ζπλεδξίνπ ICCMI 2014 θαη ε 

πξνψζεζε ηνπ κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλα social media. 

ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 

Αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ  αληαπφθξηζε ηνπ 

θνηλνχ ζηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ κέζα απφ ηα social media 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζπλεδξίνπ ICCMI 2014. 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

1) Πσο πξαγκαηνπνηνχληαλ παιαηφηεξα νη πξνσζήζεηο 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. 

2) Πσο ηα social media γίλαλε κέζα πξνψζεζεο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ.  

3) Πνηα είλαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο πξνψζεζεο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

κέζα απφ ηα social media. 

4) Πσο επηδξνχλ ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηα social media ζηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ.  

5) Πσο επηδξνχλ ηα social media ζηελ πξνψζεζε ηνπ Iccmi 2014. 

 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Αξρηθά μεθηλήζακε κε ηελ δεκηνπξγία κηαο ζειίδαο ζην Facebook γηα ην 

ζπλέδξην Iccmi 2014 πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 ζηελ 

Αζήλα. Σν θνηλφ- ζηφρνο δφζεθε απφ κηα ιίζηα νλνκάησλ απφ ηνλ θ. 

Αζεκαθφπνπιν ην νπνίν πξνζπαζήζακε λα πξνζειθχζνπκε κέζα απφ ηα 

αηηήκαηα θηιίαο πνπ ζηέιλακε ζην θνηλσληθφ δίθηπν ηνπ Facebook θαζψο θαη 

κέζα απφ ειεθηξνληθά κελχκαηα πνπ ζηέιλακε ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπο 

δηεπζχλζεηο.Ο ζθνπφο δεκηνπξγίαο ηεο ζειίδαο ήηαλ ε πξνψζεζε ηνπ 

ζπλεδξίνπ θαζψο θαη ε ζσζηή πιεξνθφξεζε απηνχ πξνο ην θνηλφ καο ζηφρν. 
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ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγήζακε άιινπο δχν ινγαξηαζκνχο, ζην Twitter θαη ζην 

LinkedIn γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζπλεδξίνπ πξνζπαζψληαο λα 

πξνζειθχζνπκε ην ίδην θνηλφ- ζηφρν. 

Σέινο, αλαιχνπκε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο ζειίδα Iccmi 2014 ζην 

Facebook απφ ηηο 15 Ννεκβξίνπ ηνπ 2013 εψο ηηο 10  Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014 

θαη αλαθέξνπκε ηελ ζηαδηαθή εμέιημε ηεο θαζψο θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

ΓΟΜΖ 

1Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ: αλαθέξεηαη ζην marketing θαη ζπγθεθξηκέλα ηη είλαη, πνηεο νη 

ιεηηνπξγίεο  θαη νη ζηφρνη ηνπ, ην κίγκα marketing θαη ηα ππνζχλνια ηνπ θαζψο 

θαη ην marketing κέζσ δηαδηθηχνπ. 

2Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ: αλαθέξεηαη ζηελ δηαθήκηζε θαη ζπγθεθξηκέλα  ηη είλαη,  πνηνη 

είλαη νη ζηφρνη ηεο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζψο θαη ηελ ζχλδεζε ηεο 

δηαθήκηζεο κε ην δηαδίθηπν θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα.  

3Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ: αλαθέξεηαη ζηα social media θαη ζπγθεθξηκέλα ηη είλαη ηα 

social media, πνηα ηα είδε ησλ social media, ηηο θπξηφηεξεο social media 

ηζηνζειίδεο θαζψο θαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην ηη είλαη ην social media 

marketing. 

4Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ: αλαθέξεηαη ζην Case Study ηνπ Iccmi 2014. 

5Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ: αλαθέξεηαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζειίδαο ηνπ Iccmi 

2014 ην ρξνληθφ δηάζηεκα 15/11/2013-10/02/2014 ζην Facebook. 

6Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ: αλαθέξεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 
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1. ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

1.1 Οξηζκόο 

Μάξθεηηλγθ νξίδεηαη ην «ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

θαηεπζχλνπλ ηε ξνή ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ παξαγσγφ 

πξνο ηνλ θαηαλαισηή ή απηφλ πνπ θάλεη ρξήζε». Σν κάξθεηηλγθ απνηειείηαη 

απφ εθείλεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ νξηζκέλσλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ 

κε θάπνην θέξδνο. (Γ.Βιαδίθαο, Β. Πίγθα, 2008) 

Μάξθεηηλγθ είλαη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε δηαπίζησζε ησλ ησξηλψλ θαη κειινληηθψλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ, ζηε κειέηε θαη ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ, θαη θαηφπηλ ζηελ παξαγσγή, ηππνπνίεζε, 

ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά, πξνψζεζε, πξνβνιή θαη πψιεζε ησλ 

πξντφλησλ απηψλ ζηνλ θαηάιιειν ηφπν θαη ρξφλν. Δπηπιένλ 

παξαθνινχζεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη κεηά ηελ 

πψιεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ πξνο ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο 

ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο. 

(Γ.Βιαδίθαο, Β. Πίγθα, 2008) 

Ο νξηζκφο ηνπ κάξθεηηλγθ βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ έλλνηεο: αλάγθεο, "ζέισ", 

απαηηήζεηο, πξντφληα, ππεξεζίεο, αμία, θφζηνο, ηθαλνπνίεζε, αληαιιαγή, 

αγνξά, πσιεηέο. Ζ ηδέα πνπ νπζηαζηηθά νξίδεη ην κάξθεηηλγθ είλαη ε 

αληαιιαγή. Αλ ε αληαιιαγή απηή πξαγκαηνπνηείηαη ηειηθά, εμαξηάηαη απφ ην 

αλ ηα δχν κέξε κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζηνπο φξνπο ηεο αληαιιαγήο, 

πξάγκα πνπ ζα θέξεη θαη ηνπο δχν ζε θαιχηεξε ζέζε (ή ηνπιάρηζηνλ φρη ζε 

ρεηξφηεξε) απφ φηη ήηαλ πξηλ ηελ αληαιιαγή. Σν κάξθεηηλγθ κάλαηδκελη 

ιακβάλεη ρψξα φηαλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα δχν κέξε κηαο πηζαλήο 

αληαιιαγήο ζθέθηεηαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα γηα λα πεηχρεη ηελ επηζπκεηή 

αληίδξαζε απφ ηα άιια κέξε.(Γεκεηξηάδεο ., Σδσξηδάθε Α., 2011) 

Σν κάξθεηηλγθ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη αλάιπζε, ζρεδηαζκφ, 

πινπνίεζε θαη έιεγρν. Καιχπηεη αγαζά, ππεξεζίεο θαη ηδέεο, βαζίδεηαη ζηελ 

αληίιεςε ηεο αληαιιαγήο, θαη ζηφρν έρεη λα ηθαλνπνηήζεη φια ηα κέξε πνπ 

παίξλνπλ κέξνο ζηελ αληαιιαγή. Σν πξνζσπηθφ ηεο δηάθξηζεο πηζηεχεη φηη ην 

κάξθεηηλγθ είλαη ηφζν βαζηθφ γηα ηελ επηρείξεζε ψζηε δελ κπνξεί λα 

ζεσξείηαη μερσξηζηή ιεηηνπξγία κέζα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά 

είλαη ελζσκαησκέλε κε απηέο. Δίλαη νιφθιεξε ε επηρείξεζε, πνπ θαίλεηαη 

απφ ηα ηειηθά ηεο απνηειέζκαηα, δειαδή απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Ζ 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία δελ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ παξαγσγφ αιιά απφ ηνλ 

πειάηε. (Γεκεηξηάδεο ., Σδσξηδάθε Α., 2011). 

5 



Γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία νη άλζξσπνη ηεο δηάθξηζεο: αμηνινγνχλ θαη 

αλαιχνπλ ηηο επθαηξίεο κάξθεηηλγθ, εξεπλνχλ θαη επηιέγνπλ αγνξέο- ζηφρνπο, 

αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ, ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ, 

νξγαλψλνπλ, πξαγκαηνπνηνχλ θαη ειέγρνπλ ηα πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ. 

(Γεκεηξηάδεο ., Σδσξηδάθε Α., 2011) 

1.2 Λεηηνπξγίεο Μάξθεηηλγθ 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη θαζνιηθέο, κε ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα 

εθηειεζηνχλ ζε φια ηα ζπζηήκαηα κάξθεηηλγθ.  

Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη:  

• Ζ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, πνπ ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.  

• Ζ ιεηηνπξγία ηεο πώιεζεο, πνπ ζεκαίλεη ηελ πξνψζεζε ελφο πξντφληνο. 

Πεξηιακβάλεη ηελ πξνζσπηθή πψιεζε, ηε δηαθήκηζε θαη άιιεο κεζφδνπο 

καδηθψλ πσιήζεσλ. Δίλαη ε πεξηζζφηεξν γλσζηή ιεηηνπξγία θαη πνιινί 

άλζξσπνη λνκίδνπλ φηη είλαη ε κφλε ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ. 

Οη δχν παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ πξντφλησλ.  

• Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο, πνπ ζεκαίλεη ηε κεηαθίλεζε ησλ αγαζψλ 

απφ ηε κηα πεξηνρή ζηελ άιιε.  

• Ζ ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεπζεο, πνπ ζεκαίλεη ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε 

ησλ αγαζψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δήηεζεο ζηνλ επηζπκεηφ ρξφλν.  

• Ζ ηππνπνίεζε θαη δηαβάζκηζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

πξντφλησλ αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνηφηεηα. Ζ ηππνπνίεζε 

δηεπθνιχλεη ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε, γηαηί απνθεχγεηαη έηζη ε θαζπζηέξεζε 

γηα εμέηαζε θαη δεηγκαηνιεςία.  

• Ζ ρξεκαηνδόηεζε, πνπ παξέρεη ηα αλαγθαία θεθάιαηα, ηηο απαξαίηεηεο 

πηζηψζεηο γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, πξνψζεζε, πψιεζε 

θαη αγνξά ησλ πξντφλησλ.  

• Ζ αλάιεςε θηλδύλνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηε δηαδηθαζία ηνπ κάξθεηηλγθ. Κακηά επηρείξεζε δελ είλαη βέβαηε φηη νη πειάηεο 

ζα ζέινπλ λα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ηεο. Σα πξντφληα κπνξεί επίζεο λα 

θαηαζηξαθνχλ, λα θιαπνχλ ή θαη λα κε ρξεηάδνληαη πηα (νηθνλνκηθή 

απαμίσζε). 
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• πζθεπαζία, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ζε εηδηθφ 

ζπζθεπαζηηθφ πιηθφ γηα λα ηα θάλεη πην ειθπζηηθά ζηνλ αγνξαζηή θαη λα ηα 

πξνζηαηέςεη απφ δηάθνξνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο.  

• Ζ ιεηηνπξγία ηεο πιεξνθόξεζεο ηεο αγνξάο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

ζπιινγή, αλάιπζε θαη δηαλνκή πιεξνθνξηψλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, εθηέιεζε θαη έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κάξθεηηλγθ.                              

(Γ. Βιαδίθαο, Β. Πίγθα, 2008) 

1.3 ηόρνη Μάξθεηηλγθ  

Σν κάξθεηηλγθ έρεη σο βαζηθνχο ζηφρνπο:  

• Σε αχμεζε ηνπ ηδίξνπ, ή ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ή ηελ αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο γηα θάζε πξντφλ/ ππεξεζία. 

• Σε δηεξεχλεζε θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ αλαγθψλ ,ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζηφρνπ- θνηλνχ, φπνπ απεπζχλνληαη ηα 

πξντφληα. 

• Σελ ηειηθή επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ ζηφρνπ-θνηλνχ θαη ηνπ 

ηξφπνπ επηθνηλσλίαο κε απηφ.  

• Σνλ έιεγρν ησλ πσιήζεσλ. 

• Σε κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη αμηνπνίεζε κηαο αδχλαηεο 

ζέζεο ηνπ πξνο φθειφο καο. 

• Σνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο κέζσ κηαο θαιχηεξεο 

παξαγσγηθήο δπλακηθήο. 

• Σελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο. 

• Σνλ έιεγρν ζπλζεθψλ αγνξάο.(ηακάηηνο Πίηηαο, 2008) 

1.4 Μίγκα Μάξθεηηλγθ 

Σα θχξηα ζηνηρεία ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη ηα ιεγφκελα 4 P πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο αγγιηθέο ιέμεηο: Product, Price, Place, Promotion (δει. πξντφλ, ηηκή, 

ηφπνο, πξνψζεζε). Σα 4 P ζρεκαηίδνπλ ην κίγκα κάξθεηηλγθ (marketing mix). 
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1.4.1 Πξντόλ 

Αλαιπηηθφηεξα γηα ην πξντφλ, ην ζηέιερνο ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο ηδηφηεηεο ηνπ, ηελ αμία πνπ 

πξνζθέξεη ζηνλ θαηαλαισηή ηφζν ρξεζηηθή (δειαδή κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξντφληνο) φζν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή (ην ζηπι, θχξνο ηνπ πξντφληνο φπσο 

π.ρ. έλα γξήγνξν απηνθίλεην).(ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ) 

1.4.2 Σηκή 

ζνλ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε απηή πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρε ηνπ πξντφληνο, 

ηεο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηεο αμίαο πνπ πξνζθέξεη ζηνλ θαηαλαισηή 

(ηφζν ρξεζηηθή αμία φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθή). 

Έηζη κπνξεί έλα απιφ αληηθείκελν κε πνιχ κηθξφ θφζηνο θαηαζθεπήο, κεζαίαο 

πνηφηεηαο θαη ρσξίο κεγάιε ρξεζηκφηεηα (π.ρ. έλα κπξειφθ) λα πσιείηαη 

αθξηβά ιφγσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο πνπ πξνζθέξεη (π.ρ. έλα κπξειφθ κε 

ην ζήκα ηεο Φεξάξη).(ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ) 

1.4.3 Γηαλνκή 

Σα θαλάιηα δηαλνκήο (ηφπνο) ζπλίζηαληαη ζηελ εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ 

ζεκείσλ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ καο. Δπίζεο ζπλίζηαληαη 

ζηε γεσγξαθηθή θάιπςε πνπ πξνζθέξνπκε. Γηα παξάδεηγκα ζα πσινχκε ηα 

θξνπαζάλ πνπ θαηαζθεπάδνπκε ζε super market ή/θαη ζε πεξίπηεξα, ζηελ 

Αηηηθή ή/θαη ζε φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα. Απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

θαλάιηα δηαλνκήο έρνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία (ρσξίο λα ππνηηκάηαη ε κεγάιε 

ζεκαζία ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ) δηφηη ηα κέξε 

ζηα νπνία δηαηίζεληαη ή φρη ηα πξντφληα καο επεξεάδνπλ άκεζα ηηο πσιήζεηο 

καο.(ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ) 

1.4.4 Πξνώζεζε 

Σέινο ε πξνψζεζε ή αιιηψο ην κίγκα πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο (ή κίγκα 

επηθνηλσλίαο) ζπλίζηαηαη ζηελ Γηαθήκηζε, Πξνζσπηθή Πψιεζε, Πξνψζεζε 

Πσιήζεσλ θαη ζηηο Γεκφζηεο ζρέζεηο. Ζ δηαθήκηζε κπνξεί λα γίλεη κε πνιιά 

κέζα γηα παξάδεηγκα, ηειεφξαζε, αθίζεο, πεξηνδηθά, ξαδηφθσλν θ.α. Ζ 

πξνζσπηθή πψιεζε γίλεηαη κέζσ ησλ πσιεηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

πξνψζεζε ζπλίζηαηαη ζε ελέξγεηεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα επηηχρνπλ 

κεγαιχηεξεο πσιήζεηο π.ρ. θνππφληα, δσξεάλ δείγκαηα, πξνψζεζε κέζα ζην 

θαηάζηεκα θ.α. Σέινο νη δεκφζηεο ζρέζεηο απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία 

δεκνζηφηεηαο θαη ζεηηθήο εηθφλαο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα πνπ 

δηαζέηεη.(ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ) 
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1.5 Μάξθεηηλγθ θαη Γηαδίθηπν 

Σν δηαδίθηπν έρεη ζπκβάιιεη κνλαδηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing παξέρνληαο 

νθέιε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο κε ηε δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ ζην παγθφζκην 

θνηλφ κε πνιχ ρακειφ θφζηνο. Σν κεγαιχηεξν πξνλφκην ηνπ, σο κέζν, είλαη ε 

ακεζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα πάξεη θάπνηνο θαη απηφ ην 

γεγνλφο είλαη πνπ ην θαζηζηά κνλαδηθφ θαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Ζ πξνψζεζε 

κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλδπάδεη ηε δεκηνπξγηθή θαη ηελ ηερληθή άπνςε, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζρέδην, ηελ θαηαζθεπή, ηε δηαθήκηζε θαη ηηο 

πσιήζεηο. (. Καιαηηδήο, 1998) 

 Οη κέζνδνη ηνπ κάξθεηηλγθ κέζσ ίληεξλεη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε βειηίσζε 

θαηάηαμεο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο, ηελ απνζηνιή newsletter, ηελ 

παξνπζίαζε δηαθεκηζηηθψλ γξαθηθψλ.(. Καιαηηδήο, 1998) 

Σν κάξθεηηλγθ κέζσ ίληεξλεη είλαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο 

κηαο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθά κέζα. Σν κάξθεηηλγθ κέζσ 

δηαδηθηχνπ δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηε δεκηνπξγία ή ηελ χπαξμε κηαο 

ηζηνζειίδαο. Δίλαη απαξαίηεην νη ρξήζηεο ηνπ ίληεξλεη, αιιά θαη ε αγνξά 

γεληθφηεξα, λα γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε απηήο ηεο ηζηνζειίδαο ψζηε λα 

αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία αλήθεη ε ηζηνζειίδα 

θαη θαη’ επέθηαζε λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.  

Μάξθεηηλγθ ζην δηαδίθηπν είλαη έλα παιηφ παηρλίδη κε λένπο θαλφλεο. Δίλαη 

έλαο θφζκνο ησλ ζπκκαρηψλ, δηαθεκίζεηο ζε banner, e-mail marketing, ηηο 

ηερληθέο θαη κεραλή αλαδήηεζεο. Αλ θάπνηνο είλαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε 

έκπνξνο, κπνξεί λα θαηαιάβεη θαη λα ελζσκαηψζεη ηηο λέεο ηαθηηθέο, φπσο 

κπνξεί λα αλαπηχμεη κηα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ γηα λα πξνζεγγίζεη ην θνηλφ-

ζηφρν. Γηαθνξεηηθά, ην site ηνπ ζα αγσληζηεί ζηνλ θπβεξλνρψξν.                 

(. Καιαηηδήο, 1998)  

1.6 Μέζν Μάξθεηηλγθ ην Γηαδίθηπν 

χκθσλα κε ην βξεηαληθφ πεξηνδηθφ Ernst & Matt Tim Woods ην δηαδίθηπν, 

είλαη έλα απφ ηα λεφηεξα θαλάιηα ηεο αγνξάο γηα ηα πξντφληα θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα πνηθηιία ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ. Οη παξαγσγνί 

κπνξνχλ λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο on-line κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα Web ηνπνζεζία ιήςεο παξαγγειηψλ γηα ηα 

πξντφληα ηνπο, ή απιά λα δηαθεκίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κέζα απφ κηα 

ηζηνζειίδα. Σα Blogs θαη άιια Web-based θνηλσληθά κέζα παξέρνπλ αθφκα 

έλαλ ηξφπν πνπ ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνψζεζε 

κηαο επηρείξεζεο. (Ernst & Matt Tim Woods, 2006).   
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Απηφ ην πξνθίι παξέρεη κηα πεξίιεςε θαη έλα ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνπο 

παξαγσγνχο νη νπνίνη εμεηάδνπλ πσο ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν γηα ην 

κάξθεηηλγθ  δεκηνπξγψληαο ηε δηθή ηνπο ηζηνζειίδα κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο. Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη κεγάιε 

επθαηξία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο ηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο έθζεζεο 

ζηνπο πειάηεο.(Ernst & Matt Tim Woods, 2006).  

Πιένλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο ςσλίδνπλ on-line θαη δελ είλαη ιίγνη 

εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα λα εξεπλήζνπλ ηηο κειινληηθέο 

αγνξέο. Χζηφζν, ην κάξθεηηλγθ δελ ζεκαίλεη απαξαηηήησο πψιεζε. Σν 

Γηαδίθηπν κπνξεί λα κελ είλαη ην θαιχηεξν κέζν γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

πσιήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ιήςε παξαγγειηψλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε δελ 

είλαη κηα θαιή κέζνδνο γηα λα πσινχληαη ηα πξντφληα θαζψο δηαθεκίδνληαη 

σο «ππέξ ην άξηην» ζε κηα λέα ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζηα άιια πξντφληα. 

(Ernst & Matt Tim Woods, 2006) 

πσο θαη θάζε άιιε αγνξά, ε πψιεζε κέζσ Γηαδηθηχνπ εμαξηάηαη απφ ηε 

γλσξηκία κε ηνπο πειάηεο. Οη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα ζέζνπλ θάπνηα βαζηθά 

εξσηήκαηα γηα ηνπο πειάηεο ηα νπνία απαληψληαη απφ ηνπο ίδηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα: Πνηνη είλαη απηνί; Έρνπλ Πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν; 

Υξεζηκνπνηνχλ e-mail; Μηα ζαθή ηδέα γηα ην πνηνη είλαη νη πειάηεο θαη πψο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν ζα ηνπο επηηξέςεη λα αλαπηχμνπλ κηα ηζηνζειίδα 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ.                                                   

(Ernst & Matt Tim Woods, 2006) 

1.7  Ίληεξλεη Μάξθεηηλγθ  
 
Ζ ξαγδαία εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ βνήζεζε φπσο αλαθέξεη ν Gardner, ζηε 
δεκηνπξγία ελφο λένπ είδνπο κάξθεηηλγθ, γλσζηφ σο ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ ή 
e-marketing.(R. Gardner, 2007) 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ίληεξλεη ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 
κέζα πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο επηρεηξήζεσλ. ιν θαη πεξηζζφηεξνη 
άλζξσπνη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γηα ην 
ιφγν απηφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απνθηνχλ παξνπζία ζην 
ίληεξλεη κε παξνρή ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ.(R. Gardner, 2007) 
 
Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ Leo Burnett ην ίnternet κάξθεηηλγθ νξίδεηαη σο κία 
δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα νξγάλσζε γηα ηελ πξνψζεζή ηεο ζην 
ίληεξλεη. Σν ίληεξλεη κάξθεηηλγθ δελ ζεκαίλεη απιά «ηε δεκηνπξγία ελφο 
ηζηνρψξνπ». Κάπνπ πίζσ απφ εθείλν ηνλ ηζηνρψξν βξίζθεηαη ε πξαγκαηηθή 
νξγάλσζε κε ηνπο πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο. Ζ εκπνξηθή ζηξαηεγηθή Γηαδηθηχνπ 
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πηπρέο ησλ On-line πξντφλησλ δηαθήκηζεο, ππεξεζηψλ 
θαη ηζηνρψξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο αγνξάο, ηνπ κάξθεηηλγθ 
κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο, ηνπ κάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη 
ησλ άκεζσλ πσιήζεσλ.(Leo Burnett, 2007) 
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Δπίζεο αθνινπζψληαο ηνπο Βιαδίθαο θαη Πίγθα, σο ίληεξλεη κάξθεηηλγθ 
κπνξεί λα νξηζηεί ε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη θαη ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη 
ηερλνινγηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Μάξθεηηλγθ, θαζψο θαη γηα 
ηελ ππνζηήξημε ησλ ηδεψλ ηνπ ζχγρξνλνπ Μάξθεηηλγθ. πσο ην πξνζσπηθφ 
Μάξθεηηλγθ θαη ην Μάξθεηηλγθ ζρέζεσλ, έηζη θαη ην Ίληεξλεη Μάξθεηηλγθ δελ 
είλαη καδηθφ Μάξθεηηλγθ γηα καδηθέο αγνξέο. Σν δηαδίθηπν αληηπξνζσπεχεη 
ζίγνπξα κηα επθαηξία γηα φινπο εθείλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηερληθή, 
εκπνξηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπ, γηαηί είλαη ην φρεκα πνπ κεηαθέξεη ηε 
γλψζε, θαη γλψζε = σθέιεηα / θέξδνο.(Γ. Βιαδίθαο, Β. Πίγθα, 2008)  
 

1.7.1 Πιενλεθηήκαηα ηνπ Ίληεξλεη Μάξθεηηλγθ 
 
Γε κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί πφζνη άλζξσπνη πεγαίλνπλ ζε απεπζείαο  
ζχλδεζε θάζε κέξα γηα πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Κάπνηνη πξέπεη λα 
πάλε ζε απεπζείαο ζχλδεζε γηα θάπνην έξγν, άιινη ην θάλνπλ ψζηε λα 
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη άιινη πάλε γηα ςψληα ζε απεπζείαο ζχλδεζε. 
Χο εθ ηνχηνπ, ε επηζθεςηκφηεηα ζην δηαδίθηπν είλαη ηεξάζηηα, γεγνλφο πνπ 
θαζηζηά ηα λέα κέζα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ κάξθεηηλγθ λα θζάζνπλ ζηελ 
αγνξά-ζηφρν ηνπο. Έηζη, ην εξψηεκα είλαη, πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 
ίληεξλεη κάξθεηηλγθ πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή αγνξά.                                      
(Γ. Βιαδίθαο, Β. Πίγθα, 2008) 
 
Σν πξψην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ίληεξλεη κάξθεηηλγθ είλαη ην γεγνλφο φηη  
είλαη ηφζν πνιχ θζελφηεξν, ψζηε ν πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα πξέπεη λα 
μεθηλήζεη εθζηξαηεία κάξθεηηλγθ είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξνο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε 
εκπνξία κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη πνιχ θζελφηεξε, θπξίσο επεηδή απεπζχλεηαη 
εηδηθά ζε απεπζείαο ζχλδεζε ρξήζηεο θαηά ην ρξφλν πνπ ελδηαθέξνληαη. Δάλ 
έλα πξφζσπν ςάρλεη γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο, κέζσ ησλ παξαπνκπψλ 
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε δεκνηηθφηεηα  ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ππάξρεη 
ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε κε ειάρηζην θφζηνο ή αθφκε θαη δσξεάλ. 
(Γ. Βιαδίθαο, Β. Πίγθα, 2008) 
 
Έλα άιιν κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ην κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ είλαη φηη νη  
επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πάξνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο αγνξάο-ζηφρνπ 
ηνπο ζε κηα ζξαχζε. Μπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ θαη λα ζέζνπλ εξσηήζεηο 
ζρεηηθά κε δηάθνξα post πξαγκαηηθά γξήγνξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξνχλ 
λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο πην γξήγνξα θαη φζν πην γξήγνξα 
κπνξνχλ λα ηνπο πείζνπλ λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ 
πξνσζνχλ, ηφζν ην θαιχηεξν. Απηφ πνπ είλαη θαηαπιεθηηθφ γηα ην κάξθεηηλγθ 
δηαδηθηχνπ είλαη φηη κπνξεί λα είλαη πνιχ δηαδξαζηηθφ. ηαλ παξνπζηάδνπλ 
έλα λέν πξντφλ, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ έξεπλα γηα λα 
αλαθαιχςνπλ ηη έρεη λα πεη ην θνηλφ γη 'απηφ. ε απεπζείαο ζχλδεζε, είλαη 
ηφζν απιφ, επεηδή κπνξνχλ λα παξαθάκςνπλ ηελ δηαδηθαζία έξεπλαο  
θαη λα πάξνπλ αθφκα κηα έληηκε αλαηξνθνδφηεζε. 
(Γ. Βιαδίθαο, Β. Πίγθα, 2008) 
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πλεπψο φπσο αλαθέξεη θαη ν Peter James δελ πξέπεη πνηέ λα ππνηηκνχκε 
ηε δχλακε ηνπ κάξθεηηλγθ απφ ζηφκα ζε ζηφκα ην νπνίν ζα αλαιχζνπκε ζε 
επφκελν θεθάιαην παξαθάησ. Παξαδνζηαθά, απηφ εηπψζεθε γηα λα είλαη 
αθφκε πην απνηειεζκαηηθή απφ φ, ηη πξαγκαηηθά ε έλαξμε κηαο δηαθήκηζεο. 
Απηφ είλαη επεηδή νη άλζξσπνη ζα αθνχζνπλ κηα ζχζηαζε απφ έλαλ θίιν ή 
θάπνηνλ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην πξντφλ θαη φρη έλα δηαθεκηζηή.                    
(Peter James, 2011)  
 
Ζ γέλλεζε ηνπ ίληεξλεη κάξθεηηλγθ πνιιαπιαζηάδεη ηε δχλακε ηνπ απφ  
ζηφκα ζε ζηφκα, δηφηη αληί λα ιέεη ζηνπο αλζξψπνπο, έλαλ θάζε θνξά, ην 
δηαδίθηπν επηηξέπεη ζην άηνκν λα θηάζεη ζε εθαηφ αλζξψπνπο ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Έλα wallpost ζην Facebook κπνξεί λα θάλεη ή λα 
ζπάζεη ην εκπνξηθφ ζήκα θαη ην πξντφλ πξνο πψιεζε, ιφγσ ησλ πνιιψλ 
αλζξψπσλ πνπ ζα αθνχζνπλ γη’ απηφ. Έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ακέζσο κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε. Χο εθ 
ηνχηνπ, θαιφ ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δχλακε ηνπ κάξθεηηλγθ απφ ζηφκα 
ζε ζηφκα ζην κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ κηαο επηρείξεζεο θαζψο ζα επεξεάζεη 
ζίγνπξα ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο. Σν κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ είλαη 
πξαγκαηηθά ε λέα θάζε ηεο εκπνξίαο.(Peter James, 2011)  
 
Καλείο δελ μέξεη θπζηθά αλ ζα ζθνηψζεη εληειψο ηα ηειενπηηθά ζπνη, ηηο 
έληππεο δηαθεκίζεηο θαη ηηο ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο, αιιά έλα πξάγκα είλαη 
ζίγνπξν. Δίλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα λα κηιήζεη κηα επηρείξεζε γηα ηελ 
αγνξά ηεο θαη θάλεη γλσζηά ζηνπο θαηαλαισηέο ηα πξντφληα ηεο.                       
(Peter James, 2011)  
 

 
1.7.2 Ίληεξλεη Μάξθεηηλγθ- Μίμ 
  
Σν κείγκα κάξθεηηλγθ είλαη νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ. 
Υξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ κάξθεηηλγθ. Σα  
ζηνηρεία ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηε  
ζηξαηεγηθή θαη ηηο δηάθνξεο ηαθηηθέο ηνπ κάξθεηηλγθ. Σν δηαδίθηπν παξέρεη 
λέεο δπλαηφηεηεο ζην κάξθεηεξ λα κεηαβάιεη ην κείγκα ηνπ κάξθεηηλγθ. Οη 
δπλαηφηεηεο απηέο είλαη νη εμήο:  
 
•Πξντόλ: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, ε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε κεηά 
ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο θαη ην εκπνξηθφ ζήκα κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη 
θαη λα εληζρχνληαη.  
 
•Σηκή: Οη on-line ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο είλαη φκνηεο κε ηηο off-line 
ζηξαηεγηθέο. Γχν είλαη νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ on-line ηηκνιφγεζε, ε 
εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά κε κηα ρακειή ηηκή (penetration pricing) 
θαη ε ηηκνιφγεζε ηεο «αξρεγνχ ηηκήο» (leadership pricing). Ζ ζηξαηεγηθή ηεο 
ρακειήο ηηκήο έρεη ζηφρν λα θεξδίζεη ε επηρείξεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
αγνξάο. 
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•Σόπνο: Σν δηαδίθηπν παξέρεη έλα λέν θαλάιη πσιήζεσλ γηα δηαλνκή 
πξντφλησλ κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce). Απηφ επηηξέπεη ζε 
κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ παξαδνζηαθά δελ έθαλαλ εμαγσγέο λα εηζέξρνληαη ζε 
ππεξπφληηεο αγνξέο.  
 
•Πξνώζεζε: Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη έλα λέν, πξφζζεην θαλάιη 
επηθνηλσληψλ, κε ην νπνίν ελεκεξψλνληαη νη θαηαλαισηέο γηα ηα νθέιε ελφο 
πξντφληνο θαη ηνπο βνεζά ζηε ιήςε ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο.                              
(Γ. Βιαδίθαο, Β. Πίγθα, 2008) 
  
1.7.3 Δθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Ίληεξλεη Μάξθεηηλγθ 
 
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ίληεξλεη Μάξθεηηλγθ είλαη κηα βξαρππξφζεζκε  
ιεηηνπξγηθή κέζνδνο πνπ νξίδεη ιεπηνκεξεηαθά ηφζν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
κηαο ηζηνζειίδαο (website) φζν θαη ηηο απαξαίηεηεο επηθνηλσλίεο, έηζη ψζηε λα  
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ.  
 
Τπάξρνπλ έμη βαζηθά ζηάδηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ ίληεξλεη  
Μάξθεηηλγθ: 
  
Πξώην: Πνην είλαη ην πηζαλφ αθξναηήξην;  
Γεύηεξν: Καζνξηζκφο ηνπ πεδίνπ ησλ επηθνηλσληψλ ηνπ ίληεξλεη Μάξθεηηλγθ.  
Σξίην: Πψο ζα «κεηαθξαζηνχλ» ηα εκπνξηθά ζήκαηα κηαο επηρείξεζεο ζην 
δηαδίθηπν;  
Σέηαξην: Οξγαλσηηθή δνκή  
Πέκπην: Καζνξηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  
Έθην: Σν ρξνλνδηάγξακκα.(Γ. Βιαδίθαο, Β. Πίγθα, 2008) 
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2. ΓΗΑΦΖΜΗΖ 
 

2.1 Δηζαγσγή 
 
Ζ επηξξνή ηεο δηαθήκηζεο ππήξμε θη εμαθνινπζεί λα είλαη αλακθηζβήηεηα  
αηζζεηή, ηφζν ζε νηθνλνκηθά θαη επηρεηξεκαηηθά πιαίζηα, φζν θαη ζε νιφθιεξν 
ην θάζκα ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. Με ηελ παξνπζία θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο, 
ε δηαθήκηζε, επεξέαζε ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη έπαημε ζεκαληηθφ 
ξφιν ζηελ ηερλνινγηθή θαη πνιηηηθή δσή ησλ θξαηψλ.                                                   
(Υ. θηαδάο, Μ. Μαξθάθε, 2001) 
 
Ζ δηαθήκηζε ζπληέιεζε αθφκε θαη ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 
ιαψλ, θάλνληαο γλσζηά θαη πξνζηηά λέα πξντφληα ζηηο κάδεο ησλ 
θαηαλαισηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο, πνπ νδήγεζε κε ηε 
ζεηξά ηεο ζηε καδηθή παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ ζην 
θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Μεγάια είλαη ηα νθέιε κηαο επηηπρεκέλεο δηαθήκηζεο, 
φρη κφλν γηα ην θνηλφ ηεο αιιά, ίζσο πνιχ κεγαιχηεξα απφ νηθνλνκηθήο 
άπνςεο θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαθεκηδφκελνπο θαη ηνπο δηαθεκηζηέο. Γη’ 
απηφ ε επηηπρία ηεο δηαθήκηζεο ήηαλ αλέθαζελ ν ζηφρνο θάζε δηαθεκηδφκελεο 
επηρείξεζεο θαη δηαθεκηζηηθνχ γξαθείνπ ή νξγαληζκνχ.                                               
(Υ. θηαδάο, Μ. Μαξθάθε, 2001) 
 
Ζ ζχγρξνλε δηαθήκηζε φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Dyer, Gillian είλαη κηα 
απμαλφκελε θπξηαξρία ησλ θαληαζησηηθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο. Ζ ρξήζε 
ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη ησλ εηθφλσλ απμάλεη αζπλείδεηα ηελ πξνζνρή 
πνπ εζηηάδνπκε ζηε δηαθήκηζε θαη ζπγθξνηεί ηζρπξνχο ζπλεηξκηθνχο 
ζπλδπαζκνχο, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξεί έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ακθηβνιίαο. 
Μέζα ζην πιαίζην φπνπ ε γλψζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ αγνξά παξέρεη ζρεδφλ 
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηα γλσξίζκαηα θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ αγαζψλ, 
ε πηζαλφηεηα ελφο επηηπρεκέλνπ ζπλδπαζκνχ κεηαμχ επηζπκηψλ θαη αγαζψλ 
θαζίζηαηαη αθφκα πεξηζζφηεξν πξνβιεκαηηθή. Χζηφζν ε θαηαλφεζε ηνπ 
θφζκνπ ησλ αληηθεηκέλσλ απνηειεί απιψο έλα κέζν, δηφηη ε δηαθήκηζε είλαη 
έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ κε 
ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κέζα 
απφ ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ. Γελ είλαη φηη ν θφζκνο ησλ πξαγκαηηθψλ 
αλαγθψλ έρεη ππνηαρζεί ζηνλ θφζκν ησλ ςεπδψλ αλαγθψλ, αιιά φηη ν ηνκέαο 
ησλ αλαγθψλ έρεη γίλεη κηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεδίνπ 
επηθνηλσλίαο,(Dyer, Gillian, 2004) 
 

2.2 ηόρνη Γηαθήκηζεο 
 
Ο δηαθεκηζηηθφο ζηφρνο είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ έξγν θαη έλα  
επίπεδν επηηπρίαο πνπ επηδηψθεηαη ζε έλα νξηζκέλν αθξναηήξην ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  
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Οη δηαθεκηζηηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ην αλ ν 
ζθνπφο ηνπο είλαη:  
 λα πιεξνθνξήζνπλ (πιεξνθνξηαθή δηαθήκηζε) 
 λα πείζνπλ (δηαθήκηζε πεηζνχο) 
  λα ππελζπκίζνπλ (ππνκλεζηηθή δηαθήκηζε)  
        ή  
 λα εληζρχζνπλ ( εληζρπηηθή δηαθήκηζε). 

 
Ο ζηφρνο ηεο δηαθήκηζεο ζα πξέπεη λα απνξξέεη απφ κηα  πξνζεθηηθή 
αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο κάξθεηηλγθ γηα παξάδεηγκα αλ ε εηαηξεία 
είλαη ψξηκε, ν βαζκφο ρξήζεο ηεο κάξθαο, ε εγεηηθή παξνπζία ή κε ηεο 
εηαηξείαο θ.α.(Dyer, Gillian, 2004).  
 

2.3 Μέζα Γηαθήκηζεο 
 
Μηα πξνζπάζεηα πψιεζεο πξντφλησλ ή ππεξεζίαο κπνξεί λα επηρεηξεζεί θαη 
λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηε ρξήζε ελφο ή θαη πεξηζζφηεξσλ δηαθεκηζηηθψλ 
κέζσλ. Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κέζνπ πξνβνιήο, πξέπεη λα γίλεηαη 
θαηφπηλ έξεπλαο δηαθφξσλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη ην θφζηνο, ηα 
πιενλεθηήκαηα, ηα κεηνλεθηήκαηα θαζψο θαη ν ιφγνο ρξεζηκνπνίεζεο θάζε 
ελφο απφ απηά.(ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ) 
 
Ζ δηαθήκηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη αξθεηά κέζα γηα λα επηηχρεη ηελ  
απνζηνιή ηεο (δειαδή ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο) αλάινγα κε ηελ 
αγνξά-ζηφρν πνπ έρεη, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέζνπ θαη ην θφζηνο πνπ 
είλαη δηαηεζεηκέλε λα πιεξψζεη ε επηρείξεζε ε νπνία πξνβαίλεη ζηελ ελέξγεηα 
απηή. Οξηζκέλα κέζα είλαη:  
 
• Σειεόξαζε: Θεσξείηαη ε πξσηαγσλίζηξηα ζηελ απνδνηηθή δηαθήκηζε θαη γη'  
απηφ ε ηειενπηηθή δηαθήκηζε είλαη θαη ε πην αθξηβνπιεξσκέλε. Ζ δηάξθεηά 
ηεο είλαη ζπλήζσο γχξσ ζηα 30 δεπηεξφιεπηα. πσο θαη ζην ξαδηφθσλν, ε 
κνπζηθή θαη ην θείκελν έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία λα εληππψλνληαη ψζηε φηαλ 
θάπνηνο αθνχεη ηε κνπζηθή λα ζπκάηαη ην πξντφλ. Δπίζεο ε επαλάιεςε ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή κηαο έμππλεο αηάθαο πνπ πξσηαθνχζηεθε ζηελ ηειεφξαζε ή 
πνπ εθεί εδξαηψζεθε ηαπηηδφκελε κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ζεσξείηαη 
κεγάιε επηηπρία γηα ηνλ δηαθεκηδφκελν. 
 
• Ραδηόθσλν: Αλ θαη ζηεξίδεηαη κφλνλ ζηνλ ήρν, απηφ κεξηθέο θνξέο 
απνηειεί θαη ην αηνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ, θαζψο δειαδή ν αθξναηήο 
κπνξεί κφλνλ λα αθνχζεη θαη φρη λα δεη ή λα δηαβάζεη ηηο ξαδηνθσληθέο 
πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγεί απνιχησο αθνπζηηθά θαη νη άιιεο αηζζήζεηο αηνλνχλ.  
 
• Κηλεκαηνγξάθνο: Ζ θαλνληθή δηαθήκηζε πξνβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε  
ηεο ηαηλίαο ή ζηα δηαιείκκαηά ηεο. Δληνχηνηο ν θηλεκαηνγξάθνο πξνζθέξεηαη  
ηδηαίηεξα γηα ηελ έκκεζε θαη πην απνδνηηθή δηαθήκηζε, δειαδή ηελ πξνβνιή  
πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εζνπνηνί ζηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο (θαπλνχ, 
πνηψλ, ξνπρηζκνχ, απηνθηλήησλ θ.ι.π.). 
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• Πξόζσπα: Σα πξφζσπα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ έκκεζε δηαθήκηζε.  
Έλαο γλσζηφο εζνπνηφο ή έλαο δεκνθηιήο ηξαγνπδηζηήο γηα παξάδεηγκα  
πιεξψλνληαη γηα λα αλαθέξνπλ παξεκπηπηφλησο ζε ζπλέληεπμή ηνπο ηελ 
αγαπεκέλε ηνπο θξέκα ή κάξθα απηνθηλήηνπ ή ην αγαπεκέλν ηνπο άξσκα. 
 
• Σύπνο: (Δθεκεξίδεο, Πεξηνδηθά, θ.α.) ηελ έληππε δηαθήκηζε έρνπλ θαη πάιη  
ζεκαζία ηα ρξψκαηα, ηα θείκελα, ηα πξφζσπα θαη ε ζέζε. ηνλ ηχπν ππάξρεη 
ε νινθάλεξε δηαθήκηζε ελφο πξντφληνο θαη ην ιεγφκελν "πνπκπιί" φπνπ ν  
δεκνζηνγξάθνο γξάθεη έλα δηαθεκηζηηθφ θείκελν ην νπνίν ίζσο λα κελ 
απνηειεί νινθάλεξε δηαθήκηζε κε ηελ θιαζηθή έλλνηα, αιιά πνπ ππνρξεσηηθά 
αλαγξάθεη ζε θάπνην ζρεηηθά εκθαλέο ζεκείν πνηνο ην ρνξεγεί. 
 
• Αθίζεο, Παλό, Πηλαθίδεο: ε ζεκεία πνπ είλαη νξαηά απφ πεδνχο θαη 
νδεγνχο ή επηβάηεο νρεκάησλ.  
 
• Γηαδίθηπν: ε απηφ ην ρψξν ε δηαθήκηζε γίλεηαη κε απνζηνιή κελπκάησλ ή 
κε δηαθεκίζεηο ζηνπο ηζηνηφπνπο πνπ θάπνηνο επηζθέπηεηαη ή κε ζηνηρεία πνπ  
ζπλνδεχνπλ εγθαηαζηάζεηο πξνγξακκάησλ ή ζε θνηλσληθνχο ηζηνηφπνπο ή κε 
ζπάκ.  
 
• Φπιιάδηα  
 
• Κηλεηά ηειέθσλα: Απφ ην 1998 έρεη αξρίζεη ε απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ  
κελπκάησλ πνπ πξνβάιινληαη ζηελ νζφλε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ.  
 
• Ορήκαηα: Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο "ληχλνπλ" ιεσθνξεία θαη ηξφιεη κε  
εηδηθά επεμεξγαζκέλν πιηθφ ή ηνπνζεηνχλ κηθξέο δηαθεκίζεηο ζε πφξηεο ησλ 
ηαμί.  
 
• ηέγεο ή ηνίρνη νηθεκάησλ. 
 
• Αεξνπαλό. 
 
• Μηθξναληηθείκελα: Πνπ ραξίδνληαη κε αγνξέο (καγλεηάθηα, ζηηθάθηα,  
αλαπηήξεο θ.ι.π.) θαη θέξνπλ νλνκαζίεο ή ινγφηππα θαη ζρέδηα πνπ 
ηαπηίδνληαη κε έλαλ δηαθεκηδφκελν, θαζψο θαη πηάηα ή πνηεξάθηα ηνπ θαθέ, 
φπνπ ν πειάηεο βιέπεη ηε δηαθήκηζε θαζψο πίλεη κηα γνπιηά απφ ην ξφθεκα ή 
ην πνηφ ηνπ.  
 
• Αληηθείκελα: Πνπ ην θνηλφ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά (π.ρ. δηαθεκηζηηθά κελχκαηα  
ηππσκέλα επάλσ ζε απνδείμεηο αγνξψλ ή ζηηο ζαθνχιεο αγνξάο). 
 
• εκεία: Πνπ ην θνηλφ βιέπεη αλαγθαζηηθά (π.ρ. ζηηο θαλέιεο νκάδσλ  
πνδνζθαίξνπ ή ζηα πιάγηα ησλ γεπέδσλ, πνπ είλαη νξαηά δηαξθψο ζρεδφλ 
ζε φιεο ηηο θάζεηο ελφο πνδνζθαηξηθνχ αγψλα πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηελ 
ηειεφξαζε). 
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• Άλζξσπνη: ε δηάθνξεο ρψξεο ζπλεζίδεηαη νη δηαθεκηζηηθέο αθίζεο λα  
ηνπνζεηνχληαη ζε πιαθάη πνπ θέξεη έλαο άλδξαο ή γπλαίθα πνπ πεξηθέξεηαη 
ζε θεληξηθφ ζεκείν.  
 
• Νηειάιεδεο: Άηνκα πνπ πεξηθέξνληαη κε απηνθίλεηα θαη δηαθεκίδνπλ ηελ  
πξακάηεηα ηνπο απφ κεγάθσλα θαη ζηεξίδνληαη ζηελ πξνζέγγηζε πειαηψλ 
απφ ην δξφκν ή απφ ηα ζπίηηα ζηα νπνία αθνχγνληαη ηα κελχκαηά 
ηνπο.(ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ) 
 

2.4 Γηαθήκηζε ζην Γηαδίθηπν 
 
Σν ίληεξλεη κεγαιψλεη κέξα κε ηε κέξα, ην ίδην θαη ε απφδνζε ησλ  
δηαθεκίζεσλ εθεί. ζν απμάλνληαη νη ρξήζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηηο ζειίδεο 
πνπ θηινμελνχλ δηαθεκίζεηο, ηφζν απμάλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο γηα 
πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο ζηηο ζειίδεο ησλ δηαθεκηδφκελσλ πξντφλησλ. Γη’ 
απηφ ην ιφγν ελδείθλπηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκίζεσλ ζε ζειίδεο κε 
πξννπηηθή θαη δχλακε.(.Μνζρνγηάλλε, 2011)  
 
Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ γηα ηε ζπλερή άλνδν ηεο 
δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο κέζσ δηαδηθηχνπ. Νένη φξνη, άγλσζηνη κέρξη ρζεο 
έρνπλ εηζαρζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη έλαο λένο δηαθεκηζηηθφο θφζκνο 
θαίλεηαη λα γηγαληψλεηαη κέξα κε ηε κέξα. Banner, viral marketing, search 
engine marketing, search engine optimization, rich media, text links, adwords, 
advertorial, skin, mail marketing, newsletter, web marketing θαη πνιιέο άιιεο 
έλλνηεο, άγλσζηεο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πεξηγξάθνπλ κηα λέα 
πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ήξζε ζαλ θπζηθή εμέιημε ηεο ξαγδαίαο αλφδνπ ηνπ 
ίληεξλεη. (Α.Αλδξηαλάθνο, 2010) 
 
ηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε πνιινί θαηαλαισηέο κπαίλνπλ ζην δηαδίθηπν θαη  
ςάρλνπλ απηφ πνπ ζέινπλ κε ην φλνκα ηνπ θαη ηελ ηηκή ηνπ ζηηο δηάθνξεο 
κεραλέο αλαδεηήζεηο πνπ ππάξρνπλ. 
 
πσο αθνινπζείηαη απφ ηνλ Smith Philip νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ νινέλα 
θαη πεξηζζφηεξν ην δηαδίθηπν γηα λα  αιιειεπηδξνχλ κε πεξηερφκελν θαη λα 
αλαδεηνχλ δηάθνξα πξντφληα. Χο απνηέιεζκα, νη επαγγεικαηίεο κάξθεηηλγθ 
θαη νη εηαηξείεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο ηνπ θνηλνχ, ελζαξξχλνληαο 
ηνπο ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ή εληζρχνληαο ην 
ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν κε έλα πξντφλ. Οη δηαθεκίζεηο πξνβνιήο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ κηαο θακπάληαο θαηά ηε 
δηαδηθαζία αγνξάο απφ ηε δεκφζηα πξνβνιή ελφο πξντφληνο, κέρξη ηελ 
αχμεζε ηεο επηξξνήο ηνπ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ή ηελ αχμεζε ηεο 
επηζθεςηκφηεηαο, ησλ πσιήζεσλ ή ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ.                                 
(Smith Philip, 2006) 
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Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε δηαθήκηζε πξνβνιήο αχμεζε ζεκαληηθά ηνλ 
αξηζκφ ησλ κεκνλσκέλσλ ρξεζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηνπο ηζηφηνπνπο ησλ 
δηαθεκηζηψλ θαη αχμεζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ πνπ 
πξνβάιινληαη αλά επηζθέπηε. Οη δηαθεκίζεηο πξνβνιήο ζην δηαδίθηπν 
ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο κε ηελ αλαδήηεζε. 
χκθσλα κε έξεπλα, φπσο αλαθέξεη ν Smith Philip αθνχ νη θαηαλαισηέο 
εθηεζνχλ ζε κηα δηαθήκηζε πξνβνιήο, είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα θάλνπλ θιηθ 
ζην ζχλδεζκν ελφο δηαθεκηδφκελνπ. Χζηφζν, πνιινί ιίγνη ππεχζπλνη 
κάξθεηηλγθ ζπληνλίδνπλ ηηο αγνξέο κέζσ δηαθεκίζεσλ πξνβνιήο κε ην 
κάξθεηηλγθ αλαδήηεζεο, επνκέλσο ην πεξηζψξην γηα δξάζε ζηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν.(Smith Philip, 2006) 
 

2.5 Δλέξγεηεο γηα ηε Γηαθήκηζε ζην Γηαδίθηπν 
 
Μηα επηρείξεζε γηα λα δηαθεκίζεη απνηειεζκαηηθά ηα πξντόληα ηεο ζην  
δηαδίθηπν ζα πξέπεη λα θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο όπσο:  
 
• Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ νλόκαηνο γηα ην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα. Θα 
πξέπεη ην φλνκα λα θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη ηνπο «ζσζηνχο» ζπλεηξκνχο 
ζην θνηλφ-ζηφρν θαη λα παξακέλεη εχθνια ζηε κλήκε.  
 
• Καηαρώξεζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο. Δίλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο  
πξνβνιήο ζην δηαδίθηπν.  
 
• Γεκηνπξγία δηαζύλδεζεο ή ζπκκαρηώλ κε άιινπο δηθηπαθνύο ρώξνπο. 
Απηφο είλαη έλαο νηθνλνκηθφο ηξφπνο πξνβνιήο θαζψο ζηεξίδεηαη ζε 
ζπκθσλίεο ακνηβαίαο πξνβνιήο.  
 
• «Γεκνζίεπζε» Banners κε ακνηβή ζε άιινπο δηθηπαθνύο ρώξνπο κε 
κεγάιε θίλεζε ή ζρεηηθό ζέκα. Απηφο ήηαλ ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο 
πξνβνιήο ζηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηαδηθηχνπ.  
 
• πκκεηνρή ζε Newsgroups, Chatrooms θ. α.  
 
• πκκεηνρή ζε ειεθηξνληθά δίθηπα επηρεηξήζεσλ θαη ειεθηξνληθέο on-
line Δθζέζεηο.(Υ. θηαδάο, Μ. Μαξθάθε, 2001) 
 
Σέινο, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο δηαθήκηζεο κέζσ 

δηαδηθηχνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη ε Word Of Mouth (ζηφκα ζε 

ζηφκα) επηθνηλσλία (WOM) θαη e-WOM φπνπ θαη ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ. 

2.6 WORD OF MOUTH Δπηθνηλσλία (WOM) 

Ζ απφ ζηφκα ζε ζηφκα επηθνηλσλία (Word Of Mouth), είλαη ην πέξαζκα ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ άηνκν ζε άηνκν κέζσ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ.  
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Ζ αθήγεζε ηζηνξηψλ είλαη ε παιαηφηεξε κνξθή ηεο απφ ζηφκα ζε ζηφκα 

επηθνηλσλίαο, ε νπνία δηαδξακαηίδεηαη φηαλ έλα άηνκν ιέεη ζε θάπνην άιιν 

κία πξνζσπηθή εκπεηξία. Δδψ θαη ρξφληα νη παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα 

κεηαδίδνληαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα (πξνθνξηθά) απφ ηε κηα γεληά ζηελ άιιε. Ζ 

αθήγεζε ηζηνξηψλ , είλαη κνξθέο ηνπ Word Of Mouth (WOM) θαη παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιανγξαθία θαη ηε κπζνινγία. Μηα άιιε ζεκαληηθή κνξθή 

ηεο WOM επηθνηλσλίαο, είλαη ε πξνθνξηθή θαηαγξαθή, ε δηαηήξεζε θαη ε 

εξκελεία ησλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ, κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη 

ηηο απφςεηο ηνπ εθάζηνηε νκηιεηή.(Wikipedia) 

Οη επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ρψξν ηνπ κάξθεηηλγθ θαη oη 

ζεσξεηηθνί, επηθαινχληαη ζπλήζσο ηε δχλακε ηεο πξνζσπηθήο κεηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ, σο θαηαιπηηθή γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο απνθάζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, σζηφζν ζρεηηθά ιίγεο εηαηξείεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηε δχλακε ηεο WOM επηθνηλσλίαο. Οη κειεηεηέο, αζρνινχληαη 

κε ηελ WOM επηθνηλσλία πάλσ απφ 2.400 ρξφληα, αλ θαη ε ζχγρξνλε έξεπλα 

κάξθεηηλγθ ε νπνία αθνξά ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ WOM, μεθίλεζε ζρεηηθά 

πξφζθαηα, κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ 1940.(Wikipedia) 

Ο Arndt ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

επηξξνή ηνπ WOM  ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Έρεη ραξαθηεξίζεη ην 

WOM σο «κηα πξφζσπν κε πξφζσπν πξνθνξηθή επηθνηλσλία, κεηαμχ ελφο 

δέθηε θαη ελφο ιήπηε, ζηελ νπνία ν δέθηεο ιακβάλεη κελχκαηα κε  εκπνξηθνχ 

ραξαθηήξα, ζρεηηθά κε κηα κάξθα, έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία».(Arndt, 1967)  

Παξφια απηά, ε WOM επηθνηλσλία δελ είλαη ε κφλε κέζνδνο κε ηελ νπνία 

θνηλνπνηείηαη έλα κήλπκα. Ο Williams Megan πξνζδηνξίδεη θαη άιινπο 

ηξφπνπο, φπσο είλαη έλαο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ ή κία ηζηνζειίδα, ηα νπνία 

είλαη κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα WOM 

επηθνηλσλία. Δπίζεο ζεσξεί φηη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ν  Arndt, ζα κπνξνχζε ζηελ 

αλαθνξά ηνπ ζηηο ιέμεηο “κάξθα, πξντφλ ή ππεξεζία”, λα ζπκπεξηιακβάλεη κηα 

επηρείξεζε θαη γεληθφηεξα θάζε ηππηθή ή άηππε νκάδα θαη ηα  ζέκαηα πνπ 

ηνπο αθνξνχλ.  

Ο δεχηεξνο νξηζκφο πνπ δίλεη έκθαζε ν Williams Megan είλαη απηφο:  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, «WOM επηθνηλσλία είλαη ε αληαιιαγή ησλ 

πξνθνξηθψλ κελπκάησλ κεηαμχ κηαο ζπλερφκελεο πεγήο θαη ελφο απνδέθηε, 

νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ απεπζείαο ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Οη θαηαλαισηέο δελ 

έρνπλ αλαιάβεη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο. Σν κήλπκα εκθαλίδεηαη κε απζφξκεην ηξφπν θαη 

ζηε ζπλέρεηα εμαθαλίδεηαη ακέζσο κφιηο εηπσζεί».  

 

19 



Ο Williams Megan δελ ακθηζβεηεί άκεζα ηνλ νξηζκφ απηφ, αιιά αλαθέξεη φηη 

ε απεπζείαο επηθνηλσλία δελ είλαη απαξαίηεηα άκεζε ή δηαδξακαηίδεηαη κφλν 

ζηελ πξαγκαηηθή δσή, αιιά θαη φηη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηα κελχκαηα 

κπνξνχλ λα  αλαθιεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, έλαο νξηζκφο ζήκεξα γηα ηε WOM επηθνηλσλία, 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάζε πηζαλή κέζνδν επηθνηλσλίαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ν νξηζκφο ηεο WOM επηθνηλσλίαο ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί σο εμήο:  

«WOM, είλαη ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ζην πιαίζην 

ησλ δηθηχσλ πνπ ξεηά ή ππνζπλείδεηα εληνπίδεη πξνηηκήζεηο».  

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφο ν νξηζκφο, ε έλλνηα ηεο δηαπξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαθξίλεη ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε απφ 

ηηο κνξθέο ηεο καδηθήο ελεκέξσζεο. Ο φξνο δίθηπν, ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα 

απνδείμεη φηη ν θάζε έλαο είλαη θαηά θάπνην ηξφπν ζπλδεδεκέλνο κε κία 

νκάδα αηφκσλ θαη απνθιεηζκέλνο απφ θάπνηνπο άιινπο. Σα δίθηπα κπνξεί λα 

είλαη κηθξά ή κεγάια θαη  ηα άηνκα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε πνιιά απφ 

απηά, δεκηνπξγψληαο ηζρπξνχο δεζκνχο κε θάπνηα θαη αζζελέζηεξνπο κε 

θάπνηα άιια. Ζ e-WOM επηθνηλσλία, απνηειεί ηελ δηαδηθηπαθή κνξθή ελφο 

θαηλνκέλνπ ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ κφιηο πξηλ αλαιχζακε ηνπ WOM. ε απηφ 

κάιηζηα θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φινη νη νξηζκνί, θαζψο ε κεηάδνζε δηαθφξσλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ θαηαλαισηψλ αλαθνξηθά κε πξντφληα ή ππεξεζίεο, 

απνηειεί ηελ νπζία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Μεηά ηελ έιεπζε ησλ ηερλνινγηψλ 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ην δηαδίθηπν, ε WOM επηθνηλσλία έρεη απνθηήζεη αξθεηά 

λέα νλφκαηα. Μεξηθά απφ απηά είλαη ην Viral marketing (ηνγελή κάξθεηηλγθ), ην 

Email marketing, ην Internet WOM, ην WOM marketing, θαζψο θαη e-

WOM.(Dr. John Eaton) 

Σν Viral marketing ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ e-WOM επηθνηλσλία ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν δηαδίθηπν απνηειεί ην θεληξηθφ θαη 

απαξαίηεην ζηνηρείν, γηα ηηο δχν απηέο κνξθέο marketing. Ζ ιέμε“viral” (ηφο) 

αλαθέξεηαη ζε έλαλ ηφ ή κηα επηδεκία, ν νπνίνο νξίδεηαη σο εμήο: «Μηα κεγάιε 

ηδέα κεηαθέξεηαη ζε ζηηγκηαίν ρξφλν ζηνλ θνηλφ-ζηφρν, ε νπνία δηαδίδεηαη 

κέζα απφ έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ, δηδάζθνληαο, αιιάδνληαο θαη 

επεξεάδνληαο φινπο φζνπο έξρνληαη ζε επαθή καδί ηεο». Ο θαηαλαισηήο έρεη 

ελεξγφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαθήκηζεο κηαο εηαηξείαο ή ελφο πξντφληνο, 

κε ην λα γίλεη ππνζηεξηθηήο θαη δηαζπνξέαο ηεο δηαθήκηζεο, ελψ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο κεηαηξέπεηαη ζε πξνγξακκαηηζηήο ή αθφκα θαη ζε πσιεηήο ηεο. 

(Phelps, Lewis, Mobilio, Perry& Raman, 2004) 
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Έλα απφ ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ θαηαλαισηή είλαη ε αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηε 

δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, γεγνλφο πνπ δελ ηνλ θνβίδεη θαη δελ ηνλ επεξεάδεη λα 

εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ. Δίηε πξφθεηηαη γηα viral marketing είηε γηα e-WOM, νη 

ζηξαηεγηθέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εηαηξίεο σο έλαο ηξφπνο γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο άπνςεο ηνπ θαηαλαισηή. Bνεζψληαο ηνπο θαηαλαισηέο λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, είλαη πην εχθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε επηρείξεζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε ζε 

εζεινληηθή βάζε απφ κηα νκάδα θαηαλαισηψλ, είηε λα ελζαξξχλνληαη κέζσ 

νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ απφ ηελ επηρείξεζε, είηε ε επηρείξεζε λα ηνπο 

δηεπθνιχλεη ψζηε λα δηαδψζνπλ ην κήλπκά ηεο.                                                   

(Phelps, Lewis, Mobilio, Perry& Raman, 2004) 

εκαληηθφ παξάδεηγκα είλαη νη εχθνια πξνζβάζηκεο ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο, δίλνπλ ηελ άκεζε δπλαηφηεηα 

απνζηνιήο ελφο βίληεν ή ελφο θεηκέλνπ, απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κίαο επαθήο. Ζ ελζάξξπλζε απηή, απνηειεί 

κεηνπζίσζε ηεο επηζπκίαο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

θαηαλαισηήο ην θνηλσληθφ ηνπ δίθηπν, απνηειψληαο ηνλ κεηαθνξέα ηνπ 

κελχκαηφο ηεο, πξνο ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ απηνχ.                                                   

(Phelps, Lewis, Mobilio, Perry& Raman, 2004) 

χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί,(Herr, P.M., Kardes, F.R. 

and Kim, J.) ππνζηεξίδεηαη φηη ε WOM επηθνηλσλία έρεη κεγαιχηεξε επηξξνή 

ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Έρεη απνδεηρζεί φηη επεξεάδεη κηα 

πνηθηιία ζπλζεθψλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ φπσο είλαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε, νη πξνζδνθίεο, νη αληηιήςεηο, νη ζηάζεηο, νη ζπκπεξηθνξηθέο 

πξνζέζεηο θαη ε ηειηθή ζπκπεξηθνξά. ην άξζξν ηνπ ν Sheth J.N., θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε WOM επηθνηλσλία είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ 

δηαθήκηζε, φζνλ αθνξά ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ 

θαηλνηνκία ηνπ πξντφληνο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απφθαζήο ηνπο ψζηε λα ην 

αγνξάζνπλ. Δπίζεο, αλαθέξεη φηη ε WOM επηθνηλσλία ζεσξείηαη ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη κηα πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ ζεσξείηε 

αζθαιήο γηα ηνπο πειάηεο.  

ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Lynn ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο WOM επηθνηλσλίαο 

ζην επαγγεικαηηθφ πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

έρεη κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ απφθαζε γηα ηελ αγνξά  ελφο πξντφληνο, απφ 

φηη άιιεο πεγέο επηξξνήο.  Απηφ ζπκβαίλεη ίζσο, επεηδή νη πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο θαη απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο. 

ην πιαίζην ηεο βηνκεραληθήο αγνξάο, ε WOM επηθνηλσλία επεξεάδεη ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαδήηεζεο ησλ  πιεξνθνξηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο. (Lynn, 1987) 
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Δπίζεο, επεξεάδεη θαη ηε ζηάζε ησλ αηφκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξν-

επηινγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ θνξέσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ. (Lynn, 1987) 

2.6.1 e-WOM 

Ζ έλλνηα ηεο e-WOM επηθνηλσλίαο, αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

δηαθεκηζηηθνχ ζπνη απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, κε 

ζθνπφ λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εκπνξηθφ 

ζήκα. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή ελφο ζπλδέζκνπ, ζηε  

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δηαθφξσλ ρξεζηψλ ή κε ηε κνξθή 

ηζηνζειίδαο, πνπ δηαλέκεηαη ζην δηαδίθηπν απφ ηνπο θαηαλαισηέο.                    

(Dr.John Eaton) 

Μηα κνξθή ηεο e-WOM, είλαη εθείλε θαηά ηελ νπνία νη ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, δεκνζηεχνπλ κελχκαηα καδί κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ 

ζε άιινπο ρξήζηεο, κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξνπο 

επηζθέπηεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. ζν πεξηζζφηεξν κεηαθέξεηαη ην 

κήλπκα ζηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ησλ  ηζηνζειίδσλ, ηφζν πην επηηπρεκέλε 

είλαη θαη ε e-WOM επηθνηλσλία.(Dr.John Eaton) 

Ζ e-WOM επηθνηλσλία  αλαγλσξίδεηαη επξέσο σο ην πξψην επηηπρεκέλν 

παξάδεηγκα ηνπ Viral Marketing. Ζ εηαηξία Hotmail, ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία brand awareness (γλψζε ηεο 

επσλπκίαο). Γηαθεκίδνληαο, ηε δσξεάλ ππεξεζία απνζηνιήο e-mail ηελ 

νπνία παξείρε, πξνζζέηνληαο ηελ δηαθήκηζε ζην θάησ κέξνο φισλ ησλ 

εμεξρφκελσλ κελπκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πνπ 

απνζηέιινληαλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ Hotmail. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, ε Hotmail πξφζζεζε απηφ ην απιφ κήλπκα, ελεκεξψλνληαο ηνπο 

ρξήζηεο ηεο γηα ηε δσξεάλ ππεξεζία απνζηνιήο e-mail θαη ηνπο θαηεχζπλε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο www.hotmail.com.(Dr.John Eaton) 

Απηή ε θίλεζε είρε σο απνηέιεζκα ζηηο αξρέο ηνπ 2000, ην Hotmail λα 

θαηαθέξεη λα πξνζεγγίζεη εθαηνκκχξηα λένπο ρξήζηεο κέζσ ηεο δηάδνζεο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ. Σν Hotmail θαηάθεξε λα έρεη ηφζν κεγάιε 

επηηπρία κέζσ ηνπ e-WOM, κε απνηέιεζκα λα αγνξαζηεί απφ ηε Microsoft θαη 

λα γίλεη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ e-mail γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ.                            

(Dr.John Eaton) 
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2.7 Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ WOM κε e-WOM 

πσο είδακε κέζα απφ ηνλ νξηζκφ ηεο e-WOM επηθνηλσλίαο, νπζηαζηηθά νη 

πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο ηελ νξίδνπλ ζαλ ηελ ειεθηξνληθή κνξθή ηεο WOM 

επηθνηλσλίαο. Παξφιν φκσο ηελ ηφζε ζηελή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν 

θαηλνκέλσλ, ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ δχν, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ. Αο μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε, 

αλαθέξνληαο πξψηα ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν κνξθψλ επηθνηλσλίαο. H 

WOM θαη ε e-WOM επηθνηλσλία, κεηά απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, αθνξνχλ ζε κία αλεπίζεκε επηθνηλσλία κεηαμχ  

πξνζψπσλ, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε δηάθνξα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Οη δχν απηνί ηξφπνη επηθνηλσλίαο, κπνξεί λα έρνπλ 

ζεηηθφ ή θαη αξλεηηθφ αληίθηππν, αλαιφγσο κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ 

έρνπλ ηα πξφζσπα πνπ ζπλνκηινχλ γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ 

απνηειεί ην ζέκα ζπδήηεζεο. (Bickart θαη Schindler 2002)  

εκαληηθφ φκσο είλαη λα αλαθεξζεί, πσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο. Ζ βηβιηνγξαθία πξνζδηνξίδεη 

ηέζζεξηο βαζηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο είλαη:  

1.Ο Πξνθνξηθόο Λόγνο ζε αληίζεζε κε ηνλ Γξαπηό Λόγν 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, είλαη ε βαζηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ ηεο WOM επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Γεληθά ζηελ WOM επηθνηλσλία, θίινη ή 

ζπγγελείο αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κηιψληαο ν έλαο ζηνλ άιιν. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη ζπδεηήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη σο επί ην πιείζηνλ 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη απφςεηο, ηηο νπνίεο ηα άηνκα γξάθνπλ ζηηο 

δηάθνξεο ηζηνζειίδεο. (Bickart θαη Schindler 2002) 

Αλ θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο επηηξέπεη πεξηζζφηεξε αιιειεπίδξαζε, ε νπνία 

κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπδήηεζεο, ν γξαπηφο ιφγνο 

επηηξέπεη ζηνλ ζπγγξαθέα λα νξγαλψζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ, ελψ επηηξέπεη ζηνλ 

αλαγλψζηε λα δερζεί ηηο πιεξνθνξίεο ζην δηθφ ηνπ ξπζκφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ελψ νη πεξηζζφηεξεο πξνθνξηθέο ζπλνκηιίεο ηειηθά ζα μεραζηνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ηα γξαπηά δηαδηθηπαθά κελχκαηα, δελ ζα μεραζηνχλ 

πνηέ. ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα κελχκαηα είλαη ζπλερψο 

δηαζέζηκα πξνο φινπο, κε απνηέιεζκα λα ηα δηαβάζνπλ  νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

επηζπκνχλ. (Bickart θαη Schindler 2002) 

Δπίζεο, ε κεγάιε πξνβνιή ησλ γξαπηψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

δίλεη ζηνπο εκπφξνπο θαη ζηνπο εξεπλεηέο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ 

παξαηεξήζεηο θαη λα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα.(Bickart θαη Schindler 2002) 
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ε ζχγθξηζε κε ηελ WOM επηθνηλσλία φπνπ νη απφςεηο “εμαθαλίδνληαη”, ζηελ 

e-WOM επηθνηλσλία ηα κελχκαηα παξακέλνπλ, είλαη εχθνια πξνζβάζηκα θαη 

γίλεηαη δεκφζηα θαηαγξαθή ησλ φζσλ δεκνζηεχηεθαλ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. 

Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα ήηαλ ηφζν αθξηβήο θαη 

δηαθξηηή ζηελ WOM επηθνηλσλία, φζν ζηελ e-WOM επηθνηλσλία.                    

(Bickart θαη Schindler 2002) 

2. Ζ Πξόζσπν κε πξόζσπν αιιειεπίδξαζε ζε αληίζεζε κε ηελ 

Έκκεζε Αιιειεπίδξαζε 

ηελ e-WOM επηθνηλσλία ππάξρεη έιιεηςε αιιειεπίδξαζεο πξφζσπν κε 

πξφζσπν, κε  απνηέιεζκα απηή ε έιιεηςε, λα είλαη έλα απφ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ ηελ δηαθνξνπνηεί απφ ηελ παξαδνζηαθή WOM επηθνηλσλία. Ζ 

πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία παξέρεη πνιχηηκα ζπκθξαδφκελα 

ζπλζήκαηα, φπσο νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, νη νπνίεο απνπζηάδνπλ απφ 

ηελ e-WOM επηθνηλσλία. Οη εθθξάζεηο απηέο, επηηξέπνπλ ζηνλ ιήπηε λα 

εξκελεχζεη ην κήλπκα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ζε αληίζεζε κε ηελ απξφζσπε 

επηθνηλσλία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Δπίζεο, ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη ε ρξήζε ησλ πέληε αηζζήζεσλ (φξαζε, 

αθνή, φζθξεζε, γεχζε θαη αθή), δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ e-

WOM επηθνηλσλία, ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ επηθνηλσλνχλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε e-WOM 

επηθνηλσλία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα πην απξφζσπε κνξθή επηθνηλσλίαο, 

ε επηθνηλσλία ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ θαη ζε νκάδεο ζπδήηεζεο, 

θαηαθέξλεη λα αλαπαξάγεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο WOM επηθνηλσλίαο, 

φπσο είλαη ε ακεζφηεηα θαη ε νηθεηφηεηα.(Bickart θαη Schindler 2002) 

3. Ζ Αλαγλώξηζε ζε αληίζεζε κε ηελ Αλσλπκία 

ην παξαδνζηαθφ WOM, νη ζπλνκηιεηέο γλσξίδνπλ θάζε άηνκν κε ην νπνίν 

επηθνηλσλνχλ, ελψ ζηελ e-WOM επηθνηλσλία  νη ζπλνκηιεηέο, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο αλψλπκα. ηελ WOM 

επηθνηλσλία, ηα άηνκα πνπ εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο δηαζέηνπλ αμηνπηζηία ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηελ γλσξηκία ηνπο, ελψ ζηελ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, νη απφςεηο αμηνινγνχληαη, κε βάζε ην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν 

θαη φρη ζχκθσλα κε ηε θνηλσληθή ζέζε ηνπ νκηιεηή. Φπζηθά θαιφ είλαη λα κελ 

μερλάκε, φηη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ δελ είλαη φιεο νη απφςεηο πνπ αλαξηψληαη 

αλψλπκεο. 

Ζ αλσλπκία, πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν, θάλεη ηα άηνκα πην πξφζπκα λα 

απνθαιχςνπλ δηάθνξεο πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο, φπσο επίζεο θαη λα 

είλαη πην εηιηθξηλείο. (Bickart θαη Schindler 2002) 
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Οη άλζξσπνη δείρλνπλ ιηγφηεξεο αλαζηνιέο, εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε θνηλσληθή 

αλεζπρία θαη επηδεηθλχνπλ ιηγφηεξε επαηζζεζία θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία. 

(Bickart θαη Schindler 2002) 

4. Ζ Πεξηνξηζκέλε Έθηαζε ηνπ κελύκαηνο ζε αληίζεζε κε ηελ Δπξεία 

Έθηαζε 

Ζ δηάδνζε πνπ κπνξεί λα έρεη έλα κήλπκα, είλαη ε ηέηαξηε ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο WOM θαη ηεο e-WOM επηθνηλσλίαο. ηνλ “off-line” θφζκν, έλαο 

αληθαλνπνίεηνο πειάηεο ζα κνηξαζηεί ηηο εκπεηξίεο ηνπ κε έλα πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ αηφκσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ πεξίγπξν, ελψ ζηνλ 

“on-line” θφζκν, νη απφςεηο πνπ αλαξηήζεθαλ  απφ ηνπο θαηαλαισηέο, κπνξεί 

λα δηαβαζηνχλ απφ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ θακία 

πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ ζπγγξαθέα. Ζ e-WOM επηθνηλσλία βνεζά ηηο 

θσλέο λα ελσζνχλ φζν καθξηά θαη αλ βξίζθνληαη, ζε αληίζεζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή WOM επηθνηλσλία. (Bickart θαη Schindler 2002) 
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3. Δηζαγσγή ζηα SOCIAL MEDIA 

3.1 Ση είλαη ηα Social Media 

Σα Social Media θπξηαξρνχλ ζην  ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ελψ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ήηαλ επηθπιαθηηθέο ζηελ αξρή, αλαθνξηθά 

κε ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Χζηφζν, ε πιεηνλφηεηα ησλ επηηπρεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, εθαξκφδνπλ πιένλ ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ζηα Social 

Media, εθκεηαιιεπφκελεο ηε δεκνηηθφηεηα ηνπο ζην επξχ θνηλφ θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ. Σα Social Media κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο είλαη ην εκπφξην, ε εμππεξέηεζε πειαηψλ, ε έξεπλα, 

ε αλάπηπμε θαη νη δεκφζηεο ζρέζεηο.(Wikipedia) 

Ο φξνο “ Social Media” εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά ην 2004,  φηαλ ην LinkedIn 

δεκηνχξγεζε ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ δηθηχνπ. Ζ εθαξκνγή 

απηή, είλαη θπξίσο έλα on-line εξγαιείν ηερλνινγίαο, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο 

αλζξψπνπο λα επηθνηλσλνχλ εχθνια, ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη θαη λα αληαιιάζνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο. (Wikipedia) 

Σα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο, φπσο είλαη νη εθεκεξίδεο, ε ηειεφξαζε, 

ην ξαδηφθσλν θαη ηα πεξηνδηθά, παξέρνπλ κνλφδξνκε επηθνηλσλία. Σα 

πεξηνδηθά θαη νη εθεκεξίδεο δηαλέκνπλ έλα αθξηβέο πεξηερφκελν ζηνπο 

θαηαλαισηέο, ελψ νη δηαθεκηδφκελνη πιεξψλνπλ γηα ην πξνλφκην απηφ, 

εηζάγνληαο ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο ζην πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ απηψλ. Οη 

αλαγλψζηεο κε ηε ζεηξά ηνπο, απιά ελεκεξψλνληαη απφ ηα κέζα απηά, ρσξίο 

λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαθσλνχλ κε απηά πνπ δεκνζίεπζαλ νη ζπληάθηεο.(Wikipedia)  

Οη λέεο ηερλνινγίεο δηθηχσλ έρνπλ θαηαζηήζεη εχθνιε ηε δεκηνπξγία 

κελπκάησλ ή ζρνιίσλ, απφ νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα εθθξάζεη ηελ άπνςή 

ηνπ ζην δηαδίθηπν, δίλνληάο ηνπ ην βήκα λα ζπκθσλήζεη ή λα δηαθσλήζεη κε 

νηηδήπνηε βιέπεη ζε απηφ. Μηα αλάξηεζε ζε έλα blog, έλα "tweet" ζην Twitter, 

ή έλα βίληεν ζην YouTube, κπνξεί λα αλαξηεζεί θαη λα ην δνπλ εθαηνκκχξηα 

άηνκα ζηε ζηηγκή. Γηα ην ιφγν απηφ, νη δηαθεκηζηέο δελ ρξεηάδεηαη λα 

πιεξψζνπλ ζηνπο εθδφηεο ή ζηνπο δηαλνκείο ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά γηα λα 

πξνβάιινπλ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο.(Wikipedia) 
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Αο πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε αθξηβψο ηη είλαη ηειηθά ηα “Social 

Media”. Ζ πξψηε ιέμε πνπ ζα νξίζνπκε είλαη ην “Social”, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηελ ελζηηθηψδε αλάγθε ησλ αηφκσλ, λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο 

αλζξψπνπο. Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα βξίζθνληαη αλάκεζα ζε 

νκάδεο αηφκσλ θαη λα αλήθνπλ ζε απηέο. 

ηηο νκάδεο απηέο ζπκκεηέρνπλ άηνκα κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα, γεγνλφο πνπ 

θάλεη ηα κέιε ηεο λα λνηψζνπλ πην άλεηα, αληαιιάζνληαο ηηο απφςεηο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο. 

Ζ δεχηεξε ιέμε πνπ ζα νξίζνπκε είλαη ην “Media”, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα 

κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη, ψζηε λα γίλνπλ εθηθηέο απηέο νη επαθέο ησλ 

αηφκσλ. Έλα θείκελν, ην ηειέθσλν, ε ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, κηα 

θσηνγξαθία, ή αθφκα θαη έλα βίληεν, είλαη κέζα ηα νπνία κε ηε βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ψζηε λα γίλνπλ νη 

επαθέο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. (Wikipedia) 

Απφ ηα παξαπάλσ, παξαηεξνχκε φηη ηα Social Media, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε φισλ απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο αλζξψπνπο, 

κε ζθνπφ ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε άιια άηνκα, δεκηνπξγψληαο 

ζρέζεηο, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηα άηνκα λα πάξνπλ κία απφθαζε φηαλ ζα 

είλαη έηνηκα λα αγνξάζνπλ έλα πξνηεηλφκελν πξντφλ. 

Σα Social Media θαη ε επηξξνή ηνπο ζήκεξα, απμάλνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Ζ 

επηηπρία γηα ηα θνηλσληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, είλαη έλαο δηαγσληζκφο 

δεκνηηθφηεηαο, κε ηελ έλλνηα, φηη ην άηνκν ην νπνίν έρεη ηε κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζηνπο θίινπο ηνπ “ληθάεη”. Ζ ηδέα απηή πηνζεηείηαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε αηφκσλ ή θαιχηεξα νκάδσλ, νη 

νπνίεο λα θαηαθέξνπλ λα πξνσζήζνπλ έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία κε ηνλ 

δηθφ ηνπο ηξφπν, ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα θαζηζηά ηελ επηηπρία ησλ Social Media, ηζφηηκε κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο δηαθήκηζεο κηαο εηαηξίαο.(Freeman, 2009) 

Οη θνηλφηεηεο ησλ Social Media, επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζπλδεζνχλ 

κε ηνπο πειάηεο ηνπο κε έλαλ εληππσζηαθφ ηξφπν. Δίλαη έλα παγθφζκην 

θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο αγνξέο θαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

βηνκεραλίεο. Οη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηά λνπ, φηη φηαλ 

επηηξέπνπλ ζηνπο κειινληηθνχο πειάηεο λα αιιειεπηδξνχλ κε ην εκπνξηθφ 

ζήκα ηεο επηρείξεζεο, έρνπλ ηελ επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Παξφια 

απηά, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη θαη ε δέζκεπζε πξνο ην θνηλφ, είλαη 

ηεξάζηηα.(Freeman, 2009) 
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ηελ πεξίπησζε ηεο βηνκεραλίαο, ηα Social Media πξνζθέξνπλ επλντθή ζέζε 

ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, δίλνληάο ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη κηα 

ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία κε ηνπο θαηαλαισηέο. Σν 48% ησλ ελειίθσλ, έρνπλ 

ινγαξηαζκφ ζην MySpace ή ζην Facebook θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2009, πεξίπνπ 

πέληε εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θάζε κήλα, δεκηνχξγεζαλ ινγαξηαζκφ ζην 

Twitter. (Freeman, 2009) 

Ο αξηζκφο ησλ ελήιηθσλ ρξεζηψλ ηνπ Twitter απμήζεθε απφ 1,2 εθαηνκκχξηα 

ην 2009, ζε 18,1 εθαηνκκχξηα ην 2010. Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο ειηθίαο 55+, 

είλαη ε ηαρχηεξα  αλαπηπζζφκελε δεκνγξαθηθά θαηεγνξία πνπ αθνξά ην 

Facebook, εληζρχνληαο ηελ άπνςε φηη δελ είλαη κφλν νη λέεο γεληέο πνπ 

επσθεινχληαη απφ ηε ρξήζε ησλ Social Media.(Freeman, 2009) 

ην παξαθάησ δηάγξακκα, παξνπζηάδνληαη νη ειηθίεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

MySpace θαη ηνπ Twitter θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά, αλάινγα κε ηε ρξήζε 

πνπ θάλνπλ. 

 

Πεγή: HarrisInteractive, April 2009(Freeman, 2009,ζει.1) 

3.2 Δίδε ησλ Social Media 

Σα Social Media ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο θαη  

αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο, ελψ ην πεξηερφκελφ ηνπο δεκηνπξγείηαη 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Μέζα απφ ηα Social Media, ηα άηνκα ή νη 

νκάδεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ, λα νξγαλψζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ, λα 

ζρνιηάζνπλ θαη κνηξαζηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ. Οη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθά ηα Social Media γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο 

πειάηεο ηνπο. Καηαηάζζνληαη ζε νξηζκέλα είδε ή θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην 

ραξαθηήξα θαη ηε ρξεζηκφηεηα πνπ έρνπλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο, 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
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3.2.1 Blogs  

Σν “blog” είλαη ε ζχληνκε εθδνρή ηεο ιέμεο Web log. Έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε 

λα είλαη εχθνιε ε πξνζζήθε λέσλ θαηαρσξήζεσλ, πξνζθέξνληαο ελεκέξσζε 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, πνιχ πην ζπρλά απφ φηη έλαο παξαδνζηαθφο ρψξνο. Σα 

blogs είλαη κηα κνξθή δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν, θαζηεξψλνληάο ηα σο έλα 

εξγαιείν επηθνηλσλίαο. ηελ αξρή ήηαλ κηα πξνζσπηθή ηζηνζειίδα, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηνχηαλ ζαλ έλα εκεξνιφγην ή έλα πεξηνδηθφ. (Wikipedia) 

Πιένλ ηα blogs, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζζήθε λέσλ θαηαρσξήζεσλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο, κεηαηξέπνληαο ηα ζε κηα δηαδξαζηηθή 

ηζηνζειίδα.(Wikipedia)  

Οη πξνζσπηθέο απφςεηο θαη νη εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

κέζσ ησλ blogs,  ζπρλά νδεγνχλ ζε δηάινγν κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ (bloggers), 

δεκηνπξγψληαο έηζη κία ηζρπξή αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο. Σα blogs εδψ θαη 

κεξηθά ρξφληα, έρνπλ εκπνξεπκαηνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, δηφηη παξέρνπλ ζρνιηαζκφ πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, κε 

απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγνχλ σο δηαθήκηζε ή αθφκα θαη σο δπζθήκηζε γηα έλα 

εκπνξηθφ ζήκα.(Wikipedia) 

Έλα ηππηθφ blog πεξηιακβάλεη θείκελν, εηθφλεο θαη ζπλδέζκνπο πξνο άιια 

blogs ή ηζηνζειίδεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηνπ. Με ηα blogs αζρνινχληαη 

άηνκα, ηα νπνία αλαδεηνχλ επηθνηλσλία κε άιια άηνκα γηα αληαιιαγή 

γλψζεσλ, απφςεσλ, εκπεηξηψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ. Σα blogs είλαη έλα 

ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ δηαδηθηχνπ, δηφηη επηηξέπεη  ζηνπο  ζπγγξαθείο αιιά 

θαη ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, λα εθθξάδνληαη ρσξίο δηνξζψζεηο, αληίδξαζε, θαη 

ινγνθξηζία.(Wikipedia) 

Οη αλνηθηέο ζπδεηήζεηο γίλνληαη ζρεδφλ ακέζσο, θάλνληαο ηα blogs λα 

απνηεινχλ ηνλ ηδαληθφ ρψξν γηα εθηεηακέλεο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ 

θνηλνηήησλ ηνπ  δηαδηθηχνπ, γηα δηάθνξα επίθαηξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ 

ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Παξαδείγκαηα Διιεληθψλ Blogs: NewsIT, troktiko, 

Madata.GR, newsbeast.gr θ.α. 

3.2.2 Social Networks 

Σα  Social networks,είλαη ηζηνζειίδεο νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ αηφκσλ, ηα νπνία έρνπλ θνηλά 

ελδηαθέξνληα  θαη δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε ησλ αηφκσλ γίλεηαη 

πξφζσπν κε πξφζσπν, ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζηα παλεπηζηήκηα θαη 

γεληθφηεξα ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν ζπλαζξνίδνληαη άλζξσπνη.(Wikipedia) 
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Σα Social networks, είλαη νη πην δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο γηα ηέηνηνπ είδνπο 

επηθνηλσλία, φζνλ αθνξά ην δηαδίθηπν. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην 

δηαδίθηπν απνηειείηαη απφ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο πνπ ςάρλνπλ λα 

ζπλαληήζνπλ θαη λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε άιινπο, ψζηε λα ζπγθεληξψζνπλ, 

λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο, γηα δηάθνξα ζέκαηα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ άπνςε γηα έλα πξντφλ, ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ, ηελ 

εμεχξεζε εξγαζίαο θ.α. ηαλ πξφθεηηαη γηα on-line Social Networks, νη 

ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη γλσζηέο σο Social Network Sites. Οη 

ηζηνζειίδεο απηέο, ιεηηνπξγνχλ ζαλ κηα online θνηλφηεηα ρξεζηψλ, νη νπνίεο 

αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα φπσο είλαη ηα ρφκπη, ε ζξεζθεία ε πνιηηηθή 

θ.α.(Wikipedia) 

Μφιηο επηηξαπεί ε πξφζβαζε ζε κηα ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αξρίδεη 

θαη ε θνηλσληθνπνίεζε. Απηή ε θνηλσληθνπνίεζε, πεξηιακβάλεη ηελ αλάγλσζε 

ησλ ζειίδσλ πξνθίι ησλ άιισλ κειψλ, φπσο θαη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο. 

Οη θίινη πνπ δεκηνπξγνχληαη, είλαη έλα απφ ηα πνιιά νθέιε ησλ Social 

networks. Δπίζεο, παξέρεη ζε άηνκα απφ φιν ηνλ θφζκν ηε δπλαηφηεηα, λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο άιισλ ρσξψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

έλαο ρξήζηεο πνπ δεη ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα αλαπηχμεη δηαδηθηπαθή θηιία κε 

θάπνηνλ πνπ δεη ζηελ Κίλα.(Wikipedia) 

Τπάξρνπλ πνιιέο ηζηνζειίδεο πνπ εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, 

ππάξρνπλ θαη άιιεο πνπ δελ ην θάλνπλ. Οη ηζηνζειίδεο ρσξίο θακία θχξηα 

έκθαζε, ζπρλά αλαθέξνληαη σο "παξαδνζηαθέο" ηζηνζειίδεο θαη έρνπλ 

ζπλήζσο αλνηθηέο ηηο ηδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο 

κπνξεί λα γίλεη κέινο ησλ ηζηνζειίδσλ απηψλ, ρσξίο λα έρεη ζεκαζία πνηα 

είλαη ηα ρφκπη ηνπ, νη πεπνηζήζεηο ηνπ ή νη απφςεηο ηνπ. εκαληηθφ είλαη λα 

αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα  Social Networks, 

φπσο είλαη ε θινπή δεδνκέλσλ, πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη νη ηνί.  

Παξαδείγκαηα ησλ πην γλσζηψλ Social Network Sites θαη ε πξνηίκεζε ηνπο 

απφ ην επξχ θνηλφ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πεγή: ECAR Research Study, (2008), “Social Networking Sites”,ζει. 84 
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3.2.3 Microblogs  

Σα Microblogs είλαη ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ κελχκαηα κηθξνχ 

πεξηερνκέλνπ (έσο 140 ραξαθηήξεο), ηα νπνία αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν. Σα 

κελχκαηα απηά κπνξνχλ λα είλαη έλα θείκελν, κία εηθφλα, έλαο ζχλδεζκνο ή 

έλα κηθξφ βίληεν. Σν Microblogging, έρεη γίλεη δεκνθηιέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

ησλ θίισλ πνπ αλαλεψλνπλ ζπρλά ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ ηνπο, 

αθνινπζψληαο ν έλαο ηνλ άιινλ, δεκηνπξγψληαο κηα αίζζεζε online 

θνηλφηεηαο.(Wikipedia) 

Σν Twitter είλαη ζήκεξα ε πην γλσζηή ηζηνζειίδα Microblogging, ηνπ νπνίνπ ε 

δεκνηηθφηεηα ππνζηεξίδεηαη απφ κηα απμαλφκελε ζπιινγή απφ πξφζζεηεο 

εθαξκνγέο, πνπ επηηξέπνπλ δηαθνξεηηθέο θαη ζπρλά πην ειθπζηηθέο 

ελεκεξψζεηο, φπσο είλαη ην TwitPic γηα ηελ απνζηνιή εηθφλσλ ή ην Polly 

Trade  γηα ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε πξντφλησλ. Απηφ πνπ θαζνξίδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα απηφ ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο, είλαη ε αλαπηπζζφκελε 

εχξεζε λέσλ εξγαιείσλ ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηνπο ρξήζηεο.(Wikipedia) 

Σν Microblogging πξνζθέξεη ηελ άκεζε δεκνζίεπζε κελπκάησλ κε 

ειάρηζηνπο πεξηνξηζκνχο, ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη επίζεο πξνζθέξεη 

άκεζε θάιπςε ησλ εηδήζεσλ απφ άηνκα– κάξηπξεο, ηα νπνία εκπιέθνληαη 

άκεζα ζε γεγνλφηα πνπ εθηπιίζζνληαη, θάηη πνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

πνιχηηκν γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαδνζηαθέο πεγέο 

εηδήζεσλ. ε έλα ηέηνην πιαίζην, ηα Microblogs κπνξνχλ λα δψζνπλ θσλή ζε 

έλα ηκήκα ηεο θνηλσλίαο πνπ δελ αθνχγεηαη. Οη έκπνξνη, ελεκεξψλνληαη γηα 

ηα κελχκαηα πνπ αλαξηψληαη ζε Microblogging ρψξνπο, κε ζθνπφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ηάζεσλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ επηηπρία 

ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. (Wikipedia) 

ε κηθξφηεξε θιίκαθα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νκάδεο εξγαζίαο, ην 

Microblog, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο λα 

κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο, δίλνληάο ηνπο έκπλεπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ έσο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο. 

3.2.4 Wikis  

Σν Wiki είλαη έλα ινγηζκηθφ “web server”, πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζην πεξηερφκελφ ηνπ. Ζ ζπλεξγαζία είλαη ην θιεηδί γηα ην Wiki, 

ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί σο έλα ηζρπξφ ζχζηεκα γηα ηηο δηαδηθηπαθέο 

θνηλφηεηεο, γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη δηθηπαθψλ ηφπσλ. ε αληίζεζε 

κε ηα blogs θαη ηα θφξνπκ, φινη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ ην ππάξρνλ πεξηερφκελν.(Wikipedia)  
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Σν Wiki πξνέξρεηαη απφ ηνλ φξν ηεο Υαβάεο "wiki wiki" πνπ ζεκαίλεη 

"γξήγνξα". Ζ ηδέα ηνπ Wiki, είλαη φηη ε ζπλεξγαζία ζηα πξνγξάκκαηα ζα ηα 

πξνσζήζεη, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ πην γξήγνξα. Σα Wikis επηηξέπνπλ ζηηο 

ηζηνζειίδεο λα γξαθηνχλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζπιινγηθά 

ζε έλα  web browser. Σν Wiki  ππνζηεξίδεη ππεξζπλδέζκνπο, αιιά κπνξεί λα 

είλαη θαη έλα απιφ θείκελν.(Wikipedia) 

Σα πεξηζζφηεξα Wikis είλαη αλνηρηά θαη επηηξέπνπλ ζε θάζε ρξήζηε ηε  

δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ην πεξηερφκελν κηαο ηέηνηνπ είδνπο ηζηνζειίδαο. 

Δλψ κεξηθνί ιέλε φηη απηφ βνεζά ζηελ θαηάρξεζε ησλ θεηκέλσλ, νη 

ππνζηεξηθηέο ζεσξνχλ φηη είλαη γεληθά επθνιφηεξν λα δηνξζσζνχλ ηα ιάζε, 

απφ ην λα δεκηνπξγεζεί ην πεξηερφκελν απφ ην κεδέλ.(Wikipedia) 

Ζ Wikipedia είλαη απηφ πνπ πνιινί ζα ζεσξνχζαλ έλα επηηπρεκέλν Wiki. Ζ 

Wikipedia  είλαη ε πην δεκνθηιήο δηαδηθηπαθή εγθπθινπαίδεηα, πνπ ν θαζέλαο 

κπνξεί λα ελεκεξσζεί θαη λα πξνζζέζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζην ήδε ππάξρνλ 

πεξηερφκελν ηεο .Ζ αιήζεηα είλαη φηη ηα Wikis είλαη αλνηθηά ζε θαηαρξήζεηο, 

αιιά είλαη θηηαγκέλα ψζηε λα είλαη πνιχ εχθνιν γηα έλαλ ζπληάθηε λα 

επαλαθέξεη ην Wiki φπσο ήηαλ πξηλ εθδνζεί, θπιψληαο νπζηαζηηθά πίζσ ην 

Wiki θαη αθαηξψληαο νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν θξίλεηαη αθαηάιιειν. 

(Wikipedia) 

3.2.5 Video Sharing  

Οη  Video Sharing ηζηνζειίδεο επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα παξαθνινπζεί ηα 

βίληεν, ηα νπνία έρνπλ αλαξηεζεί απφ άιινπο ρξήζηεο ή αθφκα θαη απφ 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επηδηψθνπλ ηε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο. Σα βίληεν απηά, κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ νπνηαδήπνηε θαηεγνξία, φπσο γηα παξάδεηγκα: αζηεία video, 

ηαηλίεο, βηληενθιίπ θ.α.  

Σέηνηνπ είδνπο ηζηνζειίδεο, επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ αλάξηεζε θαη 

δηθψλ ηνπο video, είηε απφ πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, είηε επεηδή θάηη ηνπο 

έθαλε εληχπσζε θαη ζέινπλ λα ην κνηξαζηνχλ κε ην επξχ θνηλφ. Ζ πην γλσζηή 

Video Sharing ηζηνζειίδα είλαη ην YouTube, ην νπνίν δηαζέηεη εθαηνκκχξηα 

video φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη έρεη εθαηνκκχξηα ρξήζηεο παγθνζκίσο.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζε πνζνζηά, ε επίζθεςε ζηηο Video 

Sharing ηζηνζειίδεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, θαηά ηελ πεξίνδν 2006 

-2011: 
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Πεγή: The Pew Research Center’s Internet & American Life Project 

3.2.6 Podcasts 

Σν Podcast είλαη έλαο φξνο πνπ εκπλεχζηεθε απφ ηελ εηαηξία “Apple 

Computer  Corporation” γηα ην iPod, ε νπνία είλαη κηα θνξεηή ςεθηαθή 

ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο ήρνπ. Σν Podcast, επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

θαηεβάζνπλ κνπζηθή απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπο απεπζείαο ζην iPod, γηα 

κειινληηθή αθξφαζε. Πιένλ, ν φξνο Podcast δελ ζρεηίδεηαη εηδηθά κε ην iPod, 

αιιά αλαθέξεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ ινγηζκηθνχ θαη hardware πνπ 

επηηξέπεη ηελ απηφκαηε ιήςε αξρείσλ ήρνπ(ζπλήζσο ζε κνξθή MP3),γηα ηε 

δηαζθέδαζε ηνπ ρξήζηε.(Wikipedia) 

Αληίζεηα απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο, φπσο είλαη ην ξαδηφθσλν, ην 

Podcast  δίλεη ζηνπο αθξναηέο ηνλ έιεγρν λα αθνχλ ηελ ερνγξάθεζε πνπ 

επέιεμαλ. Σν Podcast είλαη κηα κνλαδηθή θαηλνηνκία ζηελ δεκνζίεπζε 

πεξηερνκέλνπ, πνπ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απιφηεηά ηνπ θαη ζηελ 

επθνιία ηεο ρξήζεο ηνπ. Οη ρξήζηεο ην κφλν πνπ πξέπεη απιά λα θάλνπλ, 

είλαη λα ζπλδέζνπλ ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ήρνπ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, λα 

ζπλδεζνχλ θαη λα εγγξαθνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε Podcast ππεξεζία. 

(Wikipedia) 

Σν πεξηερφκελν ηνπ ήρνπ κεηαθέξεηαη απφ ηελ αξρηθή πεγή άκεζα θαη 

απηφκαηα ζην iPod ηνπ ρξήζηε ή ζην MP3 player. ια ηα εξγαιεία πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε δηαλνκή κέζσ ηνπ 

Podcast είλαη εχθνια πξνζβάζηκα, απφ νπνηνλδήπνηε δηαζέηεη έλαλ 

ππνινγηζηή. Ζ ππεξεζία Podcast πέξα απφ φηη είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε έρεη 

θαη ειάρηζην θφζηνο. (Wikipedia) 
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3.2.7 Discussion Forums 

Σα Discussion Forums έρνπλ γίλεη ζηηο κέξεο καο, ην κεγάιν κέζν γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ησλ ηζηνζειίδσλ. Δίλαη ν ηφπνο, φπνπ νη 

επηζθέπηεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο. Απηέο ηηο κέξεο, ζρεδφλ 8 ζηνπο 10 δηθηπαθνχο ηφπνπο δηαζέηνπλ 

Forum, φπνπ νη ρξήζηεο ηνπο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπδεηνχλ 

ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.(Wikipedia) 

Σα  Discussion Forums, είλαη πξαγκαηηθά ε αξγή κνξθή ηνπ ιεγφκελνπ chat. 

Σα Forums έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ νηθνδφκεζε on-line θνηλνηήησλ κε 

παξφκνηα  ελδηαθέξνληα. Σα Discussion Forums είλαη  κηα ζχγρξνλε 

ππεξεζία, φπνπ κπνξνχλ ηα κέιε ηνπ λα επηθνηλσλνχλ ζηέιλνληαο κελχκαηα 

ζε άιια κέιε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα είλαη παξφληεο. Σα ζπγθεθξηκέλα Forum 

είλαη πνιχ δεκνθηιή, ιφγσ ηνπ φηη ζεσξνχληαη “εζηζηηθά”, επεηδή θέξλνπλ ζε 

επαθή άηνκα πνπ ζθέθηνληαη κε παξφκνην ηξφπν. Σα πην θνηλά ζέκαηα ζηα 

Discussion Forums πεξηιακβάλνπλ  εξσηήζεηο, ζπγθξίζεηο, δεκνζθνπήζεηο 

θαη ζπδεηήζεηο.(Wikipedia) 

3.2.8 RSS Feeds 

Σν RSS,  πξνέξρεηαη απφ ηνλ  αγγιηθφ φξν “Really Simple Syndication”πνπ 

ζεκαίλεη “Πνιχ Απιή Γηαλνκή”, κε ηελ έλλνηα φηη αλαθέξεηαη ζε κία 

πξνηππνπνηεκέλε κέζνδν αληαιιαγήο ςεθηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηεξηγκέλε ζηελ πξφηππε, θαζηεξσκέλε 

θαη επξέσο ππνζηεξηδφκελε γιψζζα ζήκαλζεο XML. (Wikipedia) 

Σν RSS ιεηηνπξγεί απφ ην 1999, σζηφζν παιαηφηεξεο, φρη ηφζν επηηπρεκέλεο 

ηερλνινγίεο παξφκνηνπ ζθνπνχ, θπθινθνξνχζαλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990. Σν 2005, ην RSS άξρηζε λα ππνζηεξίδεηαη επξέσο απφ ηνπο 

δεκνθηιέζηεξνπο πινεγνχο Web θαη γξήγνξα θαζηεξψζεθε, ιφγσ ηεο 

εμάπισζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνινγηψλ κε ηαθηηθή αλαλέσζε πεξηερνκέλνπ. 

Σν RSS είλαη έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ελεκέξσζεο ησλ γεγνλφησλ. 

Σν δηαδίθηπν απνηειείηαη απφ δηζεθαηνκκχξηα ζειίδεο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ 

ηέηνην πινχην πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ζρεδφλ αδχλαην  γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε 

λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί δηαξθψο φηη λεφηεξν ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν. 

(Wikipedia) 
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Δδψ έξρεηαη λα δψζεη ηε ιχζε ην RSS. Πιένλ φιεο νη πιεξνθνξίεο έξρνληαη 

ζηνλ ππνινγηζηή, ρσξίο ν ρξήζηεο λα ρξεηάδεηαη λα επηζθεθηεί θάζε θνξά 

ηνπο ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Σν RSS επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ αλαλεσκέλνπ πεξηερφκελνπ ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ 

ρξήζηε. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνληαη θαηεπζείαλ ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε νη ηίηινη ησλ ηειεπηαίσλ εηδήζεσλ θαη ησλ άξζξσλ, 

πνπ έρεη επηιέμεη, ακέζσο κφιηο απηά γίλνπλ δηαζέζηκα.(Wikipedia) 

3.2.9 Photo Sharing 

Σν Photo Sharing,είλαη ε δεκνζίεπζε θαη ε κεηαθνξά ςεθηαθψλ 

θσηνγξαθηψλ ηνπ ρξήζηε ζην δηαδίθηπν, δίλνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα ηηο 

κνηξαζηεί κε άιινπο ρξήζηεο (δεκφζηα ή ηδησηηθά). Ζ ιεηηνπξγία απηή 

παξέρεηαη κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ, φπνπ νη εθαξκνγέο πνπ δηαζέηνπλ 

δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαθφξησζε θαη ηελ απεηθφληζε ησλ εηθφλσλ. Σν Sharing 

έρεη ηελ έλλνηα φηη νη άιινη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνπλ ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, 

αιιά φρη θαη' αλάγθε λα έρνπλ θάλεη νη ίδηνη ηε ιήςε ησλ θσηνγξαθηψλ.  

Ζ πξψηε ηζηνζειίδα αληαιιαγήο θσηνγξαθηψλ, δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ on-line παξαγγειίεο 

εθηππψζεσλ θαη επεμεξγαζίαο θσηνγξαθηψλ. Ζ κεγαιχηεξε εμέιημε ήξζε ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Σν Webshots, ην SmugMug, ην Yahoo! θαη ην 

Flickr ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ηζηνζειίδεο πνπ παξείραλ απηή ηε ιεηηνπξγία. 

(Wikipedia) 

Δλψ ηα photo blogs, παξνπζηάδνπλ κφλν κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο θσηνγξαθίεο, νη πεξηζζφηεξεο Photo Sharing ηζηνζειίδεο, 

παξέρνπλ πνιιαπιέο πξνβνιέο, δίλνπλ ηε  δπλαηφηεηα ηαμηλφκεζεο ησλ 

θσηνγξαθηψλ ζε άικπνπκ θαη δηαζέηνπλ ρψξν ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

πξνζζέζεη ζρφιηα. (Wikipedia) 

Σν PhotoSharing, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. 

Μπνξεί επίζεο λα ιεηηνπξγήζεη ζε θνξεηέο ζπζθεπέο, φπσο είλαη ηα θηλεηά 

ηειέθσλα κέζσ MMS ή αθφκα θαη ρξεζηκνπνηψληαο εθαξκνγέο φπσο ην 

Streamzoo  πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη απηφκαηα θσηνγξαθίεο.(Wikipedia) 

3.3 Οη θπξηόηεξεο Social Media Ηζηνζειίδεο 

ηελ ελφηεηα απηή, ζα παξνπζηαζηνχλ κεξηθά απφ ηα πην δηαδεδνκέλα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φζνλ αλαθνξά ηε ρξήζε ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηνπο  αλζξψπνπο.  
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Σα κέζα απηά, ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα ηηο αλάγθεο πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, είηε γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ ηνπο, κε άιια άηνκα. Μέζα απφ ηελ 

πιεζψξα ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν, ζα 

παξνπζηαζηνχλ εθείλα ηα νπνία δηαζέηνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο θαη 

είλαη πην δεκνθηιή ζηε ρψξα καο. 

 

3.3.1 Facebook                                      

Σν Facebook είλαη κία ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ μεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004. Ηδξπηήο ηεο είλαη ν Mark 

Zuckerberg, καδί κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz 

θαη Chris Hughes. ηφρνο ηνπο ήηαλ ε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, ζην νπνίν ήηαλ θαη νη ίδηνη θνηηεηέο. 

(Wikipedia) 

Αξρηθά νη ρξήζηεο πνπ είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ήηαλ κφλν νη θνηηεηέο ηνπ 

Harvard, ελψ αξγφηεξα, επεθηάζεθε θαη ζε άιια παλεπηζηήκηα θαη θνιέγηα, κε 

απνηέιεζκα απφ ην 2007 λα έρεη θηάζεη πιένλ ε ππεξεζία ηνπ Facebook λα 

είλαη πξνζβάζηκε ζε θάζε άηνκν παγθνζκίσο, πνπ ε ειηθία ηνπ μεπεξλά ηα 

13 ρξφληα. Πιένλ νη ρξήζηεο πνπ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζην Facebook, 

μεπεξλνχλ ηα 800 εθαηνκκχξηα, ζχκθσλα κε ηνπο L.A. Times ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2011.(Wikipedia) 

Γηα λα κπνξνχλ ηα άηνκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Facebook, ζα πξέπεη λα 

εγγξαθνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξνζσπηθφ πξνθίι. Ζ δηαδηθαζία είλαη 

εχθνιε θαη ρσξίο θφζηνο. Οη ρξήζηεο ηνπ Facebook κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ 

άιινπο αλζξψπνπο θαη λα ηνπο δεηήζνπλ λα γίλνπλ “θίινη”. Απηνί κε ηε ζεηξά 

ηνπο, κπνξνχλ είηε λα απνδερζνχλ ηελ πξφηαζε (Confirm), είηε λα ηελ 

απνξξίςνπλ (Ignore). Με ηνπο “θίινπο” ηνπο ηψξα, κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ, ζηέιλνληαο κελχκαηα ή θάλνληαο chat, φπσο επίζεο θαη λα 

κνηξάδνληαη ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο.(Wikipedia) 

Οη ρξήζηεο, κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ, φζν ζπρλά ζέινπλ ην πξνθίι ηνπο, 

δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηε πξνζσπηθή ηνπο δσή ή αθφκα θαη γηα ην πνπ 

βξίζθνληαη, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. εκαληηθφ είλαη λα 

αλαθεξζνχλ νη βαζηθέο ζειίδεο ηνπ Facebook νη νπνίεο είλαη: 
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 Ζ Αξρηθή ειίδα (HomePage), πεξηιακβάλεη ηα ηειεπηαία λέα, δειαδή  
θαηαγξάθεη νπνηαδήπνηε θίλεζε έρεη θάλεη θάζε θίινο ή νκάδα πνπ 

αθνινπζεί ν  ρξήζηεο, φπσο είλαη ηα ζρφιηα, ηα video, νη θσηνγξαθίεο, 

θ.α. Οη θηλήζεηο είλαη αλαξηεκέλεο απφ ηελ πην πξφζθαηε πξνο ηελ 

παιαηφηεξε. Ζ Αξρηθή ζειίδα αλαλεψλεηαη θάζε θνξά πνπ θάπνηνο 

ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ην Facebook. 

 

 

 

 Σν Πξνθίι ηνπ ρξήζηε (Profile), πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 
εθείλεο, ηηο νπνίεο έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο λα κνηξαζηεί, φπσο είλαη ην 
φλνκα, ε ειηθία, ε ηνπνζεζία, ε εθπαίδεπζε ηνπ, ηα ελδηαθέξνληα, νη 
θσηνγξαθίεο θ.α.  
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εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη, ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ πξνβιεκάησλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, νη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ Facebook, παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζε θάζε ρξήζηε λα πξνζαξκφζεη θαη λα ξπζκίζεη ην ινγαξηαζκφ 

ηνπ, φζνλ αθνξά ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ 

θάλεη. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πνηνη κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζην πξνθίι ηνπο (κφλν “θίινη” ή φινη νη ρξήζηεο), πνηνη απφ ηνπο 

“θίινπο” ηνπο κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο, αιιά θαη 

γεληθφηεξα πνηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ζα θαίλνληαη δεκφζηα θαη πνηα φρη. 

(Wikipedia) 

3.3.2 Twitter                               

Σν Twitter είλαη κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη 

Microblogging ππεξεζία, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε άιια άηνκα, κε ηα νπνία έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα. Ηδξχζεθε απφ 

ηνλ Jack Dorsey ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε ηνλ Ηνχιην 

ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ. Σν Twitter έρεη γίλεη γλσζηφ παγθνζκίσο, κε πάλσ απφ 300 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ην 2011 θαη ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη σο “SMS ηνπ 

δηαδηθηχνπ”. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο microblogging ππεξεζίαο, δηφηη ηα 

κελχκαηα πνπ θνηλνπνηνχλ νη ρξήζηεο, ηα ιεγφκελα “tweets”, έρνπλ κέρξη 140 

ραξαθηήξεο. (Wikipedia) 

Γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη ρξήζηεο ηνπ twitter, ζα πξέπεη λα εγγξαθεί 

ζηελ ππεξεζία, ε νπνία είλαη δσξεάλ, θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ινγαξηαζκφ κε 

ηα ζηνηρεία ηνπ. Μεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ν ινγαξηαζκφο ηνπ είλαη 

έηνηκνο γηα ρξήζε. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ έρεη πεηχρεη, δηφηη είλαη κία 

πνιχ απιή θαη εχρξεζηε ηζηνζειίδα. (Wikipedia) 

ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο πξέπεη λα αθνινπζήζεη άιινπο εγγεγξακκέλνπο 

ρξήζηεο ηνπ twitter, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί ηνπ, θίινη ηνπ, ζπγγελείο ηνπ ή 

αθφκα θαη άηνκα ηα νπνία δελ γλσξίδεη. χκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ twitter, 

ν ρξήζηεο θάλεi “following”. Σα κελχκαηα φκσο πνπ ζηέιλεη ν ρξήζηεο γηα λα 

ηα δνπλ νη άιινη ρξήζηεο ηνπ twitter, ζα πξέπεη λα ηνλ αθνινπζήζνπλ θαη 

εθείλνη. Οη ρξήζηεο νη νπνίνη αθνινπζνχλ έλαλ άιινλ ρξήζηε, ιέγνληαη 

“followers”. Δπίζεο κπνξεί έλαο ρξήζηεο λα ζηείιεη πξνζσπηθφ κήλπκα ζε 

έλαλ άιιν ρξήζηε (εζσηεξηθά), ρσξίο λα δεκνζηεπηεί ζηνπο άιινπο ρξήζηεο.  
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Οη δχν βαζηθέο ζειίδεο ηνπ twitter είλαη: 

 Ζ Κεληξηθή ειίδα (Home), ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη φια ηα tweets 
ησλ ρξεζηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη θαζεκεξηλά, απφ ην πην πξφζθαην, 
ζην πην παιηφ. ηα “tweets” απηά, νη άιινη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 
απαληήζνπλ ή λα θάλνπλ “retweet”, δειαδή λα αλαδεκνζηεχζνπλ ην 
κήλπκα, ζηνπο δηθνχο ηνπο “followers” 

 

 

 Tν Πξνθίι ηνπ ρξήζηε (Profile), ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα πξνζσπηθά 
ζηνηρεία, φπσο είλαη ην φλνκα, ε ηνπνζεζία ηνπ θαη κία θσηνγξαθία. 
Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο κηθξνχ 
βηνγξαθηθνχ, έσο 160 ραξαθηήξεο. (Wikipedia) 
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εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη ηα 

κελχκαηα, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ πνχ πξνέξρνληαη. ηαλ ην “tweet” 

έρεη πξφζεκα ην «φλνκα ηνπ ρξήζηε», ζεκαίλεη φηη είλαη έλα απιφ κήλπκα, ην 

νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί απφ ηνλ ρξήζηε. ηαλ ην “tweet” έρεη ην πξφζεκα «@ 

φλνκα ηνπ ρξήζηε», ραξαθηεξίδεηαη σο απάληεζε ζε έλα άιιν κήλπκα. ηαλ 

ην “tweet” έρεη ην πξφζεκα «@ reply», ζεκαίλεη φηη ην κήλπκα απηφ 

απνζηέιιεηαη απφ έλα ρξήζηε, ζε  έλαλ άιιν. (Wikipedia) 

3.3.3 LinkedIn                           

Σν LinkedIn είλαη κία ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα επαγγεικαηηθή δηθηχσζε. Ηδξχζεθε ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2002, ελψ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Μάην ηνπ 2003. Σν LinkedIn, 

απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 135 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, ζε 200 ρψξεο 

παγθνζκίσο. (Wikipedia) 

Δίλαη δηαζέζηκν ζε έμη γιψζζεο, Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ηηαιηθά, 

Ηζπαληθά θαη Πνξηνγαιηθά θαη ζήκεξα ζεσξείηαη ε πην επηηπρεκέλε Ηζηνζειίδα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα επαγγεικαηίεο ζηνλ θφζκν. Δίλαη έλα δίθηπν, ην 

νπνίν εζηηάδεη ζηε δηαζχλδεζε επαγγεικαηηψλ, κε ζθνπφ ηε δηεχξπλζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπο νξίδνληα, ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ηδεψλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε λέσλ επθαηξηψλ θαξηέξαο.(Wikipedia) 

Με ηελ εγγξαθή ζην LinkedIn, ν θάζε ρξήζεο δεκηνπξγεί έλα πξνθίι ην νπνίν 

έρεη επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, αθνχ νη ρξήζηεο ηνπ ζπκπιεξψλνπλ 

ζηνηρεία φπσο ζπνπδέο, πξνυπεξεζία, επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, 

ελδηαθέξνληα θ.ιπ. ηε ζπλέρεηα «ζπλδένληαη» κε άηνκα πνπ γλσξίδνπλ, 

φπσο είλαη ζπλάδειθνη, ζπκθνηηεηέο θαη θίινη. Ζ πξνζζήθε ζπλδέζεσλ είλαη 

ην πξψην βήκα, ψζηε λα ζηεζεί ην επαγγεικαηηθφ ηνπο δίθηπν, αθνχ ζηε 

ζπλέρεηα κπνξνχλ λα δνπλ κε πνηνπο ζπλδένληαη νη δηθνί ηνπο γλσζηνί ζην 

LinkedIn. ηελ παξαθάησ εηθφλα, παξνπζηάδεηαη ε πξνζσπηθή ζειίδα ελφο 

ρξήζηε: 
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Γεκηνπξγψληαο έλαλ ινγαξηαζκφ, δεκηνπξγείηαη έλα επξχ δίθηπν επαθψλ θαη 

νη ρξήζηεο απνθηνχλ πξφζβαζε ζε έλα ζεκαληηθφ φγθν πιεξνθνξηψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ LinkedIn, φπσο είλαη ε πξνζζήθε λέσλ αηφκσλ ζην δίθηπν, ε 

ζπκκεηνρή ζε νκάδεο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ε αλαδήηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ε αλαδήηεζε εηαηξηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζέηνπλ 

εξσηήκαηα θαη λα ιακβάλνπλ απαληήζεηο γηα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα ηνπο 

ελδηαθέξνπλ. Σν LinkedIn είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζε πςειφβαζκα ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ θαη δηεπζπληέο αλά ηνλ θφζκν, φπσο επίζεο θαη ζε εηαηξίεο 

εχξεζεο πξνζσπηθνχ.(Wikipedia) 

3.4 SOCIAL MEDIA Marketing 

3.4.1 Αξρέο πνπ δηέπνπλ ην Social Media Marketing 

ηαλ κηα επηρείξεζε πξνζπαζεί λα εηζρσξήζεη ζηα Social Media 

δεκηνπξγψληαο Social Media Marketing ζηξαηεγηθέο, ζα πξέπεη πάληα λα 

ηεξεί θάπνηεο αξρέο. Οη αξρέο απηέο ζχκθσλα κε ηνλ David Joshua Perdue 

αθνξνχλ ζηελ θνηλφηεηα, ζην πεξηερφκελν, ζηε ζπλνκηιία, θαη ζηελ παξνπζία. 

Κάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο απηέο αξρέο, εμππεξεηεί έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Social Media Marketing ζην εζσηεξηθφ 

ηεο επηρείξεζεο. (David Joshua Perdue, 2010) 

1. Δζηηάδνληαο ζηελ θνηλόηεηα 

Ξεθηλψληαο κε ηελ πξψηε αξρή ε νπνία αθνξά ζηελ θνηλφηεηα, θάζε 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ηηο on-line εκπνξηθέο ηεο πξνζπάζεηεο, ζηηο 

θνηλφηεηεο ησλ αηφκσλ.Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

ζπκβαίλεη απηφ, αιιά αο αλαθεξζνχκε ζηνλ πην ζεκαληηθφ.  
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Ο ιφγνο είλαη φηη ην Social Media Marketing, έρεη ζαλ ζηφρν ηελ επηθνηλσλία 

κε νκάδεο αηφκσλ νη νπνίεο έρνπλ παξφκνηα ελδηαθέξνληα. Σα Social Media 

κέζσ ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ δηαζέηνπλ, επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο λα βξνπλ άηνκα ηα νπνία έρνπλ ηηο ίδηεο αζρνιίεο, αλεζπρίεο, 

απφςεηο θαη ελδηαθέξνληα. Απηφ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ 

Social Media Marketing.(David Joshua Perdue, 2010) 

Δπηπιένλ, κηα επηρείξεζε είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα έρεη επηηπρία, ζηνρεχνληαο 

ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηεο θαη φρη ζε γεληθέο νκάδεο νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Αληί λα αζρνιεζεί κε ηηο ππάξρνπζεο θνηλφηεηεο, κηα 

επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη κηα on-line θνηλφηεηα γχξσ απφ ηα 

παξερφκελα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο, ή αθφκα γχξσ θαη απφ ηελ ίδηα. 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο on-line θνηλφηεηαο είλαη ν βαζηθφο 

πειάηεο.(David Joshua Perdue, 2010) 

Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο αγνξέο ζε πην 

πξνζσπηθφ επίπεδν, επεηδή νη ρξήζηεο δεκνζηεχνπλ πνιχ ζπρλά ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο, ηηο νπνίεο εθθξάδνπλ κε ζαθή ηξφπν δεκνζίσο ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα. Γηα ην ιφγν απηφ, θάπνηνη ζχκβνπινη ησλ Social Media, 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο αλζξψπνπο αλάινγα κε ην είδνο ηεο νκάδαο πνπ 

εληάζζνληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο πνπ 

δεκνζηεχνπλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ησλ 

κελπκάησλ πνπ δεκνζηεχνπλ γηα ην ηη επηζπκνχλ, αλάινγα κε ην ηη ζπδεηνχλ 

κε ηνπο θίινπο ηνπο ζηηο online θνηλφηεηεο θ.α. (David Joshua Perdue, 2010) 

2.Γεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ ζηηο θνηλόηεηεο 

ζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν, θάζε επηρείξεζε ζεσξείηαη εθδφηεο ζηα Social 

Media. Τπελζπκίδνληαο φηη ηα Social Media είλαη εξγαιεία πνπ δηεπθνιχλνπλ 

ηελ δεκηνπξγία θαη ηε δηαλνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ, νη επηρεηξήζεηο έξρνληαη 

αληηκέησπεο κε θάπνηεο ζνβαξέο απνθάζεηο. Θα πξέπεη νη ππεχζπλνη ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα είλαη ζίγνπξνη γηα ην πεξηερφκελν πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ θαη 

ζα δεκνζηεχζνπλ, φπσο επίζεο θαη γηα ην ζθνπφ ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Ζ 

επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία, ε εθπαίδεπζε θαη ε ςπραγσγία, είλαη νη ηέζζεξεηο 

ηξφπνη κέζσ ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο on-

line θνηλφηεηεος 

Με ιίγα ιφγηα, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα κήλπκα γηα λα 

επηθνηλσλήζεη κε ην θνηλφ ηεο, λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία κε ην θνηλφ ηεο, 

λα εθπαηδεχζεη ην θνηλφ ηεο ελεκεξψλνληάο ην ή λα δηαζθεδάζεη ην θνηλφ ηεο 

κέζσ ελφο δηαγσληζκνχ.(Bickart θαη Schindler 2002) 
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Δπηπιένλ, κηα επηρείξεζε πξέπεη λα επελδχζεη ζεκαληηθφ ρξφλν ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο γηα ηελ έθδνζε ελφο δεκηνπξγηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε ηελ 

έλλνηα φηη ζα πξέπεη λα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε θαη λα ηνλ 

θάλεη λα ζέιεη λα ην θνηλνπνηήζεη. Αλ ην πεξηερφκελν είλαη βαξεηφ ή αθφκα θαη 

αδηάθνξν, νη άλζξσπνη νη νπνίνη ζα ην δηαβάζνπλ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζα 

ην αγλνήζνπλ.(David Joshua Perdue, 2010) 

3.πκκεηνρή ζηηο θνηλόηεηεο κέζα από ην πεξηερόκελν 

Ζ αξρή ε νπνία αθνξά ζηε ζπλνκηιία, απιά ζεκαίλεη φηη κηα εηαηξεία 

ζπκκεηέρεη ζηα Social Media. Απφ ηε θχζε ηνπο, ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο είλαη δηαδξαζηηθά. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηηο 

ζπλνκηιίεο θαη λα ζπκκεηέρεη ακέζσο φηαλ θάπνηνο θαηαλαισηήο ή κηα online 

θνηλφηεηα, αλαθέξεηαη ζηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο. Απηή ε 

αιιειεπίδξαζε δελ ζεκαίλεη ακέζσο δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ηεο 

επηρείξεζεο. Θα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ ηζηνζειίδσλ απαληψληαο ζε εξσηήζεηο, 

θνηλνπνηψληαο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο, ή απιά θάλνληαο θηιηθά ζρφιηα ζε απηά 

πνπ δεκνζηεχνπλ νη ρξήζηεο. (David Joshua Perdue, 2010) 

4.Απζεληηθή παξνπζία ζηηο θνηλόηεηεο θαη ζπκκεηνρή ζην πεξηερόκελν  

Ζ ηέηαξηε αξρή είλαη ε απζεληηθή παξνπζία ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ έλλνηα φηη 

ζα πξέπεη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηα Social Media λα είλαη αιεζηλή θαη 

πξαγκαηηθή. «ηαλ πξφθεηηαη γηα Social Media Marketing, νη θαλφλεο ηεο 

δέζκεπζεο είλαη δηαθνξεηηθνί. Ο αιηξνπηζκφο ζα πξέπεη λα ππεξηζρχεη πάλσ 

απφ φια. Οη απζεληηθέο δηαδηθηπαθέο ζρέζεηο, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

πεξαηηέξσ ζρέζεηο, αιιά θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία πξαγκαηηθψλ 

ζρέζεσλ, νη νπνίεο λα ζπλερηζηνχλ θαη εθηφο ζχλδεζεο.  

Οπνηαδήπνηε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ην Social Media Marketing, ζα πξέπεη 

λα αγσληζηεί γηα ηε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ηεο, ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηηο 

νπνίεο πξαγκαηνπνηεί. Δθείλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε απηφ 

ηνλ ηξφπν, θαηαιήγνπλ λα απνμελψλνληαη απφ ηηο θνηλφηεηεο, νη νπνίεο 

αηζζάλνληαη φηη έρνπλ αθνχζεη ςέκαηα.(David Joshua Perdue, 2010) 

Γηα ην ιφγν απηφ, δελ έρεη ζεκαζία ην είδνο θαη ην επίπεδν ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ Social Media. εκαζία έρεη φηη θάζε επηρείξεζε πξέπεη 

λα επηθεληξσζεί ζηνλ ηξφπν πνπ ζα πξνζεγγίζεη ηηο on-line θνηλφηεηεο, φληαο 

απζεληηθή ζε φιε ηελ on-line δξαζηεξηφηεηά ηεο.                                                         

(David Joshua Perdue, 2010) 
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3.4.2 Ση είλαη Social Media Marketing 

Σν Social Media Marketing είλαη ε αμηνπνίεζε φισλ ησλ Social Media 

Networks, γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνψζεζε κηαο επηρείξεζεο, ελφο 

πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Έλα απφ ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία, είλαη φηη σθειεί 

ηηο επηρεηξήζεηο, δηφηη ηνπο παξέρεη έλα πξφζζεην θαλάιη επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

ππάξρνληεο πειάηεο, ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγεί θαη σο έλα κέζν 

πξνζέιθπζεο λέσλ πειαηψλ. ηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ, φπσο 

επίζεο θαη ε βνήζεηα ζηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην δηαδίθηπν. (Wikipedia) 

Σν Social Media Marketing εζηηάδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ζηε δεκηνπξγία 

πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν πξέπεη λα πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή θαη λα 

ελζαξξχλεη ηνπο αλαγλψζηεο λα ην κνηξάζνπλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Έλα εηαηξηθφ κήλπκα πνπ δηαδίδεηαη απφ ρξήζηε ζε ρξήζηε, 

θαηά πάζα πηζαλφηεηα έρεη απήρεζε, γηαηί θαίλεηαη λα πξνέξρεηαη απφ κηα 

αμηφπηζηε πεγή θαη φρη απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξία. Σα Social Media πιένλ, είλαη 

κηα πιαηθφξκα πνπ είλαη εχθνια πξνζβάζηκε ζε νπνηνλδήπνηε δηαζέηεη 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Ζ αχμεζε ηεο επηθνηλσλίαο, πξνσζεί ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ εηαηξηθνχ πξντφληνο θαη βειηηψλεη ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ θάζε επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ηα Social Media  ιεηηνπξγνχλ σο 

έλα ζρεηηθά θζελφ κέζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

εθζηξαηείαο κάξθεηηλγθ πνπ επηζπκνχλ.(Wikipedia)  

Ζ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζην ρψξν ηνπ marketing απνηειεί πιένλ 

αδηακθηζβήηεην γεγνλφο, κε απνηέιεζκα ν θαηαλαισηήο λα ηνπνζεηείηαη ζην 

θέληξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο. Σν Social Media Marketing πέξα 

ηνπ φηη ηνπνζεηεί ηνλ πειάηε ζην θέληξν ηεο επηθνηλσλίαο, επηπιένλ 

αλαβαζκίδεη θαη ηνλ ξφιν ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη αμηνπνηψληαο ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο, επηηπγράλεη ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία θαη δηάινγν εληφο ησλ on-line θνηλνηήησλ, αλαδεηθλχνληαο ηνλ 

θαηαλαισηή απφ παζεηηθφ δέθηε κελπκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ, ζε ελεξγφ 

ζπλνκηιεηή θαη πξσηαγσληζηή.(Wikipedia) 

3.4.3 ηόρνη, ηξαηεγηθέο & Σαθηηθέο ηνπ Social Media Marketing 

Πξηλ μεθηλήζεη έλα πξφγξακκα Social Media Marketing, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

λα θαηαγξαθνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο.  
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Τπάξρνπλ κφλν ηξεηο πξαγκαηηθνί επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη, πνπ θαηεπζχλνπλ 

ηα πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ ζε πςειφ επίπεδν νη νπνίνη είλαη: 

1.Ζ αύμεζε ησλ εζόδσλ.  

2.Ζ κείσζε ηνπ θόζηνπο.  

3.Ζ βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε.  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ελφο Social Media Marketing πξνγξάκκαηνο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηεί, ην ηη επηζπκεί λα επηηχρεη ε επηρείξεζε κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή. Μπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ δηάθνξνη ζηφρνη, φπσο είλαη ε 

αχμεζε ηεο θίλεζεο ηεο ηζηνζειίδαο, ε αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο, ε δεκηνπξγία βειηησκέλεο κεραλήο αλαδήηεζεο, ε αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη ε θαζηέξσζή ηεο σο εγέηηδα ζην είδνο ηεο. Οη θνηλσληθνί 

ζηφρνη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

αξρψλ ηνπ SMART, νη νπνίνη είλαη: 

 Specific(πγθεθξηκέλνη) 
 Measurable(Μεηξήζηκνη) 
 Attainable(Δθηθηνί) 
 Realistic(Πξαγκαηηθνί)  
 Timely(Έγθαηξνη) 

 
χκθσλα κε ηνλ Weinberg ν δεκνθηιήο επηρεηξεκαηηθφο ηχπνο θαη ε 

αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία, δελ πξνζθέξεη ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ 

κάξθεηηλγθ αξθεηή θαζνδήγεζε, γηα ην πψο ζα θαηαθέξνπλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ηα Social Media ζηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ηνπο. Σα Social 

Media ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην κίγκα πξνψζεζεο 

(PromotionMix) θαηά ηελ εθπφλεζε θαη εθηέιεζε ησλ νινθιεξσκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ.(Weinberg,2009) 

Απηφ είλαη απαξαίηεην, δηφηη ζπλδπάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παξαδνζηαθψλ εξγαιείσλ κάξθεηηλγθ, κε κηα “κεγέζπλζε” ηεο απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα επηθνηλσλίαο (WOM),ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηεπζπληέο κάξθεηηλγθ, 

δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Σα Social Media επίζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηηξέπνπλ 

ηελ ζηηγκηαία, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ κεηαμχ ηνπο. 

(Weinberg,2009, ζει.26) 

Με ηε ζσζηή ζηξαηεγηθή, ηα Social Media κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζεηηθά γηα κηα επηρείξεζε. Υξεζηκνπνηψληαο ηα σο εξγαιεία, κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηηο φπνηεο ζπδεηήζεηο γίλνληαη γχξσ απφ ηελ επηρείξεζε.  
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Μηα επηρείξεζε δελ κπνξεί λα έρεη ηνλ άκεζν έιεγρν, κε ηελ έλλνηα φηη δελ 

κπνξεί λα γλσξίδεη πάληα ην ηη κπνξεί λα ζθέθηνληαη νη πειάηεο ηεο.Χζηφζν, 

κπνξεί λα αθνχζεη ηη ιέλε θαη λα παξαθνινπζεί ηηο ζπδεηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Έηζη, νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηα πξντφληα ή 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη κία επηρείξεζε.(Weinberg,2009) 

Ο θχξηνο ζθνπφο ησλ Social Media ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο, είλαη λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ ζηα πξντφληα ηεο. Ζ δέζκεπζε 

(Engagement) ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο, απμάλεη ην επίπεδν 

ζπκκεηνρήο, αιιειεπίδξαζεο, νηθεηφηεηαο, αιιά θαη ηελ επηξξνή πνπ έρεη 

ζηνπο θαηαλαισηέο ην εκπνξηθφ ζήκα ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ δέζκεπζε 

νδεγεί πξνο κηα επηζπκεηή ελέξγεηα ή ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Γηα έλαλ 

πειάηε, ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη κηα επηπιένλ αγνξά ελφο 

πξντφληνο ή κηα ηζρπξή ζχζηαζε ζε έλα θίιν. Τπάξρνπλ ηέζζεξεηο βαζηθνί 

ηξφπνη γηα λα εζηηάζνπλ νη πειάηεο ηελ πξνζνρή ηνπο ζε κία επηρείξεζε, νη 

νπνίνη είλαη ε επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία, ε εθπαίδεπζε θαη ε ςπραγσγία. 

(Weinberg,2009) 

Οη πειάηεο πνπ δεζκεχνληαη κε έλα πξντφλ, κία ππεξεζία ή κία ηδέα, είλαη 

πνιχ πην πηζαλφ λα ηελ δηαδφζνπλ θαη λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ κέζσ ησλ 

Social Media. Ζ δέζκεπζε απηή κπνξεί λα έξζεη θπζηθά γηα άηνκα ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο είλαη νη ππνςήθηνη 

πνιηηηθνί ή αθφκα θαη ηα λέα ηερλνινγηθά πξντφληα. Ζ δέζκεπζή ηνπο απηή, 

κπνξεί λα είλαη δεκηνπξγηθή γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ 

κηθξφηεξε εκπινθή θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο πειάηεο.(Weinberg,2009) 

Ο πειάηεο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ on-

line πξνγξακκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη νη on-line ςεθνθνξίεο, νη 

νπνίεο δίλνπλ ζηνλ ρξήζηε έλα αίζζεκα ηδηνθηεζίαο θαη ζπκκεηνρήο. Γίλνληαο 

ζηνπο θαηαλαισηέο ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζνχλ άιινπο ρξήζηεο, νη 

νπνίνη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην πξντφλ, πξνζδνθάηαη ηαπηφρξνλα θαη ε 

δέζκεπζε πεξηζζνηέξσλ πειαηψλ, ελψ ε επηθνηλσλία απηή ιεηηνπξγεί ζεηηθά 

γηα ην πξντφλ.(Weinberg,2009) 

Οη θαηαλαισηέο είλαη πην πηζαλφ λα κηιήζνπλ γηα επηρεηξήζεηο θαη πξντφληα, 

φηαλ ληψζνπλ φηη γλσξίδνπλ αξθεηά γηα απηά. Μηα άιιε ινηπφλ ζεκαληηθή 

ηαθηηθή, είλαη ε επηρείξεζε λα παξέρεη απνθιεηζηηθφηεηα ζε νξηζκέλνπο 

πειάηεο, επεηδή ηνπο αξέζεη λα αηζζάλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί. 

(Weinberg,2009) 
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Σν ζπλαίζζεκα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο, κπνξνχλ λα ην λνηψζνπλ κέζα απφ ηα 

πξντφληα πνπ πξνζθέξεη, ηηο πιεξνθνξίεο θαη γεληθφηεξα κέζσ ησλ εηδηθψλ 

πξνζθνξψλ, πνπ είλαη δηαζέζηκεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε απηνχο ηνπο 

ζεκαληηθνχο πειάηεο.(Weinberg,2009) 

Οη θαηαλαισηέο απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ην πην πηζαλφ είλαη λα ελεκεξψζνπλ 

άιια άηνκα γηα ηα πξντφληα απηά θαη εηδηθφηεξα, φηαλ απηά ηα πξντφληα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εηθφλα θαη ηελ πνηφηεηα ηελ νπνία επηζπκνχλ. Θα πξέπεη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ πξντφληνο θαη νη πξνζπάζεηεο πξνψζεζήο ηνπ, λα γίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ επηζπκεηή εηθφλα πνπ έρνπλ νη πειάηεο ζην κπαιφ ηνπο. Οη 

θαηαλαισηέο ελεκεξψλνπλ άιια άηνκα, γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε ηηο 

νπνίεο είλαη ζπλαηζζεκαηηθά ζπλδεδεκέλνη. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλδέζεηο ησλ αηφκσλ, κε ηελ απνδνρή 

ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ιφγσλ νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. 

(Weinberg,2009) 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ην Social Media Marketing κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ κηα επηρείξεζε, γηα ηελ επίηεπμε δηαθφξσλ ζηφρσλ φπσο 

είλαη: 

 Ζ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ. 

 Ζ βειηίσζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ. 

 Ζ βειηίσζε ησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, γηα θαιχηεξε ζρέζε κε ηνπο 
πειάηεο. 

 Ζ δεκηνπξγία κεξηδίνπ αγνξάο. 

 Ζ δεκηνπξγία θήκεο ηνπ ζήκαηνο. (Brand awareness) 

 Ζ ελίζρπζε ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο πσιήζεηο ησλ 
αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο marketing. 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ ζε 
θηιαλζξσπηθέο ή πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Καη ηέινο, ε αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα 
φπσο είλαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
θ.α. 

 

3.4.4 Social Media Marketing θαη νη ιόγνη εθαξκνγήο ηνπ  

πσο έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, φινη αζρνινχληαη θαη 

αλαθέξνληαη ζην Social Media Marketing. Σα πάληα δεκνζηεχνληαη κέζσ 

Facebook, Twitter θαη γεληθφηεξα κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. (Constant Contact’s, 2011) 
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Οη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ηα Social Media, γλσξίδνπλ βαζηθά ζηνηρεία 

γηα ηηο θνηλσληθέο ηζηνζειίδεο πνπ ππάξρνπλ, πνηεο απφ απηέο είλαη 

ζεκαληηθέο γηα απηνχο, αιιά δελ γλσξίδνπλ ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην Social Media Marketing. Ο ιφγνο είλαη πνιχ 

απιφο, απιά επεηδή ιεηηνπξγεί. (Constant Contact’s, 2011) 

Σελ Άλνημε ηνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα απφ ηελ Constant Contact’s 

πνπ αθνξά ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ήηαλ: 

Σν 95% ησλ ηδηνθηεηψλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ δήισζε φηη φρη κφλν 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Facebook, αιιά ην 82% απφ απηνχο, ζεσξνχλ φηη είλαη 

απνηειεζκαηηθφ. ηελ ίδηα έξεπλα, ην 81% απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα 

ην Social Media Marketing γηα ηε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ηνπο, είπαλ φηη 

αλακέλνπλ λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο ην επφκελν έηνο. Δίηε επεηδή νη 

επηρεηξήζεηο ςάρλνπλ λα βξνπλ λένπο πειάηεο ή είηε, επεηδή ζέινπλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηνπο ίδηνπο. (Constant Contact’s, 2011) 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 10 ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη νη 

επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιάβνπλ ην Social Media Marketing ζηελ ζηξαηεγηθή 

ηνπο: 

1.Σα Social Media επεθηείλνπλ ην εκπνξηθό ζήκα ηεο επηρείξεζεο θαη 

“ζηελεύνπλ” ηηο ζρέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο. 

Οη ζηφρνη κάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο, είλαη ε εχξεζε λέσλ πειαηψλ γηα ηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ε παξακνλή ησλ πθηζηάκελσλ πειαηψλ ζηελ 

θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο κέζσ ηνπ Social Media 

Marketing ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κέζα κάξθεηηλγθ, φπσο είλαη ην e-mail κε 

ην νπνίν ζηέιλνπλ κελχκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο. Δπίζεο, έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα επεθηαζνχλ κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη θνηλσληθέο 

ηζηνζειίδεο, ζε άιιεο παξφκνηνπ πεξηερφκελνπ ηζηνζειίδεο, φπνπ νη πειάηεο 

θαη ηα κέιε ηεο επηρείξεζεο, ζπδεηνχλ θαη εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 

(Constant Contact’s, 2011) 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, είλαη πνιχ κεγάιε. Γηα παξάδεηγκα, 

έλαο πειάηεο ελεκεξψλεη θάπνηα άιια άηνκα γηα έλα πξντφλ, κέζσ κηαο 

θνηλνπνίεζεο πνπ θάλεη ζην δηαδίθηπν ή ζπδεηά γηα ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνο 

είλαη απφ ηελ επηρείξεζε. Με ηηο θηλήζεηο ηνπ απηέο, πξνζθέξεη ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ ζην πξντφλ θαη γλσζηνπνηεί ηηο απφςεηο ηνπ ρσξίο λα 

ρξεηαζηεί ε επηρείξεζε λα μνδέςεη ρξήκαηα γηα ηελ πξνβνιή ηεο απηή. 

Οπζηαζηηθά, ν ρξήζηεο δηαθεκίδεη ηελ επηρείξεζε απφ κφλνο ηνπ.                 

(Constant Contact’s, 2011) 
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Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζπλδεζνχλ κε πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο, θέξλνληαο ηνπο πην θνληά ζε λέεο επηρεηξήζεηο, κέιε θαη 

αγνξαζηέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζχκθσλα κε ην HubSpot, νη επηρεηξήζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Twitter θαηά κέζν φξν δχν θνξέο ην κήλα, θπξηαξρνχλ 

πεξηζζφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ην ρξεζηκνπνηνχλ. 

(Constant Contact’s, 2011) 

2.Οη Social Media ηζηνζειίδεο είλαη δεκνθηιήο ζην επξύ θνηλό. 

Σν Facebook είλαη ε κνλαδηθή ηζηνζειίδα πνπ έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 750 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφο ν φγθνο ησλ ρξεζηψλ, 

ζθεθηείηε φηη είλαη πεξίπνπ 440 εθαηνκκχξηα πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απφ φηη 

ν πιεζπζκφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. Δπηπιένλ, ην Twitter 

ηζρπξίδεηαη φηη έρεη 200 εθαηνκκχξηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, ην LinkedIn 

έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 100 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, ην Google+ έρεη 

πεξηζζφηεξν απφ 20 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο θ.α. Απφ ηα παξαπάλσ λνχκεξα 

πνπ αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ, ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο 

πνιινί απφ ηνπο πειάηεο, ηα κέιε ηεο επηρείξεζεο ή θαη γεληθφηεξα ηα άηνκα 

πνπ ζέιεη λα πξνζεγγίζεη έλαο νξγαληζκφο, λα είλαη ρξήζηεο ηνπιάρηζηνλ 

ελφο θνηλσληθνχ κέζνπ. (Constant Contact’s, 2011)  

3.Σα Social Media δελ αθνξνύλ κόλν ην λεαληθό θνηλό. 

Έλα ζεκαληηθφ ζηεξεφηππν ην νπνίν ζπλδεφηαλ κε ηα Social Media, είλαη φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ λένπο αλζξψπνπο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 

θνηηεηέο θνιεγίσλ. Απηφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη αιήζεηα. χκθσλα κε 

κηα κειέηε πνπ έγηλε ην 2011ε IBM, νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία άλζξσπνη έρνπλ 

εκθαλίζεη ηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

ηζηνζειίδσλ. Σν 2010, ην 72% ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

δεκηνχξγεζαλ ινγαξηαζκφ ζην Facebook, ζην Twitter θαη ζε άιιεο Social 

Media ηζηνζειίδεο, ζε ζχγθξηζε κε ην 2009 πνπ ήηαλ ην 50%.                     

(Constant Contact’s, 2011) 

4.Οη ρξήζηεο ησλ Social Media είλαη πεξηζζόηεξν ελεξγνί. 

Σν Facebook ππνζηεξίδεη φηη νη κηζνί απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ, ζπλδένληαη αλά 

πάζα ψξα θαη ζηηγκή ζην ινγαξηαζκφ ηνπο θαη φηη νη ρξήζηεο απηνί, μνδεχνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ 500 δηζεθαηνκκχξηα ιεπηά ζηελ ηζηνζειίδα θάζε κήλα. 

Δπηπιένλ, πεξηζζφηεξα απφ 700 δηζεθαηνκκχξηα πεξηερφκελα, φπσο είλαη ηα 

ζρφιηα, νη θσηνγξαθίεο, ηα βίληεν, θιπ., θνηλνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο 

ηνπ Facebook θάζε κήλα. Οκνίσο, ην Twitter ηζρπξίδεηαη φηη νη ρξήζηεο ηνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ 350 δηζεθαηνκκχξηα “tweets” θάζε κέξα.  

 

49 



Ζ ρξήζε ησλ Social Media ηζηνζειίδσλ απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο, γίλεηαη 

κφλν θαη κφλν γηα λα αθνχζνπλ θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ην ηη γίλεηαη ζηνλ 

θφζκν, αιιά απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο, γίλεηαη δηφηη επηζπκνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ, λα ζπλνκηινχλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο ζε νηηδήπνηε ηνπο αθνξά. (Constant Contact’s, 2011) 

5.Σα Social Media παξέρνπλ άκεζε αλαηξνθνδόηεζε. 

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ελεξγνχο ρξήζηεο, ζεκαίλεη φηη κέζσ ησλ Social 

Media ηζηνζειίδσλ, κπνξεί κηα επηρείξεζε λα ελεκεξσζεί γηα ηηο απφςεηο ησλ 

πειαηψλ ηεο, είηε είλαη ζεηηθέο, είηε αξλεηηθέο, γηα νηηδήπνηε ηελ αθνξά. 

Σέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίεο, κπνξεί λα ζπιιέμεη γηα ηα πξντφληα, ηηο 

ππεξεζίεο, ηνπο ππαιιήινπο, ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ θ.α. Ζ ζπιινγή ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ, δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, άιια 

θαη ηελ επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο λα θάλνπλ αιιαγέο θαη δηνξζψζεηο, ή αθφκα 

θαη λα πξνσζήζνπλ θαιχηεξα θάπνηεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο είλαη απνδεθηέο 

ζην θνηλφ. Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ Social Media εμππεξεηεί ηελ αλίρλεπζε 

ηάζεσλ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηελ επηρείξεζε λα έρεη κηα θαιχηεξε εθηίκεζε, 

πξαγκαηνπνηψληαο κηα online δεκνζθφπεζε. (Constant Contact’s, 2011) 

6.Σα Social Media ελζαξξύλνπλ ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

Οη ηζηνζειίδεο φπσο ην Twitter θαη ην Facebook, επηηξέπνπλ πην εχθνια 

ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο πειάηεο θαη ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ην ηη ιέγεηαη γηα 

απηέο θαη λα απαληήζνπλ, φπσο επίζεο θαη ην αληίζηξνθν. Ζ ρξήζε 

εξγαιείσλ φπσο ην “Twitter Search”, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο 

λα δνπλ γξήγνξα νπνηαδήπνηε αλαθνξά γίλεηαη ζηα πξντφληα ή ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπο θαη αθφκα λα αλαδεηήζνπλ ιέμεηο - θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επηρείξεζή ηνπο, αλαθαιχπηνληαο ηη ιέεη ν θφζκνο γηα απηνχο. Τπάξρνπλ 

επίζεο εξγαιεία φπσο είλαη ην γλσζηφ Nutshell Mail 

(http://www.nutshellmail.com), ην νπνίν επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ιακβάλεη κε 

e-mail νηηδήπνηε ιέγεηαη γηα απηφλ θαη λα κπνξεί λα απαληήζεη απφ εθεί. 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ιήπηεο ηέηνησλ κελπκάησλ, 

πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη. χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

2011 απφ ηελ εηαηξία InboxQ, ζρεδφλ ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ, φηη 

ζα ήηαλ πην πηζαλφ λα αθνινπζήζνπλ κηα επηρείξεζε πνπ ηνπο απάληεζε ζην 

Twitter, ελψ ην 64% είπαλ φηη ζα ήηαλ πην πηζαλφ λα αγνξάζνπλ θάπνην 

πξντφλ απφ ηελ επηρείξεζε απηή. 
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7.Οη ηζηνζειίδεο κπνξνύλ λα δεκνζηνπνηνύλ πνιιά ζηνηρεία γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο.  

Σα πξνθίι ζε ηέηνηνπ είδνπο ηζηνζειίδεο, βνεζνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκνζηφηεηαο ζρεηηθά κε κηα επηρείξεζε, δηφηη πεξηέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνσζεί. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, κπνξεί λα γίλεη "δεκφζηα", πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

Απηφο είλαη θαη έλαο αθφκα ηξφπνο λα βεβαησζεί ν επηρεηξεκαηίαο, γηα ην αλ ε 

επηρείξεζή ηνπ εκθαλίδεηαη σο απάληεζε, φηαλ θάπνηνο ςάρλεη λα βξεη κηα 

ιχζε ζε έλα πξφβιεκα. (Constant Contact’s, 2011) 

8.Οη Social Media Marketing ηζηνζειίδεο είλαη δσξεάλ. 

Σν Facebook, ην Twitter, ην LinkedIn θαη δηάθνξεο άιιεο ηέηνηνπ είδνπο 

ηζηνζειίδεο, πξνζθέξνπλ ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ εληειψο δσξεάλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

δσξεάλ ππεξεζίεο φπσο ην Wordpress.com ή ην Blogger.com ηνπ Google. 

Μεξηθέο ηζηνζειίδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην LinkedIn, δηαζέηνπλ 

ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε θαηαβνιή πνζνχ, δηφηη 

πξνζθέξεη πην εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο, πνπ απεπζχλνληαη ζε πην 

πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο. Καηά βάζε φκσο γηα έλαλ απιφ ρξήζηε, δελ 

ππάξρεη θαλέλα θφζηνο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο Social Media ηζηνζειίδεο πνπ έρνπκε αλαθεξζεί.                                

(Constant Contact’s, 2011) 

9.Οη Social Media ηζηνζειίδεο επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθώλ 

αιιά θαη επαγγεικαηηθώλ ινγαξηαζκώλ.  

ην Facebook, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ δχν πξνθίι, έλα θαζαξά 

πξνζσπηθφ θαη έλα γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν ππεξεηεί 

ν ίδηνο ρξήζηεο. Σν Facebook πξνζθέξεη κηα επηινγή, ε νπνία είλαη γλσζηή 

σο “Pages”, νη νπνίεο είλαη ζειίδεο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο βαζηθέο  ζειίδεο 

πξνθίι.  

Οη ζειίδεο απηέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δεκηνπξγφ ηνπο, λα δεκνζηεχεη 

κελχκαηα ηα νπνία είλαη νξαηά, κφλν γηα ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ 

θάλεη "Like" ζηελ επηρείξεζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην Facebook, επηηξέπεη 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα θξαηνχλ νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή πιεξνθνξία, 

μερσξηζηά απφ ην εηαηξηθφ ηνπο πξνθίι. 
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10.Σα Social Media είλαη παληνύ.  

Μηα απφ ηηο βαζηθέο ρξήζεηο ησλ Social Media ηζηνζειίδσλ, είλαη φηη δελ 

ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο ηνπο λα είλαη ζηνλ ππνινγηζηή ηελ ψξα πνπ 

δεκνζηεχεηαη έλα κήλπκα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δεκνζηεπηεί ζην Twitter 

ή ζην Facebook έλα απιφ κήλπκα, ζηέιλνληαο έλα e-mail. Δπίζεο ε 

ηερλνινγία έρεη πξννδεχζεη ηφζν πνιχ, πνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα ζηείιεη έλα 

κήλπκα, κηα θσηνγξαθία, έλα βίληεν θαη  λα ελεκεξσζεί γηα ηπρφλ απαληήζεηο 

θαη ζρφιηα, κέζσ εθαξκνγψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 

ηειέθσλα (Smartphone). (ConstantContact’s, 2011) 

3.4.5 Μεηνλεθηήκαηα ηνπ Social Media Marketing 

χκθσλα κε ηνλ Many Mandrusiak ην Social Media Marketing είλαη έλα 

θαληαζηηθφ εξγαιείν ζηελ εξγαιεηνζήθε θάζε επηρεηξεκαηία. εκαληηθφ φκσο 

είλαη λα αλαθεξζνχλ θαη θάπνηα ζηνηρεία ηα  νπνία κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο.(Many Mandrusiak, 2011) 

Αξθεηέο επηρεηξήζεηο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνσζήζνπλ έλα πξντφλ ή 

κηα ππεξεζία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, δεκηνπξγνχλ θαη εθηεινχλ ζηξαηεγηθέο, ηηο 

νπνίεο δελ έρνπλ πξνγξακκαηίζεη ζσζηά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, λα 

θνηλνπνηείηαη ζηνπο ρξήζηεο έλα πεξηερφκελν ην νπνίν δεκηνπξγεί κηα 

ιαλζαζκέλε εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε, ε νπνία είλαη ινγηθφ λα κελ είλαη 

απνδεθηή απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Λφγσ ηεο ζχζηαζεο ησλ Social Media, κηα 

ηέηνηνπ είδνπο ιάζνο θίλεζε δηαδίδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο πνιχ γξήγνξα, κε 

απνηέιεζκα λα ζέηεη ηελ επηρείξεζε ζε κεγάιν θίλδπλν.                                               

(Many Mandrusiak, 2011) 

Δπίζεο, φηαλ νη επηρεηξήζεηο δελ θαηαλννχλ ηελ αμία ησλ Social Media θαη δελ 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηε 

δεκηνπξγία θήκεο ζην πξντφλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ράλνπλ κεγάιν κεξίδην 

ηεο αγνξάο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο παξάδεηγκα είλαη 

θαη ε εηαηξία Sony, ε νπνία ζηελ πξνψζεζε ηνπ PS3, παξακέιεζε ηελ αμία 

ηνπ Social Media Marketing απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα, νη πσιήζεηο ηεο Microsoft  ζην αληίζηνηρν πξντφλ ηεο Xbox λα 

εθηνμεπηνχλ ζηα χςε, ελψ ηεο Sony παξέκελαλ ζε πην ρακειά  επίπεδα. 

(Many Mandrusiak, 2011) 

Κάζε επηρείξεζε ε νπνία απνθαζίδεη λα αζρνιεζεί κε ηα Social Media 

δεκηνπξγψληαο έλα blog, έλα ινγαξηαζκφ ζην Twitter ή ζην Facebook, ζα 

πξέπεη λα νξίζεη θάπνην άηνκν, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζειίδσλ απηψλ. (Many Mandrusiak, 2011) 
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Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε ηαθηηθή αλαλέσζε ησλ ζειίδσλ, ε 

απάληεζε ζηα κελχκαηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θάζε 

ζπδήηεζε ε νπνία αθνξά ηελ επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη. 

(Many Mandrusiak, 2011) 

Γελ ππάξρεη ηίπνηα ρεηξφηεξν απφ ηελ επίζθεςε ελφο θαηαλαισηή ζε κία 

εηαηξηθή ζειίδα ηνλ Ηαλνπάξην θαη ην ηειεπηαίν κήλπκα ην νπνίν έρεη 

θνηλνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε, λα είλαη ηνλ πξνεγνχκελν επηέκβξην. 

πσο επίζεο, λα έρεη ζηείιεη έλα κήλπκα θάπνηνο πηζαλφο πειάηεο θαη λα 

απαληεζεί κεηά απφ θαηξφ ή ίζσο θαη πνηέ.(Many Mandrusiak, 2011) 

Ζ εηθφλα απηή δίλεη άζρεκε εληχπσζε ζηνπο θαηαλαισηέο, κε ηελ έλλνηα φηη 

αλ κηα επηρείξεζε είλαη ηφζν απαζρνιεκέλε ψζηε λα κελ έρεη αλαλεψζεη ην 

εηαηξηθφ ηεο πξνθίι γηα ηφζν θαηξφ, ηφηε πξνθαλψο ζα είλαη πνιχ 

απαζρνιεκέλε γηα λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο 

ηεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη πειάηεο λα απεπζπλζνχλ ζε άιιε 

αληαγσληζηηθή επηρείξεζε. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, αλ κηα επηρείξεζε δελ 

κπνξεί λα δηαζέζεη ηνπιάρηζηνλ 6 κε 8 ψξεο ηελ εβδνκάδα γηα ηα Social 

Media, ηφηε θαιχηεξα είλαη λα κελ αζρνιεζεί θαζφινπ κε ηελ πξνψζεζή ηεο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. (Many Mandrusiak, 2011) 

Οη ινγαξηαζκνί ησλ Social Media πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηείλνπλ 

λα ιεηηνπξγνχλ σο πξνζσπηθνί. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν, 

ην νπνίν ιεηηνπξγεί αξλεηηθά γηα ηελ επηρείξεζε. Οη ινγαξηαζκνί απηνί 

δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθάζηνηε ππαιιήισλ. Πξέπεη  νη απφςεηο θαη 

νη ελεκεξψζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη, λα εθπξνζσπνχλ ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν εθπξφζσπνο ηεο 

ηζηνζειίδαο παξαζηεί ζε έλα επαγγεικαηηθφ ζπλέδξην ζε άιιε ρψξα, δελ 

ελδηαθέξεη ηνπο θαηαλαισηέο ν θαηξφο θαη ην φκνξθν ηνπίν ζην νπνίν έγηλε ην 

ζπλέδξην, αιιά ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ηελ νπνία κπνξεί λα ιάβεη ην πξντφλ. 

(Many Mandrusiak, 2011) 

Δπίζεο, άιινο έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε εηαηξηθή ηζηνζειίδα δελ 

πξέπεη λα γίλεηαη πξνζσπηθή, είλαη φηη ζε πηζαλή απνρψξεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ, νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηφηε ζα 

“ραζνχλ”, φπσο θαη ν ηξφπνο ηεο κέρξη ηφηε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζα αιιάμεη. Γηα 

ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζα πξέπεη ε ρξήζε ησλ εηαηξηθψλ ηζηνζειίδσλ λα γίλεηαη 

κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ν 

ππάιιεινο πνπ αλαιακβάλεη ηε ζέζε απηή. (Many Mandrusiak, 2011) 
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Ήδε έρεη αλαθεξζεί, φηη ε ελαζρφιεζε κε ηα Social Media είλαη πνιχ 

ρξνλνβφξα. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα νξίζεη έλα άηνκν ην νπνίν ζα είλαη 

ππεχζπλν γηα ην πξνθίι ηεο ζην δηαδίθηπν, παξαθνινπζψληαο ηα ζρφιηα θαη 

απαληψληαο ζε εξσηήζεηο. Γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, απηφ κπνξεί λα είλαη 

έλα ζνβαξφ πξφβιεκα, δηφηη ζα ρξεηαζηεί λα αζρνιεζνχλ αξθεηνί ππάιιεινη 

ηεο επηρείξεζεο ηελ ίδηα πεξίνδν, αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ. 

(Many Mandrusiak, 2011) 

Ο ιφγνο είλαη φηη ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα γηα ηελ 

πξφζιεςε ελφο αηφκνπ, ην νπνίν ζα αζρνιείηαη κφλν κε ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ δέζκεπζε ηνπ ρξφλνπ, είλαη ν ιφγνο πνπ 

πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηα Social Media, κε 

απνηέιεζκα λα κελ εληζρχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο κάξθεηηλγθ ηνπο.                               

(Many Mandrusiak, 2011) 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί, φηη ην Social Media Marketing είλαη κηα 

καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Παξαηεξψληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Social Media Marketing, δηαπηζηψλεηαη φηη ρξεηάδεηαη 

αξθεηφο ρξφλνο ψζηε λα αξρίζεη λα επσθειείηαη ε επηρείξεζε απφ ηε 

ζηξαηεγηθή απηή. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα κπνξνχζε λα δηαξθέζεη απφ ιίγνπο 

κήλεο έσο έλα ρξφλν, πξνηνχ κηα επηρείξεζε αξρίζεη λα ιακβάλεη ηα νθέιε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηεο. (Many Mandrusiak, 2011) 

Σέινο, δελ ζα κπνξνχζε λα κελ γίλεη ιφγνο γηα ην ξίζθν πνπ παίξλεη κία 

επηρείξεζε αλνίγνληαο δεκφζην δηάινγν κε ηνπο πειάηεο ηεο. Κάζε θνξά πνπ 

κηα επηρείξεζε δίλεη ιαβή γηα αλνηθηή θξηηηθή, ππάξρεη πάληα ν θφβνο θαη ε 

δπλαηφηεηα ησλ ζπλνκηιεηψλ γηα αξλεηηθά ζρφιηα σο πξνο έλα πξντφλ ή κηα 

ππεξεζία. Θα κπνξνχζε απηφ λα κελ ζεσξεζεί θάηη θαθφ, δηφηη αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν, δηφηη άθνπζαλ θαη αληηκεηψπηζαλ 

ηελ αξλεηηθή θξηηηθή, δηνξζψλνληαο ηα πξντφληα ηνπο. Δίλαη γλσζηφ φηη νη 

θαηαλαισηέο, ζέινπλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή, λα 

δηαζέηνπλ ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Απηφ ηνπο θάλεη λα λνηψζνπλ πην 

αζθαιείο, δηφηη ζεσξνχλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα, 

φρη κφλν ζα εμππεξεηεζνχλ ζχληνκα, αιιά ζα ππάξρεη θάπνηνο ν νπνίνο ζα 

αθνχζεη θαη ζα θαηαλνήζεη ην πξφβιεκα ηνπο. (Many Mandrusiak, 2011) 

3.4.6 Γηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο Social Media Marketing 

Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη ππάξρεη ζπλνρή κεηαμχ φισλ ησλ παξακέηξσλ,  γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ηεο Social Media Marketing ζηξαηεγηθή 

ηνπο.(Perdue,2010) 
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Ζ πξψηε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ίζσο είλαη θαη ε πην 

ζεκαληηθή, είλαη ν ρξφλνο. Καηά γεληθφ θαλφλα, φηαλ κηα επηρείξεζε δελ έρεη 

γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα Social Media θαη ειπίδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηεξάζηηεο απνδφζεηο άκεζα, απηαπαηάηαη νηθηξά. Κάζε επηρείξεζε πξέπεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είλαη απαξαίηεηε ε δέζκεπζε ηνπ ρξφλνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο, ηελ νπνία πξέπεη λα απνδερζεί ή λα απνξξίςεη, 

ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. (Perdue,2010) 

Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο αλαθέξεηαη ζην φηη, γηα ηε δεκηνπξγία Social Media 

Marketing ζηξαηεγηθήο, δελ απαηηείηαη ε αθαίξεζε φισλ ησλ παξαδνζηαθψλ 

κεζφδσλ κάξθεηηλγθ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα άηνκα ηα νπνία είλαη γλψζηεο 

ηνπ Social Media Marketing, ππνζηεξίδνπλ φηη ην Social Media Marketing 

ζπκπιεξψλεη ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο κάξθεηηλγθ. Αλ θαη νξηζκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζηεξίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο κφλν ζην Social Media Marketing, 

κηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη κεγηζηνπνηεί πάληα 

ηηο εκπνξηθέο δπλαηφηεηεο ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ. Ο ζηφρνο ηνπ 

επηρεηξεκαηία δελ είλαη λα βξεη ηελ θαιχηεξε ιχζε κάξθεηηλγθ, αιιά λα 

αλαθαιχςεη ην θαιχηεξν κίγκα κάξθεηηλγθ, πνπ ζπρλά πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο 

παξαδνζηαθέο ηερληθέο, φζν θαη ηηο ηερληθέο ηνπ Social Media Marketing. 

(Perdue,2010) 

Ζ ηξίηε παξάκεηξνο, έρεη λα θάλεη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εζσηεξηθψλ 

αλεζπρηψλ, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Social Media. πσο είλαη αλακελφκελν, 

πνιιά ζηειέρε αληηκεησπίδνπλ ηα Social  Media κε θαρππνςία, φπσο επίζεο 

θαη πνιινί δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη ίζσο αληηκεησπίζνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα 

κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο, απφ ηε ρξήζε ησλ Social Media ηζηνζειίδσλ. Γηα  

παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο πξφβιεκα ζα ήηαλ, αλ έλαο εξγαδφκελνο δηέξξεε 

απφξξεηεο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζην Twitter. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε IBM, δεκνζίεπζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ρξήζε ησλ 

θνηλσληθψλ κέζσλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

(http://www.ibm.com/blogs/zz/en/ guidelines.html).(Perdue,2010) 

Απφ φια ηα πξναλαθεξζέληα, παξαηεξνχκε φηη εάλ νη επηρεηξήζεηο αθνχ 

εθηειέζνπλ πξνζεθηηθά ηε Social Media Marketing ζηξαηεγηθή ηνπο, ζα είλαη 

ζε ζέζε λα απνιαχζνπλ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ ηα Social Media, ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνχλ ζπλερψο γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, πνπ ίζσο 

επηθέξνπλ.(Perdue,2010) 
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4.  CASE STUDY ICCMI 2014  

Τπφ ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ 

Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο απφ ηηο Φνηηήηξηεο 

Άληεξζνλ Βαλέζζα Άλλα-Μαξία θαη Απνζηνιίδνπ Άλλα-Μαξία κε 

επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ Αζεκαθφπνπιν Κσλζηαληίλν δφζεθε ε πξφηαζε 

δεκηνπξγίαο πξνθίι γηα ην ζπλέδξην ICCMI 2014 πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηελ Αζήλα, ζηα θνηλσληθά δίθηπα Facebook, Twitter θαη LinkedIn. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο ζειίδαο ζην Facebook φπνπ 

έπξεπε λα πξνζειθχζνπκε κηα ιίζηα νλνκάησλ πνπ δφζεθε απφ ηνλ θ. 

Αζεκαθφπνπιν πνπ ήηαλ ν βαζηθφο θνηλφ- ζηφρνο γηα λα θάλνπλ like, γηα λα 

πιεξνθνξεζνχλ ζσζηά θαη γηα λα ηξαβήμνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην. 

4.1 Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ ζην Facebook 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζειίδα ζην Facebook πξέπεη αξρηθά λα κπνχκε ζην 

ίληεξλεη θαη λα πιεθηξνινγήζνπκε www.facebook.com. 

 

ηαλ κπνχκε ζηε ηζηνζειίδα επηιέγνπκε  «Γεκηνπξγήζηε ζειίδα γηα 

δηαζεκφηεηα, ζπγθξφηεκα ή επηρείξεζε» 
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Έπεηηα επηιέγεηο πνηα ζα είλαη ε ζρέζε ηεο ζειίδαο, δειαδή  

 Σνπηθή επηρείξεζε ή ηνπνζεζία 

 Δηαηξεία, επηρείξεζε ή νξγαληζκφο 

 Δκπνξηθή επσλπκία ή πξντφλ 

 Καιιηηέρλεο ζπγθξφηεκα ή δεκφζην πξφζσπν 

 Φπραγσγία 

 θνπφο ή θνηλφηεηα 
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Ζ ζειίδα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηε πηπρηαθή εξγαζία είρε σο ζέκα ην 2ν 

ζπλέδξην γηα ζέκαηα ζχγρξνλνπ κάξθεηηλγθ ζηελ Αζήλα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 

νπφηε επηιέμακε ηελ επηινγή ¨Δηαηξεία, επηρείξεζε ή νξγαληζκόο¨. 

 

Έπεηηα αθνχ ην επηιέμακε επηιέγνπκε ηελ θαηεγνξία ηνπ. ηελ ζειίδα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ επηιέμακε ¨Δθπαίδεπζε¨ θαη 

ην φλνκα πνπ δψζακε ήηαλ ¨Iccmi 2014¨. 
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ηε ζπλέρεηα δηαβάδνπκε ηνπο Όροσς τρήζης ηων Σελίδων ηοσ Facebook θαη 

αθνχ παηήζνπκε φηη ζπκθσλνχκε ζπλερίδνπκε κε ην ¨Ξεθηλήζηε¨. 

 

 

ηε ζπλέρεηα καο εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ δεηάεη λα ζπλδεζείο γηα λα 
ζπλερηζηεί ν ινγαξηαζκφο ηεο ζειίδαο πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη 
ήδε ελεξγφο ινγαξηαζκφο απφ θάπνην θπζηθφ πξφζσπν. 

 

 

Έηζη δεκηνπξγήζακε έλα λέν ινγαξηαζκφ ζην Facebook αξρηθά κε ην φλνκα 
Konstantinos Asimakopoulos κε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
iccmifb2014@gmail.com θαη θσδηθφ πξφζβαζεο marketing2014. ηε 
ζπλέρεηα φπσο ζα αλαθεξζνχκε πην αλαιπηηθά παξαθάησ αιιάμακε ην φλνκα 
πξνθίι απφ Konstantinos Asimakopoulos ζε Iccmi Atei γηαηί πηζηεχακε ζα 
έρεη πην ζσζηή αληαπφθξηζε. 
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Σέινο δεκηνπξγήζακε ηελ ζειίδα καο δίλνληαο ην φλνκα Iccmi 2014 θαη φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα απηήλ θαζψο θαη ηελ αλάινγε 

θσηνγξαθία πξνθίι θαη εμσθχιινπ. Ζ δεκηνπξγία απηήο ηεο ζειίδαο ζέιακε 

λα δψζεη κηα εηθφλα θχξνπο θαη ζνβαξφηεηαο γηα ην ζπλέδξην κε απνηέιεζκα 

νη θσηνγξαθίεο θαη νη πιεξνθνξίεο λα θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ρσξίο λα παξαπέκπεη ζε άιιεο πηπρέο. 
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ηε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζηελνχ θχθινπ κε ην ζπλέδξην ηνπ Iccmi 2014 

ζηείιακε πνιιά αηηήκαηα θηιίαο ζε πξνηεηλφκελα άηνκα θαη ζε άηνκα θνηλφ –

ζηφρν πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε θνηλφηεηα ηνπ Facebook λα καο κπινθάξεη 

γηα ηνλ απμεκέλν αξηζκφ αηηεκάησλ θηιίαο θαζψο πνιιά απφ ηα άηνκα πνπ 

ζηείιακε αίηεκα θηιίαο καο απέξξηςαλ. Αξρηθά κπιφθαξε ηνλ ινγαξηζκφ καο 

κε απνηέιεζκα γηα κηα εβδνκάδα λα κε κπνξνχκε λα θάλνπκε Log in. ηε 

ζπλέρεηα ελψ κπνξνχζακε λα ζπλδεζνχκε ζηνλ ινγαξηαζκφ καο κάο 

κπιφθαξε ηελ δπλαηφηεηα λα ζηέιλνπκε αηηήκαηα θηιίαο. 
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ηαλ  απαγνξεχεηαη πξνζσξηλά ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε λα ζηέιλεη 

αηηήκαηα θηιίαο, ν ιφγνο ίζσο είλαη φηη θάπνηα απφ ηα αηηήκαηα θηιίαο πνπ 

έρνπλ ζηαιεί είηε δελ έρνπλ απαληεζεί είηε έρνπλ ραξαθηεξηζηεί αλεπηζχκεηα. 

ην εμήο, ζα πξέπεη λα ζηέιλεη αηηήκαηα θηιίαο κφλν ζε άηνκα πνπ γλσξίδεηε 

πξνζσπηθά (π.ρ. ζηνπο θίινπο, ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζπλαδέιθνπο ή ζηνπο 

ζπκκαζεηέο). Πξέπεη λα θξνληίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην πξαγκαηηθφ φλνκα θαη 

ηελ αιεζηλή θσηνγξαθία ηνπ, γηα λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ ρξήζηε ηα άηνκα κε ηα 

νπνία ζέιεη λα γίλεη θίινο. 

Αλ ζέιεη λα ιακβάλεη ελεκεξψζεηο απφ ρξήζηεο πνπ ζεσξεί ελδηαθέξνληεο, 

ρσξίο φκσο λα ηνπο γλσξίδεη πξνζσπηθά (π.ρ. δεκνζηνγξάθνπο, 

δηαζεκφηεηεο ή πνιηηηθνχο), κπνξεί λα ηνπο αθνινπζεί, αληί λα ηνπο ζηείιεη 

αίηεκα θηιίαο. 

Έηζη πάξζεθε ε απφθαζε λα αιιάμνπκε ην φλνκα πξνθίι απφ Konstantinos 

Asimakopoulos ζε Iccmi Atei ψζηε λα κπνξεί πην εχθνια λα αλαγλσξίδεη ην 

θνηλφ- ζηφρνο ην πξνθίι κηαο θαη ην φλνκα Konstantinos Asimakopoulos δελ 

ήηαλ γλσζηφ ζε φινπο. 

Ζ ιίζηα νλνκάησλ κε ην θνηλφ- ζηφρν πνπ καο αλέζεζε ν επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Αζεκαθφπνπινο πεξηείρε 500 νλφκαηα εθ ησλ 

νπνίσλ νη 100 βξέζεθαλ ζε ινγαξηαζκφ ζην Facebook αιιά νη 80 καο έθαλαλ 

απνδνρή αηηήκαηνο. 

Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθεξζνχκε πσο ζχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε ιίζηα 

ηνπ θνηλνχ- ζηφρνπ ζηείιακε ζε φιεο ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηνπ απφ ην 

iccmifb2014@gmail.com ηελ πξφηαζε: 

“Like us on this link on Facebook and get all the information you need about 

Iccmi 2014: 

 https://www.facebook.com/pages/ICCMI-2014/675245242495270 

Thank you!” 

Απηφ έγηλε γηα λα κπνξέζνπλε θαη νη ίδηνη λα καο βξνχλ ζηελ πεξίπησζε 

ελδηαθέξνληνο ηνπο θαη λα ιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

ηε ζπλέρεηα πξνηέζεθε λα ζηέιλνπκε αηηήκαηα θηιίαο ζε άηνκα κε 

ζπγθεθξηκέλν ηίηιν (Lecture, Senior Lecture, Principal Lecture, Professor, 

Assistand, Associate, Phs Student/ Candidate/ Researcher) απφ δηάθνξα 

Παλεπηζηήκηα παγθνζκίσο θαζψο θαη λα θάλνπκε Like ζε δηάθνξεο ζειίδεο 

πνπ αθνξνχλ ην  κάξθεηηλγθ ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πξνζειθχζνπκε αθφκε 

πεξηζζφηεξν θνηλφ θαη λα γίλνπκε φζν ην δπλαηφλ πην γλσζηνί. 
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Βέβαηα ην κπινθάξηζκα απφ ην Facebook έγηλε 3 θνξέο (κία γηα 14 κέξεο, γηα 

7 θαη γηα 30 κέξεο) κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα ελεξγήζνπκε ηφζν 

δπλακηθά φζν αξρηθά ζθνπεχακε. Σν πξνθίι Iccmi Atei έρεη 351 θίινπο θαη ε 

ζειίδα Iccmi 2014 έρεη 254 Like. 

Δπηπιένλ καδί κε ηελ ζειίδα δεκηνπξγήζακε θαη ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο 

πνπ καο επηηξέπεη ην Facebook φπνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο ησλ 

θίισλ καο ζε απηήλ θαζψο, θαη απηνί ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα 

πξνζθαιέζνπλ θαη άιινπο, κε εκεξνκελία ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ ηελ 

Σεηάξηε, 18 Ηνπλίνπ ηνπ 2014. Απφ φινπο ηνπ θίινπο πνπ πξνζθιήζεθαλ νη 

14 απάληεζαλ πσο ίζσο λα πάλε, νη 25 απάληεζαλ ζεηηθά ελψ νη ππφινηπνη 

δελ απάληεζαλ θαζφινπ. 

Σέινο, παξάιιεια κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ αλαξηνχζακε ζηε 

ζειίδα αιιά θαη ζην πξνθίι πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζπλέδξην κε ζηφρν λα 

θξαηάκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα θαιά ελεκεξσκέλν ην θνηλφ θαζψο θαη γηα 

λα ππελζπκίδνπκε ηελ παξνπζία καο θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ ζπλεδξίνπ. 

4.2  Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ ζην Twitter 

ηε ζπλέρεηα σο δεπηεξεχνληα αιιά ελεξγά ζε δεκνζηεχζεηο θνηλσληθά δίθηπα 

επηιέρζεθαλ ην Twitter θαη ην LinkedIn. 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζειίδα ζην Twitter πξέπεη αξρηθά λα κπνχκε ζην 

ίληεξλεη θαη λα πιεθηξνινγήζνπκε www.twitter.com  

 

ηαλ κπνχκε ζηελ ηζηνζειίδα επηιέγνπκε ¨Sign in¨. 
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ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ ζπλδένληαη φζνη είλαη ήδε 

εγγεγξακκέλνη  θαη κηα επηινγή γηα λα θάλνπλ εγγξαθή λέα κέιε ζην Twitter. 

Έηζη παηάκε εθείλε ηελ επηινγή. 

 

Έπεηηα εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν γηα ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ θαη 

δίλνπκε ηα αλάινγα ζηνηρεία γηα ην ινγαξηαζκφ καο. 

 

πκπιεξψζακε ζαλ πιήξεο φλνκα ην Iccmi 2014, δψζακε  ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε iccmifb2014@gmail.com, θσδηθφ πξφζβαζεο marketing2014 θαη 

ζαλ φλνκα ρξήζηε Iccmi 2014. Δπηπιένλ, δηαβάδνπκε ηνπο φξνπο ρξήζεο, 

ζπκθσλνχκε θαη ν ινγαξηαζκφο καο είλαη έηνηκνο! 
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εκείσζε: Αθνχ δεκηνπξγήζακε ηνλ ινγαξηαζκφ καο ην Twitter καο 

ξψηεζε αλ ζα ζέιακε λα ζπλδεζεί κε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηηο νπνίεο 

έρνπκε θαηαρσξεκέλεο ζην ειεθηξνληθφ καο ηαρπδξνκείν θαη κέζσ απηψλ λα 

βξεη άηνκα λα αθνινπζνχκε. Δκείο κε ηε ζεηξά καο ζπκθσλήζακε θαη 

βξήθακε 63 άηνκα λα αθνινπζνχκε. 

Ζ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζην θνηλσληθφ δίθηπν ηνπ Twitter δελ καο 

δπζθφιεςε θαη καο βνήζεζε αξθεηά κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ κηαο 

θαη ζπλδέζεθε απεπζείαο ζηελ ειεθηξνληθή καο δηεχζπλζε θαη αλαδήηεζε απφ 

κφλν ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ήδε θαηαρσξεκέλεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο πνπ 

είρακε απφ ην θνηλφ- ζηφρν. 

ηε ζπλέρεηα αθνχ δεκηνπξγήζακε ηνλ ινγαξηαζκφ αλαξηνχζακε δχν κε ηξεηο 

θνξέο ηελ εβδνκάδα ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλψζεηο γηα ην ζπλέδξην. 

Σέινο έρνπλ κέρξη ηψξα αλαξηεζεί 28 Tweets, 66 άηνκα πνπ αθνινπζνχληαη 

θαη 6 πνπ καο αθνινπζνχλ. 

4.3  Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ ζην Linked In 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ινγαξηαζκφ ζην Linked In πξέπεη αξρηθά λα 

πιεθηξνινγήζνπκε www.linkedin.com . 

 

 

ηαλ κπνχκε ζηε ζειίδα θαηαγξάθνπκε ηα ζηνηρεία καο θαη ζηε ζπλέρεηα 

παηάκε  Join Now γηα λα δεκηνπξγεζεί ν ινγαξηαζκφο καο. 
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αλ φλνκα ρξεζηκνπνηήζακε ην Iccmi 2014 κε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ην 

iccmifb2014@gmail.com  θαη θσδηθφ πξφζβαζεο ην marketing2014. 

ηε ζπλέρεηα αθνχ ζπκθσλήζακε κε ηνπο όροσς τρήζης ηοσ LinkedIn 

αλαξηνχκε θσηνγξαθία πξνθίι, ζπκπιεξψλνπκε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 

γηα εκάο θαη ν ινγαξηαζκφο καο είλαη έηνηκνο! 

 

εκείσζε: Αθνχ δεκηνπξγήζακε ηνλ ινγαξηαζκφ καο ην Linked In καο 

ξψηεζε αλ ζα ζέιακε λα ζπλδεζεί κε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηηο νπνίεο 

έρνπκε θαηαρσξεκέλεο ζην ειεθηξνληθφ καο ηαρπδξνκείν θαη κέζσ απηψλ λα 

βξεη επαθέο. Δκείο κε ηε ζεηξά καο ζπκθσλήζακε θαη βξήθακε 61 επαθέο. 
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Ζ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζην Linked In δελ καο δπζθφιεςε φπσο θαη κε ην 

Twitter, καο βνήζεζε κε ηνλ ίδην ηξφπν ζην λα βξνχκε ην αλάινγν θνηλφ καο 

ζηφρν. 

Σν Linked In αλαθέξεηαη θπξίσο ζε επαγγεικαηίεο θαη ε δεκηνπξγία 

ινγαξηαζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ δίθηπν έδσζε κηα εηθφλα πξψηηζηε 

θαη θχξνπο. 

πσο θαη ζην Twitter έηζη θαη ζην Linked In αλαξηνχζακε δχν κε ηξεηο θνξέο 

ηελ εβδνκάδα ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλψζεηο γηα ην ζπλέδξην. 

Σέινο καδί κε ηελ βνήζεηα ηνπ Linked In ζπλδεζήθακε κε 103 επαθέο ην 

νπνίν κπνξεί λα δεη ην πξνθίι καο θαη λα πάξεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζπλέδξην Iccmi 2014. 
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5. ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΛΗΓΑ  ICCMI 2014                

(15/11/2013-10/02/2014) ΣΟ FACEBOOK 

ΑΠΟ 15/11/2013 ΔΧ 10/02/2014 

 

ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ 

 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 

ΓΔΝΗΚΑ: ζην ρξνληθφ  απηφ δηάζηεκα (15/11/2013-10/02/2014) ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1: Σν δηάγξακκα 1 αλαθέξεηαη ζηα ζπλνιηθά <<κνπ αξέζεη>> 

ηεο ζειίδα. πγθεθξηκέλα, ζηηο 15/11 δελ είρακε θαλέλα Like, ζηηο 16/11 

αλεβήθακε ζηα 66 << κνπ αξέζεη>>, ζηηο 17/11-18/11 πξνζηέζεθαλ αθφκε 6 

Like θαη θηάζακε ζηα 73, ζηηο 19/11-21/11  είρακε κηα κηθξή αχμεζε ζηα 75 

<<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 22/11 ζηα 79,ζηηο 23/11-24/11  ζηα 80 Like, ζηηο 25/11 

είρακε κηα κηθξή αχμεζε ησλ 11 Like θαη θηάζακε ζηα 91 <<κνπ αξέζεη>>, 

ζηηο 26/11 ζηα 95, ζηηο 27/11 ζηα 98, ζηηο 28/11 ζηα 99, ζηηο 29/11 100 <<κνπ 

αξέζεη>>, ζηηο 30/11-01/12 101 Like, ζηηο  02/12-03/12 102, ζηηο 04/12 108, 

ζηηο 05/12 109, ζηηο 06/12-07/12 είρακε κηα κηθξή αχμεζε ζηα 137 Like, ζηηο 

08/12-09/12 ζηα 141, ζηηο  10/12-14/12 κφιηο 1 επηπιένλ <<κνπ αξέζεη>> 

θηάλνληαο ζηα 142, ζηηο 15/12-16/12 ζηα 143, ζηηο 17/12 ζηα 152, ζηηο 18/12 

ζηα 157, ζηηο 19/12-21/12 ζηα 165, ζηηο 22/12 ζηα 166, ζηηο 23/12 είρακε κηα 

ζηαδηαθή αχμεζε θηάλνληαο ζηα 174 <<κνπ αξέζεη>>, ζ ηηο 24/12-27/12 ζηα 

176, ζηηο  28/12 ζηα 179, ζηηο 29/12-01/01 ζηα 181, ζηηο 02/01-03/01 ζηα 182, 

ζηηο 04/01 απμήζακε κε 14 Like θηάλνληαο ζηα 196, ζηηο 05/01 ζηα 202, ζηηο 

06/01 ζηα 205, ζηηο 07/01 ζηα 206, ζηηο 08/01 ζηα 210, ζηηο 09/01 ζηα 217, 

ζηηο 10/01 ζηα 218, ζηηο 11/01 ζηα 219, ζηηο 12/01-14/01 ζηα 221, ζηηο 15/01 

ζηα 223, ζηηο 16/01  απμήζεθε θαηά 9 <<κνπ αξέζεη>> θηάλνληαο ζηα 232, 

ζηηο 17/01-18/01 ζηα 239, ζηηο 19/01 ζηα 240, ζηηο 20/01 ζηα 242, ζηηο 21/01-

22/01 ζηα 244, ζηηο 23/01 ζηα 245, ζηηο 24/01-25/01 ζηα 246, ζηηο 26/01-

28/01 ζηα 247, ζηηο 29/01 ζηα 248, ζηηο 30/01 ζηα 249, ζηηο 31/01 ζηα 251, 

ζηηο 01/02 ζηα 252, ζηηο 02/02-03/02 ζηα 254, ζηηο 04/02-07/02 ζηα 255 θαη 

ζηηο 08/02-10/02 είρακε κηα κηθξή κείσζε (αλνχζηα) ελφο Like πνπ καο 

νδήγεζε πάιη ζηα 254 Like. 
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ΑΝΑΛΤΖ (ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1):  ζην δηάγξακκα 1 έρνπκε κία ζηαδηαθή αχμεζε 

ησλ Like (<<κνπ αξέζεη>>) κε ζηαζεξέο άιια θαη θάπνηεο έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο. πγθεθξηκέλα, 16/11 έρνπκε ηελ απφηνκε αχμεζε ησλ Like απφ 

0 ζε 66. Σηο ππφινηπεο κέξεο είρακε ζηαδηαθή αχμεζε κε δηαθπκάλζεηο ησλ 1-

15  <<κνπ αξέζεη>> πεξίπνπ. Σέινο, ζηηο 08/02 είρακε κηα κείσζε πνιχ κηθξή 

ησλ 1 Like πνπ καο κείσζε απφ ηα 255 <<κνπ αξέζεη>> ηεο πξνεγνχκελεο 

κέξαο ζηα 254. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2: Σν δηάγξακκα 2 αλαθέξεηαη ζε πφζνπο <<θαζαξά>> αξέζεη 

ε ζειίδα καο, ζε πφζνπο δελ αξέζεη πιένλ, νξγαληθά κνπ αξέζεη θαη 

πιεξσκέλα κνπ αξέζεη. πγθεθξηκέλα, ζηηο 15/11 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, 

ζηηο 16/11 ήκαζηαλ ζηα 4 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 17/11 ζηα 7 θαζαξά 

<<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 18/11 θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 19/11 ζηα 2 

θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 20/11-21/11 θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, 

ζηηο 22/11 ζηα 4 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 23/11 ζηα 1 θαζαξά <<κνπ 

αξέζεη>>, ζηηο 24/11 θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 25/11 ζηα 11 

θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 26/11 ζηα 4 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 

27/11 ζηα 3 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 28/11-30/11 ζηα 1 θαζαξά <<κνπ 

αξέζεη>>, ζηηο 01/12 θαλέλα  θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 02/12 ζηα 1 

θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 03/12 θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 

04/12 ζηα 6 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 05/12 ζηα 1 θαζαξά <<κνπ 

αξέζεη>>, ζηηο 06/12 ζηα 28 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 07/12 θαλέλα 

θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 08/12 ζηα 4 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 

09/12 θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 10/12 ζηα 1 θαζαξά <<κνπ 

αξέζεη>>, ζηηο 11/12-12/12 θαλέλα  θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 13/12 ζηα 6 

θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 14/12 θαλέλα  θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 

15/12 ζηα 1 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 16/12 θαλέλα θαζαξά <<κνπ 

αξέζεη>>, ζηηο 17/12 ζηα 9 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 18/12 ζηα 5 θαζαξά 

<<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 19/12 ζηα 8 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 20/12-21/12 

θαλέλα  θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>,  ζηηο 22/12 ζηα 1 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, 

ζηηο 23/12 ζηα 8  θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 24/12 ζηα  2 θαζαξά <<κνπ 

αξέζεη>>, ζηηο 25/12-27/12 θαλέλα  θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 28/12 ζηα 3 

θαζαξά <<κνπ αξέζεη>> θαη ζηα 1 <<δελ κνπ αξέζεη πιένλ>>, ζηηο 29/12 ζηα 

2 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 30/12-01/01 θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, 

ζηηο 02/01 ζηα 1 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 03/01 θαλέλα θαζαξά <<κνπ 

αξέζεη>>, ζηηο 04/01 ζηα 14  θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 05/01 ζηα 6 

θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 06/01 ζηα 3 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 

07/01 ζηα 1 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>> θαη ζηα 1 <<δελ κνπ αξέζεη πιένλ>>, 

ζηηο 08/01 ζηα 4 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 09/01 ζηα 7 θαζαξά <<κνπ 

αξέζεη>>, ζηηο 10/01-11/01 ζηα 1 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 12/01 ζηα 2 

θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 13/01-14/01 θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, 

ζηηο 15/01 ζηα 2 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, 
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ζηηο 16/01 ζηα 9 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 17/01 ζηα 7 θαζαξά <<κνπ 

αξέζεη>>, ζηηο 18/01 θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 19/01 ζηα 1 

θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 20/01-21/01 ζηα 2 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, 

ζηηο 22/01 θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 23/01-24/01 ζηα 1 θαζαξά 

<<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 25/01 θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 26/01 ζηα 1 

θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 27/01-28/01 θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, 

ζηηο 29/01-30/01 ζηα 1 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 31/01 ζηα 2 θαζαξά 

<<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 01/02 ζηα 1 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 02/02 ζηα 2 

θαζαξά <<κνπ αξέζεη>> θαη ζηα 1 <<δελ κνπ αξέζεη πιένλ>>, ζηηο 03/02 

θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 04/02 ζηα 1 θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, 

ζηηο 05/02-07/02 θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 08/02 ζηα 1 θαζαξά 

<<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 09/02-10/02 θαλέλα θαζαξά <<κνπ αξέζεη>>. 

ΑΝΑΛΤΖ (ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2): ζην δηάγξακκα 2 έρνπκε πνιιέο δηαθπκάλζεηο 

(είλαη αζηαζέο), θαζψο έρνπκε πνιιέο κεδεληθέο ελέξγεηεο θαη ζηηο 

εκεξνκελίεο πνπ έρνπκε ελέξγεηα νη δηαθπκάλζεηο είλαη είηε ζηα 1-2 θαζαξά 

<<κνπ αξέζεη>>, θάπνηεο ειάρηζηεο ζηηγκέο αλεβαίλνπκε ζηα 3-14 θαζαξά 

<<κνπ αξέζεη>> πνπ είλαη ε κεγαιχηεξεο καο ηηκέο θαη ηέινο ζε εκεξνκελίεο 

π.ρ. 28/12,07/01 θαη 02/02 έρνπκε θαη αξλεηηθή δηαθχκαλζε θαζψο έρνπκε θαη 

επηινγή ηνπ <<δελ κνπ αξέζεη πιένλ>>. Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη 

φιεο νη επηινγέο θαζαξά <<κνπ αξέζεη>> ήηαλ νξγαληθέο. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3:  Σν δηάγξακκα 3 αλαθέξεηαη  απφ πνχ πξνέξρνληαη ηα "Μνπ 

αξέζεη!" ζηε ζειίδα καο θαη ζπγθεθξηκέλα πφζα <<Μνπ αξέζεη>> έγηλαλ ζηελ 

ζειίδα καο, αλάινγα κε ην ζεκείν φπνπ έγηλαλ (ζηελ ζειίδα καο, ζηηο 

πξνηάζεηο ηεο ζειίδαο, ζηηο δεκνζηεχζεηο, κε θαηεγνξηνπνηεκέλα απφ θηλεηφ, 

άιια θ.ι.π). πγθεθξηκέλα, ζηηο 15/11 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο 16/11 2 

άηνκα (50%) ζηελ ζειίδα καο, 1 άηνκν (25%) ζηηο πξνηάζεηο ζειίδαο θαη 1 

άηνκν (25%) ζηα άιια, ζηηο 17/11 6 άηνκα (85,71%) ζηελ ζειίδα καο θαη 1 

άηνκν (14,29%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά, ζηηο 18/11 δελ είρακε 

θακία ηηκή, ζηηο 19/11 2 άηνκα (100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 20/11-21/11 δελ 

είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο 22/11 2 άηνκα (50%) ζηε ζειίδα καο θαη 2 άηνκα 

(50%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/ ε/π, ζηηο 23/11 1 άηνκν (100%) ζηα κε 

θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά, ζηηο 24/11 δελ είρακε ηίπνηα, ζηηο 25/11 7 άηνκα 

(63,64%) ζηε ζειίδα καο,  2 άηνκα (18,18%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/ ε/π, 

1 άηνκν (9,09%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά θαη 1 άηνκν (9,09%) ζηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο 26/11 2 άηνκα (50%) ζηε ζειίδα καο,  1 άηνκν (25%) 

ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/ ε/π θαη 1 άηνκν (25%)ζηηο πξνηάζεηο ζειίδαο, ζηηο 

27/11 1 άηνκν (33,33%%) ζηε ζειίδα καο, 1 άηνκν (33,33%) ζηηο πξνηάζεηο 

ζειίδαο θαη 1 άηνκν (33,33%) <<κνπ αξέζεη>> ζηε ζειίδα καο, ζηηο 28/11 1 

άηνκν (100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο  29/11-01/12 θακία <<θίλεζε>>, ζηηο 

02/12 1 άηνκν (100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 03/12 θακία ελέξγεηα,  
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ζηηο 04/12  4 άηνκα (66,67%) ζηε ζειίδα καο, 2 άηνκα (33,33%) ζηα κε 

θαηεγνξηνπνηεκέλα/ ε/π, ζηηο 05/12 1 άηνκν (100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 

06/12 24 άηνκα (85,71%) ζηε ζειίδα καο, 2 άηνκα (7,14%) ζηηο πξνηάζεηο 

ζειίδαο καο, 1 άηνκν (3,57%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/ ε/π θαη 1 άηνκν 

(3,57%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά, ζηηο 07/12-09/12 θακία <<ηηκή>>, 

ζηηο 10/12 1 άηνκν (100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 11/12-14/12 θακία ελέξγεηα, 

ζηηο 15/12  1 άηνκν (100%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά, ζηηο 16/12 

θακία <<ηηκή>>, ζηηο 17/12  6 άηνκα (66,67%) ζηε ζειίδα καο, 1 άηνκν 

(11,11%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά, 1 άηνκν (11,11%) ζηηο πξνηάζεηο 

ζειίδαο θαη 1 άηνκν (11,11%) <<like>> ζηε ζειίδα καο, ζηηο 18/12  4 άηνκα 

(80%) ζηε ζειίδα καο θαη 2 άηνκα (20%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/ ε/π, ζηηο 

19/12 3 άηνκα (37,5%) ζηε ζειίδα καο, 2 άηνκα (25%) ζηα κε 

θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά, 2 άηνκα (25%) <<κνπ αξέζεη >> ζηε ζειίδα καο 

θαη  1 άηνκν (12,5%) ζηηο πξνηάζεηο ζειίδαο, ζηηο 20/12 θακία ελέξγεηα, ζηηο  

21/12  1 άηνκν (100%)ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά, ζηηο 22/12 1 άηνκν 

(100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 23/12 6 άηνκα (75%)  ζηε ζειίδα καο, 1 άηνκν 

(12,5%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά θαη 1 άηνκν (12,5%) ζηα κε 

θαηεγνξηνπνηεκέλα/ ε/π, ζηηο 24/12 2 άηνκα (100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 

25/12-27/12 θακία <<ηηκή>>, ζηηο 28/12 3 άηνκα (75%) ζηε ζειίδα καο θαη 1 

άηνκν (25%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/ ε/π, ζηηο 29/12 3 άηνκα (100%) ζηε 

ζειίδα καο, ζηηο 30/12-01/01 θακία ελέξγεηα, ζηηο 02/01 1 άηνκν (100%) ζηε 

ζειίδα καο, ζηηο 03/01 θακία <<ηηκή>>,  ζηηο 04/01 10 άηνκα (71,43%) ζηε 

ζειίδα καο, 2 άηνκα (14,29%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά θαη 2 άηνκα 

(14,29%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/ε/π, ζηηο 05/01 3 άηνκα (50%) ζηε 

ζειίδα καο, 1 άηνκν (16,67%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά, 1 άηνκν 

(16,67%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα ε/π θαη 1 άηνκν (16,67%) ζηηο πξνηάζεηο 

ζειίδα καο, ζηηο 06/01  2 άηνκα (66,67%) ζηηο πξνηάζεηο ζειίδαο καο θαη 1 

άηνκν (33,33%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 07/01 2 άηνκα (100%) ζηε ζειίδα καο, 

ζηηο 08/01 3 άηνκα (75%) ζηε ζειίδα καο θαη 1 άηνκν (25%) ζηηο πξνηάζεηο 

ζειίδα καο, ζηηο 09/01 6 άηνκα (85,71%) ζηε ζειίδα καο θαη  1 άηνκν 

(14,29%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά, ζηηο 10/01 δελ είρακε θακία 

ελέξγεηα, ζηηο  11/01 1 άηνκν (100%) ζηηο πξνηάζεηο  ζειίδα καο, ζηηο 12/01 2 

άηνκα (100%) ζηεο ζειίδα καο, ζηηο 13/01-14/01 θακία <<ηηκή>>, ζηηο 15/01  

1 άηνκν (50%) ζηε ζειίδα καο θαη 1 άηνκν (50%) <<κνπ αξέζεη>> ζηε ζειίδα 

καο, ζηηο 16/01 6 άηνκα (66,67%) ζηε ζειίδα καο, 1 άηνκν (11,11%) ζηα κε 

θαηεγνξηνπνηεκέλα/ε/π,  1 άηνκν (11,11%) ζηηο δεκνζηεχζεηο καο θαη 1 άηνκν 

(11,11%) ζηηο πξνηάζεηο ζειίδαο καο, ζηηο 17/01 4 άηνκα (57,14%) ζηε 

ζειίδα καο, 1 άηνκν (14,29%) ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά, 1 άηνκν 

(14,29%)  ζηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/ε/π θαη 1 άηνκν (14,29%) ζηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο 18/01-19/01 δελ είρακε ηίπνηα, ζηηο 20/01 1 άηνκν 

(50%) ζηε ζειίδα καο θαη 1 άηνκν (50%) ζηηο πξνηάζεηο ζειίδαο καο, ζηηο 

21/01 2 άηνκα (100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 22/01 θακία ελέξγεηα,  
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ζηηο 23/01 1 άηνκν (100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 24/01-25/01 θακία <<ηηκή>>, 

ζηηο 26/01 1 άηνκν (100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 27/01-28/01 θακία ελέξγεηα, 

ζηηο 29/01 1 άηνκν (100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 30/01 1 άηνκν (100%) ζηε 

ζειίδα καο, ζηηο 31/01 2 άηνκα (100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 01/02 1 άηνκν 

(100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 02/02 2 άηνκα (66,67%) ζηε ζειίδα καο θαη 1 

άηνκν (33,33%) ζηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο 03/02 θακία <<ηηκή>>, ζηηο 04/02  

1 άηνκν (100%) ζηε ζειίδα καο, ζηηο 05/02-10/02 θακία ελέξγεηα. 

ΑΝΑΛΤΖ (ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3):  ζην δηάγξακκα 3 βιέπνπκε φηη πέξαλ απφ ηηο 

κεδεληθέο ελέξγεηεο πνπ είλαη αξθεηέο , ηα <<κνπ αξέζεη>> πξνέξρνληαη θαηά  

βάζε θαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηε ζειίδα καο, θάπνηα κηθξφηεξα πνζνζηά 

απφ  ηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/θηλεηά θαη  κε θαηεγνξηνπνηεκέλα/ε/π θαη ζε 

ειάρηζην πνζνζηφ απφ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ηηο πξνηάζεηο ζηε ζειίδα καο 

θαη ηα <<like>> ζηε ζειίδα καο. 

ΑΠΖΥΖΖ 
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ΓΔΝΗΚΑ: ζην ρξνληθφ  απηφ δηάζηεκα (15/11/2013-10/02/2014) ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1: Σν δηάγξακκα 1 αλαθέξεηαη ζηελ απήρεζε δεκνζηεχζεσλ, 

δειαδή πφζα άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο ζηελ ζειίδα(νξγαληθά ή κε 

πιεξσκή). πγθεθξηκέλα, ζηηο  15/11 508 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, 

ζηηο  16/11 78 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  17/11 15 άηνκα είδαλ 

ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  18/11 73 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  

19/11 55 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  20/11 8 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  21/11 6 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  22/11 

50 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  23/11 2 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  24/11 3 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  25/11 

231 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  26/11 96 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  27/11 30 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  

28/11 11 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  29/11 6 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  30/11 2 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  01/12 

1 άηνκν είδε ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  02/12 42 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  03/12 3 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  04/12 

73 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  05/12 14 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο 06/12 97 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  07/12 

14 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  08/12 13 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  09/12 6 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  10/12 

8 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  11/12 2 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  12/12 3 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  13/12 

4 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  14/12 θαλέλα άηνκν δελ είδε  ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  15/12 1 άηνκν είδε ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  16/12 3 

άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  17/12 39 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο 

καο, ζηηο  18/12 22 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  19/12  13 άηνκα 

είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  20/12 40 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, 

ζηηο  21/12 7 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  22/12 4 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  23/12 21 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  

24/12 5 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  25/12 θαλέλα άηνκν δελ είδε 

ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  26/12 3 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  

27/12 2 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  28/12 45 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  29/12 6 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  30/12 

5 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  31/12 θαλέλα άηνκν δελ είδε  ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  01/01 3 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  02/01 

2 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  03/01 2 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  04/01 18 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  

05/01 21 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  06/01 5 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  07/01 4 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  08/01 

84 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο,  

76 



ζηηο  09/01 15 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  10/01 11 άηνκα είδαλ 

ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  11/01 2 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  

12/01 8 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  13/01 66 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  14/01 13 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  

15/01 4 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  16/01 100 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  17/01 148 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  

18/01 22 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  19/01 8 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  20/01 9 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  21/01 

90 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  22/01 7 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  23/01 48 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  

24/01 4 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  25/01 5 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  26/01 4 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  27/01 

4 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  28/01 1 άηνκν είδε  ηηο δεκνζηεχζεηο 

καο, ζηηο  29/01 90 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  30/01 2 άηνκα 

είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  31/01 9 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, 

ζηηο  01/02 1 άηνκν είδε ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  02/02 5 άηνκα είδαλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  03/02 1 άηνκν είδε  ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  04/02 

3 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  05/02 1 άηνκν είδε ηηο δεκνζηεχζεηο 

καο, ζηηο  06/02 4 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  07/02 42 άηνκα 

είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, ζηηο  08/02 2 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο, 

ζηηο  09/02 3 άηνκα είδαλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο θαη ζηηο  10/02 52 άηνκα είδαλ 

ηηο δεκνζηεχζεηο καο (φιεο νη παξαπάλσ ηηκέο είλαη νξγαληθέο). 

ΑΝΑΛΤΖ (ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1):  ζην δηάγξακκα 1 ππάξρνπλ αξθεηέο 

δηαθπκάλζεηο εθηφο απφ κεδεληθέο ηηκέο πνπ ππάξρνπλ ζε 3 κέξεο (14/12-

25/12-31/12). πγθεθξηκέλα ζηηο  15/11 508 άηνκα (ε κεγαιχηεξε ηηκή) είδαλ 

ηηο δεκνζηεχζεηο καο , ηηο ππφινηπεο κέξεο θαηεβήθακε κέρξη ηηο 17/11 ζηα  15 

άηνκα, ζηε ζπλέρεηα αλεβήθακε πάιη ζηηο 18/11 ζηα 73 άηνκα θαη πέζακε ηηο 

επφκελεο κέξεο θηάλνληαο ζηηο 21/11 ζηα 6 άηνκα, ζηε ζπλέρεηα πάιη 

αλεβήθακε ζηα 50 άηνκα ζηηο 22/11 θαη  πέζακε ζηα 3 άηνκα ζηηο 24/11, 

επηπιένλ είρακε κηα κεγάιε άλνδν ζηηο 25/11 ζηα 231 άηνκα πέθηνληαο  ζηα 

2 άηνκα ζηηο 30/11. Δπίζεο, απφ ηηο 01/12 κέρξη ηηο 16/01 είρακε δηαθπκάλζεηο 

απφ ηα 1-100  άηνκα, θηάλνληαο ζε θνξχθσζε ζηηο 17/1 ζηα 148 άηνκα θαη ελ 

ζπλερεία είρακε πάιη αλφδνπο θαη θαζφδνπο απφ ηα 1-90 άηνκα. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2: Σν δηάγξακκα 2 αλαθέξεηαη  ζην πφζα <<κνπ αξέζεη>>, 

πφζα ζρφιηα θαη πφζεο θνηλνπνηήζεηο έγηλαλ φζνλ αθνξά ηελ ζειίδα καο ( κε 

απηέο ηηο ελέξγεηεο πξνζειθχνληαη πεξηζζφηεξα άηνκα).  πγθεθξηκέλα, ζηηο 

15/11-17/11 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο 18/11 είρακε 1 θνηλνπνίεζε, ζηηο 

19/11 είρακε 2 <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο  20/11-25/11 δελ είρακε θακία <<ηηκή>>, 

ζηηο 26/11 είρακε 2 θνηλνπνηήζεηο θαη 4 <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 27/11-01/12 δελ 

είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο 02/12 είρακε 1 θνηλνπνίεζε θαη 3 <<κνπ αξέζεη>>, 

ζηηο 03/12-05/12 δελ είρακε ηίπνηα,  
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ζηηο 06/12 είρακε 4 <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 07/12 είρακε 3 <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 

08/12 είρακε 1 <<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 09/12-19/12 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, 

ζηηο 20/12 είρακε 1 <<κνπ αξέζεη>>,  ζηηο 21/12-04/01 δελ είρακε θακία 

<<ηηκή>>, ζηηο 05/01 είρακε 1 ζρφιην, ζηηο 06/01 είρακε 1 <<κνπ αξέζεη>>, 

ζηηο 07/01 δελ είρακε θακία ελέξγεηα,  ζηηο 08/01 είρακε 3 <<κνπ αξέζεη>> θαη 

1 θνηλνπνίεζε, ζηηο 09/01 είρακε 1 <<κνπ αξέζεη>> θαη 4 θνηλνπνηήζεηο, ζηηο 

10/01 είρακε 3 θνηλνπνηήζεηο, ζηηο 11/01 δελ είρακε ηίπνηα, ζηηο 12/01 είρακε 

1 θνηλνπνίεζε, ζηηο 13/01 είρακε 2 <<κνπ αξέζεη>> θαη 5 θνηλνπνηήζεηο , ζηηο 

14/01 είρακε 8 <<κνπ αξέζεη>> θαη 4 θνηλνπνηήζεηο, ζηηο 15/01 είρακε 2 

θνηλνπνηήζεηο, ζηηο 16/01 είρακε 1 ζρφιην, 5 <<κνπ αξέζεη>> θαη 12 

θνηλνπνηήζεηο, ζηηο 17/01 είρακε 8 θνηλνπνηήζεηο, ζηηο 18/01 είρακε 1 

θνηλνπνίεζε, ζηηο 19/01 είρακε 1 <<κνπ αξέζεη>> θαη 3 θνηλνπνηήζεηο, ζηηο 

20/01 είρακε 1 <<κνπ αξέζεη>> θαη 12 θνηλνπνηήζεηο, ζηηο 21/01 είρακε 3 

<<κνπ αξέζεη>>, ζηηο 22/01 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο 23/01 είρακε 1 

<<κνπ αξέζεη>> θαη 6 θνηλνπνηήζεηο, ζηηο 24/01 είρακε 4 θνηλνπνηήζεηο, ζηηο 

25/01 δελ είρακε ηίπνηα, ζηηο 26/01 είρακε 1 θνηλνπνίεζε, ζηηο 27/01 είρακε 6 

θνηλνπνηήζεηο, ζηηο 28/01 είρακε 1 θνηλνπνίεζε, ζηηο 29/01 είρακε 5 <<κνπ 

αξέζεη>> θαη 10 θνηλνπνηήζεηο, ζηηο 30/01 είρακε 7 θνηλνπνηήζεηο, ζηηο 31/01 

είρακε  1 <<κνπ  αξέζεη>> θαη 1 θνηλνπνίεζε, ζηηο 01/02-06/02 δελ είρακε 

θακία ελέξγεηα, ζηηο 07/02 είρακε 1 θνηλνπνίεζε, ζηηο 08/02-10/02 δελ είρακε 

ηίπνηα. 

ΑΝΑΛΤΖ (ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2):  ζην δηάγξακκα 2  θαίλεηαη φηη νη θνηλνπνηήζεηο 

θαη ηα <<κνπ αξέζεη>> ηεο ζειίδαο ππεξηεξνχλ κε ηηο θνηλνπνηήζεηο λα έρνπλ 

έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη ηέινο ηα ζρφιηα έρνπλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3:  Σν δηάγξακκα 3 αλαθέξεηαη  ζηηο απνθξχςεηο, αλαθνξέο 
ζπάκ θαη δηαγξαθέο "Μνπ αξέζεη!" ηεο ζειίδαο καο (απφθξπςε δεκνζίεπζεο, 
απφθξπςε φισο ησλ δεκνζηεχζεσλ, αλαθνξά σο ζπάκ θαη δελ κνπ αξέζεη 
πιένλ ε ζειίδα) φπνπ κε απηέο ηηο ελέξγεηεο πξνζειθχνληαη ιηγφηεξα άηνκα. 
πγθεθξηκέλα, δελ ππήξρε θάπνηα ηέηνηα ελέξγεηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4:  Σν δηάγξακκα 4 αλαθέξεηαη ζηελ ζπλνιηθή απήρεζε 
(νξγαληθά ή κε πιεξσκή) θαη ζπγθεθξηκέλα πφζα άηνκα είδαλ νπνηαδήπνηε 
δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ ζειίδα καο (π.ρ. δεκνζηεχζεηο ηεο ζειίδαο, 
δεκνζηεχζεηο απφ άιινπο, δηαθεκίζεηο ηεο ζειίδαο κε ην θνπκπί <<κνπ 
αξέζεη>>, κλεκνλεχζεηο θαη θνηλνπνηήζεηο παξνπζίαο). πγθεθξηκέλα, ζηηο 
15/11 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 758 άηνκα, ζηηο 16/11 είρακε ζπλνιηθή 
απήρεζε 158 άηνκα, ζηηο 17/11 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 104 άηνκα, ζηηο 
18/11 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 105 άηνκα, ζηηο 19/11 είρακε ζπλνιηθή 
απήρεζε 98 άηνκα, ζηηο 20/11 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 22 άηνκα, ζηηο 21/11 
είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 37 άηνκα, ζηηο 22/11 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 93 
άηνκα, ζηηο 23/11 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 37 άηνκα, ζηηο 24/11 είρακε 
ζπλνιηθή απήρεζε 33 άηνκα, ζηηο 25/11 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 319 
άηνκα, ζηηο 26/11 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 190 άηνκα,  
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ζηηο 27/11 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 110 άηνκα, ζηηο 28/11 είρακε ζπλνιηθή 
απήρεζε 68 άηνκα, ζηηο 29/11 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 35 άηνκα, ζηηο 30/11 
είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 19 άηνκα, ζηηο 01/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 27 
άηνκα, ζηηο 02/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 71 άηνκα, ζηηο 03/12 είρακε 
ζπλνιηθή απήρεζε 21 άηνκα, ζηηο 04/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 107 
άηνκα, ζηηο 05/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 36 άηνκα, ζηηο 06/12 είρακε 
ζπλνιηθή απήρεζε 282 άηνκα, ζηηο 07/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 84 
άηνκα, ζηηο 08/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 97 άηνκα, ζηηο 09/12 είρακε 
ζπλνιηθή απήρεζε 99 άηνκα, ζηηο 10/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 49 άηνκα, 
ζηηο 11/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 30 άηνκα, ζηηο 12/12 είρακε ζπλνιηθή 
απήρεζε 28 άηνκα, ζηηο 13/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 23 άηνκα, ζηηο 14/12 
είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 5 άηνκα, ζηηο 15/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 21 
άηνκα, ζηηο 16/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 13 άηνκα, ζηηο 17/12 είρακε 
ζπλνιηθή απήρεζε 419 άηνκα, ζηηο 18/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 330 
άηνκα, ζηηο 19/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 213 άηνκα, ζηηο 20/12 είρακε 
ζπλνιηθή απήρεζε 126 άηνκα, ζηηο 21/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 55 
άηνκα, ζηηο 22/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 45 άηνκα, ζηηο 23/12 είρακε 
ζπλνιηθή απήρεζε 114 άηνκα, ζηηο 24/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 79 
άηνκα, ζηηο 25/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 38 άηνκα, ζηηο 26/12 είρακε 
ζπλνιηθή απήρεζε 31 άηνκα, ζηηο 27/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 21 άηνκα, 
ζηηο 28/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 1.263 άηνκα, ζηηο 29/12 είρακε ζπλνιηθή 
απήρεζε 221 άηνκα, ζηηο 30/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 90 άηνκα, ζηηο 
31/12 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 59 άηνκα, ζηηο 01/01 είρακε ζπλνιηθή 
απήρεζε 36 άηνκα, ζηηο 02/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 31 άηνκα, ζηηο 03/01 
είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 20 άηνκα, ζηηο 04/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 147 
άηνκα, ζηηο 05/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 169 άηνκα, ζηηο 06/01 είρακε 
ζπλνιηθή απήρεζε 66 άηνκα, ζηηο 07/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 68 άηνκα, 
ζηηο 08/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 126 άηνκα, ζηηο 09/01 είρακε ζπλνιηθή 
απήρεζε 63 άηνκα, ζηηο 10/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 49 άηνκα, ζηηο 11/01 
είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 23 άηνκα, ζηηο 12/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 26 
άηνκα, ζηηο 13/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 89 άηνκα, ζηηο 14/01 είρακε 
ζπλνιηθή απήρεζε 27 άηνκα, ζηηο 15/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 27 άηνκα, 
ζηηο 16/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 245 άηνκα, ζηηο 17/01 είρακε ζπλνιηθή 
απήρεζε 329 άηνκα, ζηηο 18/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 58 άηνκα, ζηηο 
19/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 31 άηνκα, ζηηο 20/01 είρακε ζπλνιηθή 
απήρεζε 40 άηνκα, ζηηο 21/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 208 άηνκα, ζηηο 
22/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 30 άηνκα, ζηηο 23/01 είρακε ζπλνιηθή 
απήρεζε 63 άηνκα, ζηηο 24/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 15 άηνκα, ζηηο 25/01 
είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 15 άηνκα, ζηηο 26/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 12 
άηνκα, ζηηο 27/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 16 άηνκα, ζηηο 28/01 είρακε 
ζπλνιηθή απήρεζε 9 άηνκα, ζηηο 29/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 96 άηνκα, 
ζηηο 30/01 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 14 άηνκα, ζηηο 31/01 είρακε ζπλνιηθή 
απήρεζε 43 άηνκα, ζηηο 01/02 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 17 άηνκα, ζηηο 02/02 
είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 30 άηνκα, ζηηο 03/02 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 41 
άηνκα, ζηηο 04/02 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 22 άηνκα, ζηηο 05/02 είρακε 
ζπλνιηθή απήρεζε 10 άηνκα, ζηηο 06/02 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 14 άηνκα, 
ζηηο 07/02 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 48 άηνκα, ζηηο 08/02 είρακε ζπλνιηθή 
απήρεζε 7 άηνκα,  

79 



ζηηο 09/02 είρακε ζπλνιηθή απήρεζε 8 άηνκα θαη ζηηο 10/02 είρακε ζπλνιηθή 
απήρεζε 57 άηνκα. 

ΑΝΑΛΤΖ (ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4):  ζην δηάγξακκα 4  έρνπκε δηαθπκάλζεηο κεγάιεο 
κε θνξπθψζεηο ζηηο 15/11 ζηα 758 άηνκα, ζηηο 06/12 ζηα 282 άηνκα, ζηηο 
17/12 ζηα 419 άηνκα, ζηηο  28/12 ζηα 1.263 άηνκα, ζηηο 17/01 ζηα 329 άηνκα 
θαη ζηηο 21/01 ζηα 208 άηνκα. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 

ΓΔΝΗΚΑ: ζην ρξνληθφ  απηφ δηάζηεκα (15/11/2013-10/02/2014) ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1: Σν δηάγξακκα 1 αλαθέξεηαη επηζθέςεηο ζηε ζειίδα θαη ζηηο 

θαξηέιεο, πφζεο θνξέο πξνβιήζεθε θάζε θαξηέια ηεο ζειίδαο καο 

(ρξνλνιφγην, θαξηέια <<θσηνγξαθίεο>>, θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>>, 

θαξηέια <<πιεξνθνξίεο>>, άιια). πγθεθξηκέλα ζηηο 15/11 δελ είρακε θακία 

ελέξγεηα, ζηηο 16/11 22 άηνκα (91,67%) επηζθέθζεθαλ ην ρξνλνιφγην, 1 άηνκν 

(4,17%) επηζθέθζεθε ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>> θαη 1 άηνκν 

(4,17%) ηελ θαξηέια <<πιεξνθνξίεο>>, ζηηο  17/11 12 άηνκα (100%) 

επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην,  ζηηο  18/11 9 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην,  ζηηο  19/11 14 άηνκα (73,68%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 3 

άηνκα (15,79%) ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>>, 1 άηνκν (5,26%) ηελ 

θαξηέια <<θσηνγξαθίεο>> θαη  1 άηνκν (5,26%) ηελ θαξηέια 

<<εθδειψζεηο>>,  ζηηο  20/11 8 άηνκα (57,14%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην, 4 άηνκα (28,57%) ηελ θαξηέια <<θσηνγξαθίεο>>, 1 άηνκν 

(7,14%) ηελ θαξηέια <<εθδειψζεηο>> θαη 1 άηνκν (7,14%) ηελ θαξηέια 

<<πιεξνθνξίεο>>, ζηηο 21/11  4 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 

ζηηο 22/11 17 άηνκα (85%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 2 άηνκα (10%) ηελ 

θαξηέια <<θσηνγξαθίεο>>, 1 άηνκν (5%) ηελ θαξηέια <<πιεξνθνξίεο>>, 

ζηηο 23/11  1 άηνκν (100%) επηζθέθζεθε  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 24/11 ζηηο 3 

άηνκα (75%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην θαη 1 άηνκν (25%) ηελ θαξηέια 

<<ζε πφζνπο αξέζεη>>, ζηηο 25/11 30 άηνκα (85,71%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην, 3 άηνκα (8,57%) ηελ θαξηέια <<θσηνγξαθίεο>> θαη 2 άηνκα 

(5,71%) ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>>, 
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 ζηηο 26/11 17 άηνκα (89,47%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 1 άηνκν 

(5,26%) ηελ θαξηέια <<θσηνγξαθίεο>> θαη 1 άηνκν (5,26%) ηελ θαξηέια 

<<πιεξνθνξίεο>>, ζηηο 27/11 16 άηνκα (84,21%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην, 1 άηνκν (5,26%) ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>>, 1 άηνκν 

(5,26%) ηελ θαξηέια <<εθδειψζεηο>> θαη 1 άηνκν (5,26%) ηελ θαξηέια 

<<δηαρείξηζε>>, ζηηο 28/11 3 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 

ζηηο 29/11 9 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 30/11 1 άηνκν 

(100%) επηζθέθζεθε  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 01/12 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, 

ζηηο 02/12 18 άηνκα (90%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 1 άηνκν (5%) ηελ 

θαξηέια <<πιεξνθνξίεο>> θαη 1 άηνκν (5%) ηελ θαξηέια <<δηαρείξηζε>>, 

ζηηο 03/12 3 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο  04/12 38 

άηνκα (95%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην θαη 2 άηνκα (5%) ηελ θαξηέια 

<<θσηνγξαθίεο>>, ζηηο  05/12 13 άηνκα (92,86%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην θαη  1 άηνκν (7,14%) ηελ θαξηέια <<πιεξνθνξίεο>>, ζηηο 06/12 

115 άηνκα (94,26%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 3 άηνκα (2,46%) ηελ 

θαξηέια <<θσηνγξαθίεο>>, 2 άηνκα (1,64%) ηελ θαξηέια <<πιεξνθνξίεο>> ,  

1 άηνκν (0,82%) ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>> θαη 1 άηνκν (0,82%) ηελ 

θαξηέια <<δηαρείξηζε>>, ζηηο 07/12  6 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην, ζηηο 08/12  10 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 

09/12 6 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 10/12  9 άηνκα 

(100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 11/12  4 άηνκα (100%) 

επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 12/12 7 άηνκα (63,64%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην, 2 άηνκα (18,18%) ηα Insights, 1 άηνκν (9,09%)  ηελ θαξηέια 

<<πιεξνθνξίεο>> θαη  1 άηνκν (9,09%)  ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>>, 

ζηηο 13/12 4 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 14/12-15/12 

δελ είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο 16/12 2 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην, ζηηο 17/12 43 άηνκα (93,48%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 2 

άηνκα (4,35%) ηα Insights θαη 1 άηνκν (2,17%) ηελ θαξηέια 

<<πιεξνθνξίεο>>, ζηηο 18/12  22 άηνκα (95,65%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην θαη 1 άηνκν (4,35%) ηελ θαξηέια <<εθδειψζεηο>>,  ζηηο 19/12 20 

άηνκα (95,24%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην θαη 1 άηνκν (4,76%) ηελ 

θαξηέια <<πιεξνθνξίεο>>, ζηηο 20/12  6 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην, ζηηο 21/12  6 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 

22/12  5 άηνκα (62,5%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην θαη 3 άηνκα (37,5%) ηελ 

θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>>, ζηηο 23/12  15 άηνκα (57,69%) 

επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην θαη 11 άηνκα (42,31%) ηελ θαξηέια <<ζε 

πφζνπο αξέζεη>>, ζηηο 24/12  5 άηνκα (62,5%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 

2 άηνκα (25%) ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>> θαη 1 άηνκν (12,5%) ηα 

Insights, ζηηο 25/12 2 άηνκα (100%) ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>>, ζηηο 

26/12  6 άηνκα (46,15%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην θαη 7 άηνκα (53,85%) 

ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>>, ζηηο 27/12  3 άηνκα (100%) 

επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην,  

82 



ζηηο 28/12  26 άηνκα (83,87%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 4 άηνκα 

(12,9%) ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>> θαη 1 άηνκν (3,23%) ηελ θαξηέια 

<<πιεξνθνξίεο>>,  ζηηο 29/12  8 άηνκα (80%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην 

θαη 2 άηνκα (20%) ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>>, ζηηο 30/12 7 άηνκα 

(100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 31/12 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, 

ζηηο 01/01  3 άηνκα (75%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην θαη 1 άηνκν (25%) ηα 

Insights, ζηηο 02/01 2 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 03/01  

2 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 04/01 30 άηνκα (90,91%) 

επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 2 άηνκα (6,06%) ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο 

αξέζεη>> θαη 1 άηνκν (3,03%) ηελ θαξηέια <<πιεξνθνξίεο>>,  ζηηο  05/01 26 

άηνκα (92,86%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 1 άηνκν (3,57%) ηελ θαξηέια 

<<θσηνγξαθίεο>> θαη 1 άηνκν (3,57%) ηελ θαξηέια <<εθδειψζεηο>>, ζηηο 

06/01 9 άηνκα (81,82%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 1 άηνκν (9,09%) ηελ 

θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>> θαη 1 άηνκν (9,09%) ηελ θαξηέια 

<<πιεξνθνξίεο>>, ζηηο 07/01 5 άηνκα (71,43%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην θαη 2 άηνκα (28,57%) ηα  insights, ζηηο 08/01 27 άηνκα (87,10%) 

επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 2 άηνκα (6,45%) ηελ θαξηέια 

<<πιεξνθνξίεο>>, 1 άηνκν (3,23%)  ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>> θαη 

1 άηνκν (3,23%)  ηελ θαξηέια <<εθδειψζεηο>>, ζηηο 09/01 19 άηνκα (79,17%) 

επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην θαη  5  άηνκα (20,83%) ηελ θαξηέια <<ζε 

πφζνπο αξέζεη>>, ζηηο  10/01  13 άηνκα (81,25%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην, 2 άηνκα (12,5%) ηελ θαξηέια <<πιεξνθνξίεο>> θαη 1 άηνκν 

(6,25) ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>>, ζηηο 11/01 2 άηνκα (100%) 

επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 12/01 9 άηνκα (69,23%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην θαη 4 άηνκα (30,77%) ηελ θαξηέια <<πιεξνθνξίεο>>, ζηηο 13/01 

7 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 14/01 11 άηνκα (84,62%) 

επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, 1 άηνκν  (7,69%) ηελ θαξηέια 

<<πιεξνθνξίεο>> θαη 1 άηνκν  (7,69%)  ηα Insights, ζηηο 15/01 5 άηνκα 

(83,33%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην θαη 1 άηνκν (16,67%) ηελ θαξηέια 

<<πιεξνθνξίεο>>, ζηηο 16/01 30 άηνκα (96,77%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην θαη 1 άηνκν (3,23%) ηελ θαξηέια <<πιεξνθνξίεο>>, ζηηο 17/01  

15 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 18/01 8 άηνκα (100%) 

επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 19/01  7 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην, ζηηο 20/01 9 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 

21/01 11 άηνκα (78,57%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην , 1 άηνκν (7,14%) ηελ 

θαξηέια <<εθδειψζεηο>>, 1 άηνκν (7,14%) ηελ θαξηέια<<πιεξνθνξίεο>> θαη 

1 άηνκν (7,14%) ηα insights, ζηηο 22/01 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο 23/01 

6 άηνκα (85,71%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην  θαη 1 άηνκν (14,29%)  ηελ 

θαξηέια <<ζε πφζνπο αξέζεη>>, ζηηο 24/01 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο  

25/01 4 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 26/01 4 άηνκα 

(100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην,  
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ζηηο 27/01 6 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 28/01 1 άηνκν 

(100%) επηζθέθζεθε  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 29/01 11 άηνκα (84,62%) 

επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην θαη 2 άηνκα (15,38%) ηα insights, ζηηο 30/01 2 

άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 31/01  8  άηνκα (88,89%) 

επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην θαη 1 άηνκν (11,11%) ηελ θαξηέια <<ζε πφζνπο 

αξέζεη>>, ζηηο 01/02 1 άηνκν (100%) επηζθέθζεθε  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 02/02 

7 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 03/02 1 άηνκν (100%) 

επηζθέθζεθε  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 04/02 4 άηνκα (80%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην θαη 1 άηνκν (20%) ηα insights, ζηηο 05/02 1 άηνκν (100%) 

επηζθέθζεθε  ην ρξνλνιφγην, ζηηο 06/02 4 άηνκα (100%) επηζθέθζεθαλ  ην 

ρξνλνιφγην, ζηηο 07/02 5 άηνκα (83,33%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην θαη 1 

άηνκν (16,67%) ηελ θαξηέια<<πιεξνθνξίεο>>, ζηηο 08/02 δελ είρακε θακία 

ελέξγεηα, ζηηο 09/02 1 άηνκν (100%) επηζθέθζεθε  ην ρξνλνιφγην θαη ζηηο 

10/02 7 άηνκα (63,64%) επηζθέθζεθαλ  ην ρξνλνιφγην θαη 4 άηνκα (36,36%) 

ηα insights. 

ΑΝΑΛΤΖ (ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1):  ζην δηάγξακκα 1 πέξα απφ ηηο <<κεδεληθέο>> 

εκεξνκελίεο, θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ζην πφζεο θνξέο πξνβιήζεθε θάζε 

θαξηέια ηεο ζειίδαο καο (ρξνλνιφγην, θαξηέια <<θσηνγξαθίεο>>, θαξηέια 

<<ζε πφζνπο αξέζεη>>, θαξηέια <<πιεξνθνξίεο>>, άιια), ην  ρξνλνιφγην 

έρεη πξσηαξρηθή ζέζε θαη νη ππφινηπεο θαξηέιεο δηαθπκαίλνληαη ζηα ίδηα 

πεξίπνπ επίπεδα. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2:  Σν δηάγξακκα 2 αλαθέξεηαη  ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ζειίδα, δειαδή πφζεο ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηελ ζειίδα καο 

έθαλαλ νη άιινη (κλεκνλεχζεηο, δεκνζηεχζεηο απφ άιινπο ζηελ ζειίδα καο, 

θνηλνπνηήζεηο παξνπζίαο θαη πξνζθνξέο πνπ δεηήζεθαλ). πγθεθξηκέλα ζηηο 

15/11-20/11 δελ είρακε θακία άιιε ελέξγεηα, ζηηο 21/11 1 άηνκν (100%) έθαλε 

δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο, ζηηο 22/11-02/12 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο 

03/12 1 άηνκν (100%) έθαλε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο, ζηηο 04/12 1 άηνκν 

(100%) έθαλε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο, ζηηο 05/12 δελ είρακε θακία 

ελέξγεηα, ζηηο 06/12 6 άηνκα (100%) έθαλαλ δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο, ζηηο 

07/12 δελ είρακε ηίπνηα, ζηηο 08/12 1 άηνκν (100%) έθαλε δεκνζίεπζε ζηε 

ζειίδα καο, ζηηο 09/12 δελ είρακε θακία <<ηηκή>>, ζηηο 10/12 1 άηνκν (100%) 

έθαλε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο, ζηηο 11/12 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο 

12/12-13/12 1 άηνκν (100%) έθαλε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο αληίζηνηρα, 

ζηηο 14/12-16/12 δελ είρακε ηίπνηα, ζηηο 17/12 2 άηνκα (66,67%) έθαλαλ 

δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο θαη 1 άηνκν (33,33%) έθαλε κλεκνλεχζεηο, ζηηο 

18/12 1 άηνκν (50%) έθαλε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο θαη 1 άηνκν (50%) 

έθαλε κλεκνλεχζεηο, ζηηο 19/12 3 άηνκα (75%) έθαλαλ δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα 

καο θαη  1 άηνκν (25%) έθαλε κλεκνλεχζεηο, ζηηο 20/12 1 άηνκν (50%) έθαλε 

δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο θαη 1 άηνκν (50%) έθαλε κλεκνλεχζεηο, 
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 ζηηο 21/12-22/12 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο 23/12 2 άηνκα (66,67%) 

έθαλαλ δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο θαη 1 άηνκν (33,33%) έθαλε κλεκνλεχζεηο, 

ζηηο 24/12-07/01 δελ είρακε θακία <<ηηκή>>, ζηηο 08/01-10/01 1 άηνκν (100%) 

έθαλε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο αληίζηνηρα, ζηηο 11/01 δελ είρακε θακία 

<<θίλεζε>>, ζηηο  12/01-15/01 1 άηνκν (100%) έθαλε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα 

καο αληίζηνηρα, ζηηο 16/01-17/01 2 άηνκα (100%) έθαλαλ δεκνζίεπζε ζηε 

ζειίδα καο αληίζηνηρα, ζηηο 18/01-19/01 1 άηνκν (100%) έθαλε δεκνζίεπζε 

ζηε ζειίδα καο αληίζηνηρα, ζηηο 20/01 2 άηνκα (100%) έθαλαλ δεκνζίεπζε 

ζηε ζειίδα καο, ζηηο 21/01-22/01 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο 23/01-24/01 

1 άηνκν (100%) έθαλε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο αληίζηνηρα, ζηηο 25/01 δελ 

είρακε ηίπνηα, ζηηο 26/01 1 άηνκν (100%) έθαλε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο, 

ζηηο 27/01 2 άηνκα (100%) έθαλαλ δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο, ζηηο 28/01 1 

άηνκν (100%) έθαλε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο, ζηηο 29/01-30/01 2 άηνκα 

(100%) έθαλαλ δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο αληίζηνηρα, ζηηο 31/01 1 άηνκν 

(100%) έθαλε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο, ζηηο 01/02-06/02 δελ είρακε θακία 

ελέξγεηα, ζηηο 07/02 1 άηνκν (100%) έθαλε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδα καο θαη 

ζηηο 08/02-10/02 δελ είρακε θακία <<θίλεζε>>. 

ΑΝΑΛΤΖ (ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2): ζην δηάγξακκα 2 ζρεηηθά κε ην πφζεο ελέξγεηεο 

ζρεηηθέο κε ηελ ζειίδα καο έθαλαλ νη άιινη (κλεκνλεχζεηο, δεκνζηεχζεηο απφ 

άιινπο ζηελ ζειίδα καο, θνηλνπνηήζεηο παξνπζίαο θαη πξνζθνξέο πνπ 

δεηήζεθαλ) ππάξρνπλ πνιιέο <<κεδεληθέο>> εκεξνκελίεο θαη φηαλ ππάξρνπλ 

ηηκέο ππεξηεξνχλ νη δεκνζηεχζεηο ζηελ ζειίδα καο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ 

αλαθέξνληαη θαη 2-3 πεξηπηψζεηο πνπ ηζρχνπλ θαη νη κλεκνλεχζεηο. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3:  Σν δηάγξακκα 3 αλαθέξεηαη ζε εμσηεξηθέο παξαπνκπέο, 

δειαδή πφζεο θνξέο έθηαζαλ ζηελ ζειίδα καο επηζθέπηεο απφ  θάπνην 

ηζηφηνπν εθηφο ηνπ Facebook (dub110.mail.live.com, us-mg6.mail.yahoo.com, 

google.com.pk, google.com, Άιια,θιπ). πγθεθξηκέλα, ζηηο 15/11-26/11 δελ 

είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο 27/11 1 άηνκν (50%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ 

ηνλ ηζηφηνπν us-mg6.mail.yahoo.com θαη 1 άηνκν (50%) απφ ηνλ ηζηφηνπν 

mkt.teithe.gr, ζηηο 28/11-29/11 δελ είρακε θακία  πξνζέγγηζε απφ άιινπο 

ηζηφηνπνπο, ζηηο 30/11 1 άηνκν (100%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ ηνλ 

ηζηφηνπν google.com.pk, ζηηο 01/12-05/12 δελ είρακε θακία ελέξγεηα, ζηηο 

06/12 1 άηνκν (50%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ ηνλ ηζηφηνπν google.com 

θαη 1 άηνκν (50%) απφ ηνλ ηζηφηνπν blu174.mail.live.com,  ζηηο 08/12 1 άηνκν 

(100%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ ηνλ ηζηφηνπν e.mail.ru , ζηηο 09/12- 11/12 

δελ είρακε θακία <<πξνζέγγηζε>>, ζηηο 12/12 1 άηνκν (100%) έθηαζε ζηε 

ζειίδα καο απφ ηνλ ηζηφηνπν mkt.teithe.gr, ζηηο 13/12 1 άηνκν (100%) έθηαζε 

ζηε ζειίδα καο απφ ηνλ ηζηφηνπν e.mail.ru, ζηηο 14/12-20/12 δελ είρακε θακία 

ελέξγεηα, ζηηο 21/12 1 άηνκν (100%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ ηνλ ηζηφηνπν 

mkt.teithe.gr,  
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ζηηο 22/12 1 άηνκν (50%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ ηνλ ηζηφηνπν 

mail.google.com θαη 1 άηνκν (50%) απφ ηνλ ηζηφηνπν uk-

mg42.mail.yahoo.com, ζηηο 23/12 1 άηνκν (20%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ 

ηνλ ηζηφηνπν dub110.mail.live.com, 1 άηνκν (20%) απφ ηνλ ηζηφηνπν 

mail.google.com, 1 άηνκν (20%) απφ ηνλ ηζηφηνπν  webmail.staff.teicrete.gr, 1 

άηνκν (20%) απφ ηνλ ηζηφηνπν webmail.ntku.edu.tw θαη 1 άηνκν (20%) απφ 

ηνλ ηζηφηνπν owa.lincoln.ac.nz , ζηηο 24/12 1 άηνκν (50%) έθηαζε ζηε ζειίδα 

καο απφ ηνλ ηζηφηνπν pod51050.outlook.com θαη 1 άηνκν (50%) απφ ηνλ 

ηζηφηνπν  us-mg4.mai.yahoo.com, ζηηο 25/12-26/12 δελ είρακε θακία 

ελέξγεηα, ζ ηηο  27/12 1 άηνκν (100%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ ηνλ 

ηζηφηνπν mkt.teithe.gr, ζηηο 28/12 1 άηνκν (50%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ 

ηνλ ηζηφηνπν webmail.teithe.gr θαη 1 άηνκν (50%) απφ ηνλ ηζηφηνπν  

mail3.gsom.pu.ru, ζηηο 29/12 2 άηνκα (100%) έθηαζαλ ζηε ζειίδα καο κέζα 

απφ ηνλ ηζηφηνπν webmail.teithe.gr, ζηηο 30/12-03/01 δελ έρνπκε θακία 

ελέξγεηα, ζηηο 04/01 1 άηνκν (100%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ ηνλ ηζηφηνπν 

mkt.teithe.gr, ζηηο 05/01-07/01 δελ είρακε ηίπνηα, ζηηο 08/01 1 άηνκν (25%) 

έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ ηνλ ηζηφηνπν  owa.lincoln.ac.nz, 1 άηνκν (25%) 

απφ ηνλ ηζηφηνπν  mail.nvigalway.ie, 1 άηνκν (25%) απφ ηνλ ηζηφηνπν 

mail.126.com θαη 1 άηνκν (25%) απφ ηνλ ηζηφηνπν nemo.stracth.ac.uk, ζηηο 

09/01 δελ είρακε θακία πξνζέγγηζε απφ άιιε παξαπνκπή, ζηηο 10/01 1 

άηνκν (50%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ ηνλ ηζηφηνπν mkt.teithe.gr θαη 1 

άηνκν (50%) απφ ηνλ ηζηφηνπν   correo.ur.es, ζηηο 11/01-15/01 δελ είρακε 

θακία ελέξγεηα, ζηηο 16/0 1  1 άηνκν (50%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ ηνλ 

ηζηφηνπν mkt.teithe.gr θαη 1 άηνκν (50%) απφ ηνλ ηζηφηνπν gr-

mg42.mail.yahoo.com, ζηηο 17/01-28/01 δελ είρακε ηίπνηα, ζηηο 29/01 1 άηνκν 

(100%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο απφ ηνλ ηζηφηνπν webmail.teithe.gr, ζηηο 

30/01-01/02 δελ είρακε θακία πξνζέγγηζε, ζηηο  02/02 1 άηνκν (100%) έθηαζε 

ζηε ζειίδα καο απφ ηνλ ηζηφηνπν webmail.teithe.gr, ζηηο 03/02-05/02 δελ 

είρακε θακία ελέξγεηα, ζ ηηο  06/02 1 άηνκν (100%) έθηαζε ζηε ζειίδα καο 

απφ ηνλ ηζηφηνπν google.com, ζηηο 07/02 1 άηνκν (50%) έθηαζε ζηε ζειίδα 

καο απφ ηνλ ηζηφηνπν google.pt  θαη 1 άηνκν (50%) απφ ηνλ ηζηφηνπν 

google.co.il  θαη ζηηο 08/02-10/02 δελ είρακε θακία πξνζέγγηζε. 

ΑΝΑΛΤΖ (ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3):  ζην δηάγξακκα 3 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

εμσηεξηθέο παξαπνκπέο έρνπκε πνιιέο κεδεληθέο <<ζπκκεηνρέο>>, σζηφζν 

ζηηο εμσηεξηθέο παξαπνκπέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη mkt.teithe.gr ήηαλ ε 

ζπλεζέζηεξε θαη νη ππφινηπεο εκθαληδφληνπζαλ 1-2 θνξέο. 
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ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 

ΓΔΝΗΚΑ: ζην ρξνληθφ  απηφ δηάζηεκα (15/11/2013-10/02/2014) ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1:  Σν δηάγξακκα 1 αλαθέξεηαη ζην πφηε είλαη ζπλδεδεκέλνη νη 

ζαπκαζηέο ζαο ζηελ ζειίδα καο (κέξεο θαη ψξεο) πγθεθξηκέλα, εκέξεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ  ζε  Κπξηαθή 230 άηνκα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ ζειίδα καο, 

εκέξεο πνπ αληηζηνηρνχλ  ζε  Γεπηέξα 220 άηνκα, εκέξεο πνπ αληηζηνηρνχλ  

ζε  Σξίηε 222 άηνκα, εκέξεο πνπ αληηζηνηρνχλ  ζε  Σεηάξηε 222 άηνκα, 

εκέξεο πνπ αληηζηνηρνχλ  ζε  Πέκπηε 228 άηνκα, εκέξεο πνπ αληηζηνηρνχλ  

ζε  Παξαζθεπή  222 άηνκα θαη εκέξεο πνπ αληηζηνηρνχλ  ζε  άββαην 228 

άηνκα. Σν δηάζηεκα απηψλ ησλ βδνκάδσλ  81 άηνκα είλαη κεηαμχ 24:00 κκ ηα 

κεζάλπρηα θαη 01:00 πκ,  68 άηνκα κεηαμχ 01:00 πκ θαη 02:00 πκ,  50 άηνκα 

κεηαμχ 02:00 πκ θαη 03:00 πκ, 39 άηνκα κεηαμχ 03:00 πκ θαη 04:00 πκ , 30 

άηνκα κεηαμχ 04:00 πκ θαη 05:00 πκ,25 άηνκα κεηαμχ 05:00 πκ θαη 06:00 πκ, 

31 άηνκα κεηαμχ 06:00πκ θαη 07:00 πκ, 39 άηνκα κεηαμχ 07:00πκ θαη 08:00 

πκ, 43 άηνκα κεηαμχ 08:00πκ θαη 09:00 πκ, 59 άηνκα κεηαμχ 09:00πκ θαη 

10:00 πκ, 72 άηνκα κεηαμχ 10:00πκ θαη 11:00 πκ, 79 άηνκα κεηαμχ 11:00πκ 

θαη 12:00 κκ, 83 άηνκα κεηαμχ 12:00κκ θαη 13:00 κκ, 93 άηνκα κεηαμχ 

13:00κκ θαη 14:00 κκ,98 άηνκα κεηαμχ 14:00κκ θαη 15:00 κκ, 101 άηνκα 

κεηαμχ 15:00κκ θαη 16:00 κκ,  
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98 άηνκα κεηαμχ 16:00κκ θαη 17:00 κκ, 100 άηνκα κεηαμχ 17:00κκ θαη 18:00 

κκ, 97 άηνκα κεηαμχ 18:00κκ θαη 19:00 κκ, 92 άηνκα κεηαμχ 19:00κκ θαη 

20:00 κκ, 93 άηνκα κεηαμχ 20:00κκ θαη 21:00 κκ, 96 άηνκα κεηαμχ 21:00κκ 

θαη 22:00 κκ, 102 άηνκα κεηαμχ 22:00κκ θαη 23:00 κκ, 93 άηνκα κεηαμχ 

23:00κκ θαη 24:00 κκ. 

ΑΝΑΛΤΖ (ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1): απφ ηελ κηα ζην δηάγξακκα 1 φζνλ αθνξά ην  

πφηε είλαη ζπλδεδεκέλνη νη ζαπκαζηέ καο  σο πξνο ηηο κέξεο θπκαηλφκαζηε 

πεξίπνπ ζηα ίδηα πιαίζηα κε  ηελ Κπξηαθή λα έρεη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα 230 

ζπγθεθξηκέλα,  λα αθνινπζνχλ νη Πέκπηε θαη άββαην ζηα 228 άηνκα,  ζηε 

ζπλέρεηα νη Σξίηε, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή ηζνβαζκνχλ ζηα 222 άηνκα θαη 

ηέινο  ε Γεπηέξα ηειεπηαία κε 220 άηνκα. Γεληθψο, ε απφθιηζε κεηαμχ ησλ 

εκεξψλ είλαη πνιχ κηθξή. Απφ ηελ άιιε φζνλ αθνξά ηηο ψξεο πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνη νη ζαπκαζηέο καο  μεθηλάκε κε 81 άηνκα ηα 24:00 κ.κ. 

κεζάλπρηα θαηεβαίλνληαο ζηα 25 άηνκα ζηηο 05:00-06:00 π.κ., ζηε ζπλέρεηα 

06:00-07:00 π.κ. έρνπκε ζηαδηαθή αχμεζε απφ ηα 31 άηνκα  κέρξη ηηο 15:00-

16:00 κ.κ. πνπ θνξπθψλνπκε ζηα 101 άηνκα, αληίζηνηρα κεηά ζηηο  16:00-

17:00 κ.κ. κέρξη ηηο 24:00 κ.κ. ηα κεζάλπρηα έρνπκε ζηαζεξή ζε θάπνηα 

πιαίζηα δηαθχκαλζε κεηαμχ 90-100 άηνκα πεξίπνπ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1 

 

 

90 



ΠΗΝΑΚΑ 1:  Ο πίλαθαο  1 αλαθέξεηαη ζηηο δεκνζηεχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε 

ζειίδα καο αλάινγα κε ηελ θάζε δεκνζίεπζε ηη  απήρεζε θαη ηη 

αιιειεπίδξαζε (θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο, <<κνπ αξέζεη>>)  είρε ζηνπο 

ζαπκαζηέο καο θαη κε. πγθεθξηκέλα, ζηηο   15/11 (11:07 π.κ.) ε δεκνζίεπζε 

είρε απήρεζε ζε 213 άηνκα θαη αιιειεπίδξαζε (6 θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 20 

θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   15/11 (12:12 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 

177 άηνκα θαη αιιειεπίδξαζε (15 θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 2 θιίθ <<κνπ 

αξέζεη>>), ζηηο   18/11 (10:35 π.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 125 άηνκα 

θαη αιιειεπίδξαζε (5 θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 2 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

19/11 (13:42 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 152 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (12 θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 1 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

22/11 (15:55 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 136 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (2 θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 0 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

22/11 (16:19 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 190 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (2 θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 2 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

26/11 (10:17 π.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 175 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (1 θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 7 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

02/12            (14:22 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 154 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (0 θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 3 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

02/12 (14:41 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 177 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (14  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 1 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

04/12 (17:19 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 207 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (0  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 2 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

04/12 (17:19 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 200 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (0  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 1 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

06/12 (16:02 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 189 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (5  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 2 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

17/12 (10:51 π.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 161 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (5  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 0 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

18/12 (11:58 π.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 141 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (10  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 0 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

20/12 (16:27 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 199 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (7  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 2 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

23/12 (12:57 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 154 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (8  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 1 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

28/12 (18:12 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 183 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (3  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 0 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

08/01 (17:03 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 173 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (7  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 3 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

13/01 (16:38 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 151 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (3  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 2 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), 
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 ζηηο   16/01 (11:46 π.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 89 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (0  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 0 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

16/01 (11:46 π.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 78 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (5  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 0 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

21/01 (14:25 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 133 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (5  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 2 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

23/01 (15:31 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 93 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (4  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 1 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

29/01 (10:50 π.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 112 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (0  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 3 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>), ζηηο   

07/02 (14:58 κ.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 49 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (1  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 0 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>) θαη ζηηο   

10/02  (10:35 π.κ.) ε δεκνζίεπζε είρε απήρεζε ζε 60 άηνκα θαη 

αιιειεπίδξαζε (0  θιίθ ζε δεκνζηεχζεηο θαη 0 θιίθ <<κνπ αξέζεη>>). (φιεο νη 

παξαπάλσ δεκνζηεχζεηο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

θνξέο). 

ΑΝΑΛΤΖ (ΠΗΝΑΚΑ 1):  φζνλ αθνξά ηνλ πίλαθα 1 πνπ αλαθέξεη ηελ 

απήρεζε θαη ηε αιιειεπίδξαζε θάζε δεκνζίεπζεο,  έρνπκε αξθεηά κεγάιε 

απήρεζε θαζψο  ζε φιεο ζρεδφλ ηηο δεκνζηεχζεηο καο μεπεξλάκε ζηελ 

απήρεζε ηα 100 άηνκα, σζηφζν ε αιιειεπίδξαζε είλαη ζε ρακειά επίπεδα 

θαζψο απφ ηα άηνκα ζηα νπνία έρνπκε απήρεζε δελ δερφκαζηε κεγάιε 

αιιειεπίδξαζε (ηα θιίθ ζηηο δεκνζηεχζεηο θαη ηα θιίθ <<κνπ αξέζεη>> είλαη 

ιίγα θαη θάπνηεο θνξέο κεδεληθά). 

ΑΣΟΜΑ 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΛΚΤΑΜΔ 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1: Σν δηάγξακκα 1 αλαθέξεηαη ζηα άηνκα ηα νπνία 

πξνζειθχζακε (θχιν θαη ειηθία). πγθεθξηκέλα απφ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ 

απηψλ ην 56% είλαη γπλαίθεο, ην 42% είλαη άληξεο θαη ην ππφινηπν 2% δελ 

καο έρεη δειψζεη ην θχιν ηνπ. Δπηπιένλ, απφ ην 56% ησλ γπλαηθψλ ην 0,3% 

είλαη ειηθίαο 13-17 εηψλ, ην 20% είλαη ειηθίαο 18-24 εηψλ, ην 19% είλαη ειηθίαο 

25-34 εηψλ, ην 10% είλαη ειηθίαο 35-44 εηψλ, ην 3% είλαη ειηθίαο 45-54 εηψλ, 

ην 1% είλαη ειηθίαο 55-64 εηψλ, ην 2% είλαη ειηθίαο 65+ εηψλ θαη ην 0,7% δελ 

δήισζε ηελ ειηθία ηνπ. Δπίζεο, απφ ην 42% ησλ αλδξψλ  ην 0,4% είλαη 

ειηθίαο 13-17 εηψλ, ην 13% είλαη ειηθίαο 18-24 εηψλ, ην 14% είλαη ειηθίαο 25-

34 εηψλ, ην 7% είλαη ειηθίαο 35-44 εηψλ, ην 4% είλαη ειηθίαο 45-54 εηψλ, ην 

2% είλαη ειηθίαο 55-64 εηψλ, ην 0,8% είλαη ειηθίαο 65+ εηψλ θαη ην 0,8% δελ 

δήισζε ηελ ειηθία ηνπ. Σέινο, αζρέησο αλ πξνζειθχζακε ή φρη άηνκα απφ ην 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ είδαλ ηελ ζειίδα καο φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο ην 

56% είλαη ζαπκάζηξηεο καο θαη φζνλ αθνξά ηνπο άλδξεο ην 43% είλαη 

ζαπκαζηέο καο, ελψ 1% πνπ ππνιείπεηαη αλήθεη ζηα άηνκα πνπ δελ 

απνηεινχλ ηνπο ζαπκαζηέο καο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1 

 

ΠΗΝΑΚΑ  1: Ο πίλαθαο  1 αλαθέξεηαη ζηα άηνκα ηα νπνία πξνζειθχζακε 

θαη απφ πνχ πξνέξρνληαη ή θαηάγνληαη (ρψξα, πφιε θαη γιψζζα πνπ κηιάλε). 

πγθεθξηκέλα, 421 θαηάγνληαη απφ Διιάδα, 210 άηνκα απφ Σνπξθία, 66 

άηνκα απφ Ηλδία, 28 άηνκα απφ Ζλσκέλν Βαζίιεην, 23 άηνκα απφ 

Πνξηνγαιία, 20 άηνκα απφ Υνλγθ Κνλγθ, 15 άηνκα απφ Ζ.Π.Α., 12 άηνκα απφ 

Αξγεληηλή, 10 άηνκα απφ Σπλεζία, 9 άηνκα απφ Ηλδνλεζία,7 άηνκα απφ 

Γεξκαλία, 7 άηνκα απφ Μαιαηζία, 5 άηνκα απφ Βέιγην, 5 άηνκα απφ 

Απζηξαιία, 5 άηνκα απφ Ηηαιία, 4 άηνκα απφ Οιιαλδία, 3 άηνκα απφ Σατβάλ, 

3 άηνκα απφ Ρσζία, 2 άηνκα απφ Καδαθζηάλ, 2 άηνκα απφ νπεδία, 2 άηνκα 

απφ Ηζπαλία, 2 άηνκα απφ Κχπξν, 2 άηνκα απφ Νφηηα Κνξέα, 2 άηνκα απφ 

Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, 2 άηνκα απφ Ηζξαήι, 2 άηνκα απφ Καλαδά, 2 

άηνκα απφ Κίλα, 2 άηνκα απφ Γαιιία, 2 άηνκα απφ Γαλία, 2 άηνκα απφ Νέα 

Εειαλδία, 1 άηνκν απφ Μαξφθν,  
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1 άηνκν απφ Βνπιγαξία, 1 άηνκν απφ Φηιαλδία, 1 άηνκν απφ Μαθάνπ, 1 

άηνκν απφ Κηξγηζηάλ, 1 άηνκν απφ Ννξβεγία, 1 άηνκν απφ Ηξάλ, 1 άηνκν απφ   

Αιγεξία, 1 άηνκν απφ Σαυιάλδε, 1 άηνκν απφ Παθηζηάλ, 1 άηνκν απφ 

Ρνπκαλία, 1 άηνκν απφ Αίγππην, 1 άηνκν απφ Υηιή, 1 άηνκν απφ Αξκελία, 1 

άηνκν απφ Μπαγθιαληέο. 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Χο απνηέιεζκα ησλ φζσλ πξνεγήζεθαλ, πξνθχπηεη φηη ε δεκηνπξγία ζειίδαο 

ζην θνηλσληθφ δίθηπν ηνπ Facebook γηα ην ζπλέδξην Iccmi 2014 ήηαλ κηα 

ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ελέξγεηα θαζψο νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηελ 

δεκηνπξγήζακε (πξνζέιθπζε, ελεκέξσζε, αληαπφθξηζε, αιιειεπίδξαζε θαη 

ππνζηήξημε αηφκσλ) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ παξ’ φιεο ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε απφ ην κπινθάξηζκα ηνπ Facebook. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ αξρή δεκηνπξγίαο ηεο ζειίδαο ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο 

καο λα πξνζειθχζνπκε άηνκα δελ είρακε αξθεηά <<κνπ αξέζεη>> ζηε ζειίδα 

καο, ηα νπνία φκσο ζηελ ζπλέρεηα απμήζεθαλ θαη θηάζαλ ζηα 254 Like. 

Δπηπιένλ, κπνξεί ηα <<κνπ αξέζεη>> ηεο ζειίδαο λα κελ ήηαλ πνιιά, 

σζηφζν ε απήρεζε πνπ είρακε ζηηο δεκνζηεχζεηο ηεο ζειίδαο καο ήηαλ πνιχ 

κεγάιε θηάλνληαο ηα 1.263 άηνκα γεγνλφο πνπ καο δίλεη ηελ πηζαλφηεηα λα 

έρνπλ ελεκεξσζεί θαη ελδηαθεξζεί γηα ην ζπλέδξην. Δπίζεο, νη επηζθέςεηο ησλ 

αηφκσλ ζηε ζειίδα καο γηλφηαλ θαηά βάζε ζην ρξνλνιφγην θαη ζηελ θαξηέια 

<<πιεξνθνξίεο>> ζπκπεξαίλνληαο φηη νη επηζθέπηεο καο έδεηρλαλ έλα 

βαζχηεξν ελδηαθέξνλ ζην λα ελεκεξσζνχλ θαη λα κάζνπλ πεξαηηέξσ 

ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζπλέδξην. Σέινο, νη δεκνζηεχζεηο πνπ γηλφληνπζαλ ζην 

ρξνλνιφγην καο είραλ απήρεζε πάλσ απφ 100 άηνκα ηελ θνξά θαηά κέζν 

φξν δείρλνληαο φηη ππήξρε θνηλφ πνπ δηαηεξνχζε ην ελδηαθέξνλ γηα θάζε 

θαηλνχξγηα ελέξγεηα καο. Δπνκέλσο, ε ρξήζε ησλ social media θαη social 

media marketing ζηξαηεγηθήο απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα επηρείξεζε ψζηε λα έρεη κηα απνηειεζκαηηθή 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη θαη λα επηηχρεη ζηε 

ζσζηή ζηφρεπζε ηνπ θνηλνχ πνπ απεπζχλεηαη.  
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Iccmi 2014 

2ν Γηεζλέο πλέδξην ζηα χγρξνλα Θέκαηα Μάξθεηηλγθ (ICCMI), 18 έσο 20 

Ηνπλίνπ, 2014, Αζήλα, Διιάδα 

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο, Διιάδα - 

Manchester Metropolitan University, UK 

ηφρνο ηνπ πλεδξίνπ είλαη λα εμεηάζεη δηεμνδηθά ηα χγρξνλα Θέκαηα 

Μάξθεηηλγθ, λα ελζαξξχλεη ην δηάινγν θαη λα αλαπηχμεη λέεο πξννπηηθέο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ κέζα απν ην παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ 

ζπλεξγαζίαο. Σν ζπκβνπιεπηηθφ Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην θαη ε Δπηζηεκνληθή 

Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ απνηειείηαη απφ δηαθεθξηκέλνπο θαζεγεηέο απφ 

παλεπηζηήκηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Μηα δηπιή-ηπθιή δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνβνιή αμηνιφγεζεο ησλ ρεηξνγξάθσλ. ιεο νη 

εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ απνδεθηέο ζα παξνπζηαζηνχλ ζην πλέδξην θαη ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

δεκνζηεπζνχλ απφ ICCMI 2014. 

Πεξίιεςε Τπνβνιή 

 

Οη ππνςήθηνη ζπγγξαθείο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηελ πεξίιεςε κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο. Ζ πεξίιεςε ηνπ ραξηηνχ πξέπεη λα είλαη 

κεηαμχ 500 έσο 800 ιέμεηο. Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ ζα 

επεμεξγαζηεί ην απφζπαζκα θαη ζα ελεκεξψζεη ηνλ/ηελ αληίζηνηρν/ε 

ζπγγξαθέα θαηά πφζνλ ε πεξίιεςε είλαη απνδεθηή ή φρη . 

 

Σειηθή Τπνβνιή Δξγαζηώλ 

 

ηε ζπλέρεηα, νη ζπγγξαθείο παξαθαινχληαη λα ππνβάινπλ πιήξε έγγξαθα 

θεηκέλνπ πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα απνηειέζκαηα , ζηνηρεία , πίλαθεο , 

αλαθνξέο θιπ. ζε κνξθή pdf κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο. 

ια ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα . 

Πξνεγνχκελεο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο . Έγγξαθα πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί δελ πξέπεη λα είλαη ππφ εμέηαζε γηα δεκνζίεπζε αιινχ . 

Υεηξφγξαθα ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ην ζηπι ηνπ πλεδξίνπ θαη ζα 

ππνβιεζνχλ ζε αλαζεψξεζε θαη επεμεξγαζία. 
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Οη ζπγγξαθείο είλαη ζε ζέζε λα θαηεβάζνπλ ηηο νδεγίεο κνξθνπνίεζεο γηα ηελ 

ηειηθή ππνβνιή ζε έληππε κνξθή .pdf θαη έλα πξφηππν ζε κνξθή. Doc ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ εδψ: 

http://www.mkt.teithe.gr/iccmi2014/GuidelinesAuthors.html 

Υαξηί Limit ειίδα 

 

Πιήξεο ζειίδεο : κέρξη 6 ζειίδεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εηθφλσλ, 

πηλάθσλ θαη αλαθνξέο . 

Πιεξνθνξίεο Γηα ηνπο πγγξαθείο 

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Ζ Πεξίιεςε / Υαξηί ππνβνιεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ έλα online ζχζηεκα 

ππνβνιήο https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=iccmi2014 πνπ 

έρεη ζπζηαζεί γηα ην ICCMI 2014. 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζαο πξνζθαιεί ζην 2ν Γηεζλέο πλέδξην γηα ηα 

χγρξνλα Θέκαηα Μάξθεηηλγθ (ICCMI) πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηελ Αζήλα,  ζηηο 18-20 Ηνπλίνπ 2014. ηφρνο ηνπ πλεδξίνπ είλαη λα εμεηάζεη 

δηεμνδηθά χγρξνλα Θέκαηα Μάξθεηηλγθ, λα ελζαξξχλεη ην δηάινγν θαη λα 

αλαπηχμνπλ λέεο πξννπηηθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ κέζα ζην 

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο. Οη πηζαλνί ζπγγξαθείο 

παξαθαινχληαη λα ππνβάινπλ ηα έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη, αιιά δελ 

πεξηνξίδνληαη, ζηα αθφινπζα ζέκαηα, ζχκθσλα κε ηηο εκεξνκελίεο ηεο ΚΑΠ. 

Σα αγγιηθά είλαη ε επίζεκε γιψζζα ηνπ ζπλεδξίνπ. 

Θέκαηα 

 

πκπεξηθνξά Καηαλαισηή 

Γηαρείξεζε Πξντφλησλ θαη ηε Μάξθαο 

Θέκαηα ηηκνιφγεζεο 

Καλάιηα Marketing 

Δπηκειεηεία 

Θέκαηα Retailing 

Δπηθνηλσλία θαη δηαθήκηζε 

Γηαρείξηζε Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ 

 

 

105 

http://www.mkt.teithe.gr/iccmi2014/GuidelinesAuthors.html
https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=iccmi2014


ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ 

Γηεζλέο Μάξθεηηλγθ 

Marketing Σερλνινγία 

Ζ πψιεζε θαη ε Γηνίθεζε Πσιήζεσλ 

Μέζνδνη Έξεπλαο ζην Marketing 

B2B Marketing 

Ζζηθά δεηήκαηα ζην Μάξθεηηλγθ 

Πεξηβαιινληηθφ Marketing 

Με θεξδνζθνπηθφ Marketing 

Κνηλσληθφ Marketing 

Direct Marketing 

Καηλνηνκίεο ζην Marketing 

Αλαδπφκελα Θέκαηα Marketing 

Με εηδηθά ξεχκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο: 

Marketing Σνπξηζκνχ θαη Γηνίθεζεο 

Marketing θαη Γηνίθεζε Φηινμελίαο 

Branding θαη πξννξηζκνχ Imaging 

Δθδειψζεηο Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο 

Αεξνπνξία 

θαη 

E-Marketing 

Σάζεηο θαη Δμειίμεηο ζην e-Commerce 

Δξγαιεία θαη Δθαξκνγέο ζηελ Mobile Marketing 

Marketing θαη Social Media 

 

Πεξίιεςε θαη ραξηηνύ αμηνιόγεζεο 

ια ηα έγγξαθα ζα εμεηαζηνχλ κέζσ κηαο ειεθηξνληθήο, δηπιήο-ηπθιήο, 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ νκφηηκνπο αθαδεκατθνχο 

δηαηηεηέο. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη κεηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

ππνβιεζέλησλ ρεηξνγξάθσλ. Οη Γεθηέο εξγαζίεο ζα δεκνζηεπηνχλ ζηα 

Πξαθηηθά ICCMI 2014, νη νπνίεο, ζα έρνπλ έλα ISBN φπσο αθξηβψο απηφ ηνπ 

ICCMI 2012. 

 

εκαληηθέο Ζκεξνκελίεο 

 

Δθηεηακέλε Τπνβιή Πεξίιεςεο  

Απφ 30/11/2013 

 

Γλσζηνπνίεζε απνδνρήο Πεξίιεςεο 

Απφ 20/12/2013 
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Πιήξεο Τπνβνιή Δξγαζηψλ 

Απφ 31/03/2014 

 

Κνηλνπνίεζε ηεο πιήξνπο απνδνρήο Paper 

Απφ 30/04/2014 

 

Κάκεξα Ready 

Απφ 05/10/2014 

 

Δγγξαθή 

Απφ 15/05/2014 

 

ICCMI 2014 

18 κε 20 Ηνπλ 2014 

 

Δδψ θαηεβαίλεη ζε πιήξε CFP θαη ζε . Pdf κνξθή: 

http://www.mkt.teithe.gr/iccmi2014/CFP_ICCMI_2014.pdf 

 

Δηδηθά Θέκαηα θαη άιιεο επθαηξίεο Γεκνζίεπζεο 

Εεηεί ηα έγγξαθα, ηα αληίζηνηρεο έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ 

πξνζθέξνπλ εηδηθά ζέκαηα ICCMI 2014, ζα αλεβαζηνχλ εγθαίξσο. Δπηπιένλ, 

νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα άιια ζπλεξγαδφκελα πεξηνδηθά είλαη λα 

αλαθνηλσζνχλ. 

Σαμηδησηηθέο Πιεξνθνξίεο 

Ζ πφιε ηεο Αζήλαο θαη νη θνληηλνί ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί. 

Ο ηφπνο δηάζθεςεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα, πξσηεχνπζα ηεο 

Διιάδαο. ηελ αξραία ειιεληθή θιαζηθή επνρή ήηαλ ε πην ζεκαληηθή πφιε. Ζ 

Αζήλα έρεη έλα κεγάιν αξηζκφ κλεκείσλ. πνιιά κνπζεία θαη άιια αμηνζέαηα 

εθείλεο ηεο πεξηφδνπ πνπ αμίδεη λα δείηε. ήκεξα, ε Αζήλα είλαη δηάζεκε γηα 

ηελ Αθξφπνιε κε ηνλ Παξζελψλα, ηα αξραηνινγηθά κλεκεία, ηα εμαηξεηηθά 

θαηαζηήκαηα ζην θέληξν ηεο πφιεο κε ηε θηιφμελε πηζλειία ηεο θαζψο θαη ηα 

παξαδνζηαθά ειιεληθά πηάηα κε ηηο κνλαδηθέο γεχζεηο ηνπο θαη ηε ξνκαληηθή 

αηκφζθαηξα. 

Ζ Αζήλα έρεη αξθεηά θαιφ ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν. Σν λεφθηηζην κεηξφ 

ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην ζχγρξνλεο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ κεηψζεη ηηο 

απνζηάζεηο ησλ 4 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ηεο πφιεο .  
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Οη ππφγεηεο ζήξαγγεο απνθάιπςαλ έλα κεγάιν αξηζκφ αξραηνινγηθψλ 

επξεκάησλ, κηαο θαη  ε Αζήλα είλαη κηα πφιε κε ηζηνξία 3000 εηψλ.Σα ελ 

ιφγσ επξήκαηα θπιάζζνληαη ζην θπζηθφ κέξνο ηνπο κεηαηξέπνληαο ηνπο 

ζηαζκνχο ηνπ κεηξφ ζε κηθξά αξραηνινγηθά κνπζεία. 

 

Ζ Αζήλα είλαη πνιχ θνληά ζε κεγάινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Σν λεζί 

ηεο αληνξίλεο, γλσζηφ ζε φιν ηνλ θφζκν γηα ην καγεπηηθφ ηνπ ειηνβαζίιεκα, 

πνπ ςεθίζηεθε ζηελ ηξίηε ζέζε σο ην πην ξνκαληηθφ λεζί ηνπ θφζκνπ, 

ζχκθσλα κε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ Travel and Leisure . Σν λεζί ηεο Μπθφλνπ, 

γλσζηφ γηα ηελ έληνλε λπρηεξηλή δσή ηνπ, ην νπνίν πξνζειθχεη ρηιηάδεο 

ηνπξίζηεο θάζε θαινθαίξη. Οη Γειθνί, Μλεκείν ηεο UNESCO ηεο Παγθφζκηαο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ηελ Οιπκπία, ν ηφπνο φπνπ έγηλαλ νη πξψηνη 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο έγηλαλ αμίδνπλ λα επηζθεθζείηε. 

ΣΑΞΗΓΗ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 

 

Ζ Αζήλα βξίζθεηαη ζηελ Νφηηα Διιάδα. Μπνξείηε λα θηάζεηε ζηελ Αζήλα κε 

αεξνπιάλν, ηξέλν, ιεσθνξείν ή απηνθίλεην (E90 Δζληθή Οδφ). 

Αεξνπνξηθώο 

Ο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ "Διεπζέξηνο Βεληδέινο" (ATH) βξίζθεηαη 40 

ρικ. καθξηά απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. πλδέεηαη κε πνιιέο πφιεηο ζε φιν ηνλ 

θφζκν κε απεπζείαο πηήζεηο. Τπάξρνπλ πνιιά κέζα κεηαθνξάο πνπ 

ζπλδένπλ ην αεξνδξφκην κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Σν αεξνδξφκην είλαη 

πξνζβάζηκν κέζσ ηεο Γξακκήο 3 ηνπ Μεηξφ "Αηγάιεσ - Γηεζλέο Αεξνδξφκην 

Αζελψλ". Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιψ επηζθεθζείηε ηελ 

ηζηνζειίδα Γηεζλέο Αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο: http://www.aia.gr 

 

Με ηξέλν 

Ζ Αζήλα ζπλδέεηαη κε ηξέλν κε πνιιέο γεηηνληθέο ρψξεο. Γηα εηζηηήξηα θαη 

ηνπο πξννξηζκνχο παξαθαινχκε επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ακαμνζηνηρίαο: 

http://www.ose.gr/en/Home.aspx 

 

Με ιεσθνξείν 

Ζ Τπεξεζία ιεσθνξείνπ ζηελ Αζήλα είλαη θαιά νξγαλσκέλε ψζηε λα 

θαιχπηεη πνιινχο πξννξηζκνχο. Σα ιεσθνξεία ζπλδένπλ ηηο άιιεο πφιεηο 

ζηελ Αζήλα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ΚΣΔΛ: 

http://www.ktelattikis.gr/index.html 
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Μεηαθηλήζεηο ζηελ Αζήλα 

 

Ζ Αζήλα έρεη έλα θαιφ ζχζηεκα δεκφζησλ κεηαθνξψλ . Σν κεηξφ έρεη 72 

ρηιηφκεηξα γξακκψλ θαη είλαη έλα απφ ηα 3 κεγαιχηεξα έξγα πνπ έρνπλ 

νινθιεξσζεί ζηελ Αζήλα, ζην πιαίζην ηεο λέαο ρηιηεηίαο . Σν Μεηξφ Αηηηθή 

ελψλεηαη καδί κε ην ζηδεξφδξνκν Αζήλα Πεηξαηάο Electric ζηδεξνδξφκσλ θαη 

ηνπ Πξναζηηαθνχ (ηξέλν ) θαη έρεη 3 γξακκέο . Ζ πξψηε γξακκή είλαη ε παιαηά 

γξακκή ηνπ ΖΑΠ Πεηξαηάο - Κεθηζηά . Οη άιιεο δχν γξακκέο είλαη ε θφθθηλε 

γξακκή κε θαηεχζπλζε ηνλ Άγην Αληψλην - Άγην Γεκήηξην θαη ε κπιε γξακκή 

κε θαηεχζπλζε Αηγάιεσ - Γνπθίζζε Πιαθεληία . Απφ ηε Γνπθίζζεο 

Πιαθεληίαο νη επηβάηεο κπνξνχλ λα πάξνπλ ην πξναζηηαθφ ζηδεξφδξνκν ζην 

αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο . Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινχκε 

επηζθεθζείηε : 

http://www.in2greece.com/blog/library/2007_07_01_archive.html 

 

Σα αζηηθά ιεσθνξεία , ηξφιετ , ηξακ θαη ΖΑΠ ( Ζιεθηξηθφο ξάγεο Αζελψλ-

Πεηξαηψο  έρνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ ησλ γξακκψλ . Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γξακκέο θαη ηα δξνκνιφγηα παξαθαιψ 

επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα : http://www.oasa.gr .  

Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ έρνπλ σο εμήο : 

Δηζηηήξην ιεσθνξείνπ € 0,50 

Ζκεξήζην εηζηηήξην € 3 

90 ιεπηά κε ιεσθνξείν εηζηηεξίσλ 

ηξφιετ , ηξακ € 0,70 

90 ιεπηά εηζηηήξην γηα φια ηα κέζα κεηαθνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ΖΑΠ ε γξακκή ηνπ Ζιεθηξηθνχ Πεηξαηάο - Κεθηζηά θαη πξναζηηαθφ 

ΠΡΟΑΣΗΑΚΟ ( κέρξη Πιαθεληίαο ) € 1 

Αεξνδξφκην εηζηηήξην ιεσθνξείνπ express € 3,20 . 

Γξακκή 400 ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν Αζήλα € 5 

http://www.oasa.gr/?id=ind3ex&lang=en 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 

Γιώζζεο 

Οη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο κηινχλ αγγιηθά . 

 

Γηαβαηήξην / VISA 

Οη απαηηήζεηο γηα Γηαβαηήξην θαη Visa δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα . Οη 

εθπξφζσπνη πνπ ρξεηάδνληαη επηζηνιή πξφζθιεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην πλέδξην κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζην ICCMI 2014 .  
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Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη απηή ε δηαδηθαζία έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο 

ζπλέδξνπο πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα λα απνθηήζνπλ ζεψξεζε ή άδεηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε δηάζθεςε . Ζ πξφζθιεζε είλαη απζηεξά πεξηνξηζκέλε 

ζε ζέκαηα ζεσξήζεσλ θαη δελ ππάξρεη θακία ζρέζε , απνιχησο , κε ηελ 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θ.ιπ. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιψ επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα : 

http://www.mfa.gr/en/visas/visas-for-foreigners-traveling-to-greece/ 

 

Νόκηζκα 

Δπξψ (EUR) είλαη ην λφκηζκα ηεο Διιάδα . Έλαο κεηαηξνπέαο λνκίζκαηνο 

είλαη δηαζέζηκν εδψ http://www.xe.com 

 

Ζιεθηξηθέο πζθεπέο 

Ζ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα είλαη 220-230 volts , 50 Hz . 

 

Εώλε ώξαο 

Ζ Διιάδα είλαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε Εψλε ψξαο ( GMT +2 ) . πσο θαη νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο , ην θαινθαίξη ( Θεξηλή ) ρξφλνο είλαη ( 

GMT +3 ) . 

 

Κσδηθόο ρώξαο ζηελ Διιάδα 

Κσδηθφο Υψξα Διιάδα είλαη : +30 +αξηζκφ ηειεθψλνπ  . 

Φώληα 

Ζ Διιάδα είλαη ην ηδαληθφ κέξνο γηα λα ςσλίζεηε κηα θαη παξέρεη επξεία 

πνηθηιία  πξντφλησλ . Οη ηηκέο είλαη ινγηθέο θαη ππάξρνπλ πξντφληα γηα φια ηα 

βαιάληηα . Σα θαηαζηήκαηα είλαη αλνηθηά ( θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν ) 

απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή απφ ηηο 09.00 έσο ηηο 21.00 . ε θαηαζηήκαηα 

άββαην είλαη αλνηρηά απφ ηηο 09.00 έσο ηηο 14.00 , ελψ είλαη θιεηζηά ηηο 

Κπξηαθέο . 

Σαμηδεύνληαο δηαηππώζεηο 

• E.U. πνιίηεο 

Γελ είλαη ππνρξεσηηθή απαίηεζε δηαβαηεγξίνπ γηα πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ ηαμηδεχνπλ απφ ή πξνο ηηο ρψξεο έλγθελ ( Απζηξία, Βέιγην , 

Γαιιία, Γεξκαλία , Διιάδα , Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν , Κάησ Υψξεο, Πνξηνγαιία 

, Ηζπαλία) . Γελ ππάξρνπλ ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο . 

 

• Με E.U. πνιίηεο 

Έλα έγθπξν δηαβαηήξην απαηηείηαη θαλνληθά γηα φια ηα κε κέιε-πνιίηεο ηεο 

ΔΔ πνπ ηαμηδεχνπλ ζηελ Διιάδα . Ζ δηαηππψζε Visas κπνξεί λα απαηηείηηαη 

γηα ηνπο επηζθέπηεο απφ νξηζκέλεο ρψξεο . 
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• Φξνληίδα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

Θα πξέπεη λα αηζζάλεζζε απφιπηα αζθαιείο γηα λα θάηε θαη λα πηέηηε 

νηηδήπνηε!Σν λεξφ ζε φιε ηελ Διιάδα είλαη απνιχησο αζθαιήο .Οη θάηνηθνη 

ησλ ρσξψλ ηεο E.U.έρνπλ δσξεάλ επείγνπζα ηαηξηθή θξνληίδα . 

 

Οη θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

Πξψηεο βνήζεηεο : 166 

On- Δθεκεξεχνληα λνζνθνκεία , θιηληθέο, γηαηξνί θαη θαξκαθεία : 1434 

Αζηπλνκία ( αξηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο ) : 100 
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