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Πεξίιεςε 

 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο δηαλχνπκε κηα επαλάζηαζε ησλ social media κε πάλσ απν  

δηζεθαηνκκχξην ρξήζηεο παγθνζκίσο.Αλαγλσξίδνληαο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηδηαίηεξα ησλ social media ζην κάξθεηηλγθ, ζηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη 

κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπηζε γηα ηελ εμέιημε ηνπ κάξθεηηγλθ φια απηά ηα ρξφληα γηα λα 

θαηαιήμνπκε ζην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ. ηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ θαζψο θαη ε αλάιπζε 

ηεο πνξείαο ηνπο ζηα θνηλσληθά δίθηπα. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνπκε θαη αλαιχνπκε ην 

παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ θαη ην ζπγθξίλνπκε κε ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ. Έπεηηα αλαιχνπκε ηα 

social media θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζην κάξθεηηλγθ θαζψο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαηαλαισηή.  
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Abstract 

 

We are going through a revolution of social media with more than a billion user‟s worldwide. 

According to the importance of integrating technology and especially social media in marketing, in 

the present work  a literature overview on the evolution of marketing all these years to developed in e-

marketing. The objective of this thesis is a literature review of traditional and electronic marketing 

and the analysis of their progress on social networks. Specifically we present and analyze the 

traditional marketing and compare it with e-marketing. Then we analyze the social media and their 

contribution to marketing and their contribution to consumer behavior. 
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1.Ειςαγωγή 

 

χκθσλα κε ηνπο Amstrong & Kotler (2009) ην κάξθεηηλγθ είλαη ε δηαρείξηζε θεξδνθφξσλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Ο ζηφρνο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα πξνζειθχεη λένπο πειάηεο θαη λα 

ηνπο παξέρεη αγαζά θαη ππεξεζίεο ψζηε λα ηνπο δηαηεξεί θαη λα ηνπο ηθαλνπνηεί. Έλα 

παξάδεηγκα είλαη ε Wal-Mart ε νπνία έγηλε ε κεγαιχηεξε αιπζίδα ιηαληθήο πψιεζεο ζηνλ 

θφζκν θαη έδηλε ηελ ππφζρεζε <<Δμνηθνλνκείζηε ρξήκαηα. Εήζηε θαιχηεξα>>. Αθφκε, 

ζηελ DISNEY νη ¨ζαπκαηνπνηνί¨ πξαγκαηνπνηνχλ ζαχκαηα κε ζθνπφ λα ¨θάλνπλ έλα φλεηξν 

πξαγκαηηθφηεηα¨. χκθσλα πάληα κε ηνπο Amstrong & Kotler (2009) ην ζσζηφ κάξθεηηλγθ 

είλαη θξίζηκν γηα ηελ επηηπρία θάζε επηρείξεζεο. Σν κάξθεηηλγθ ην βιέπνπκε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα καο δηφηη είλαη ηα πάληα γχξσ καο. Σν βιέπνπκε ζηηο δηαθεκίζεηο ζηελ 

ηειεφξαζε καο, ζηα πεξηνδηθά αθφκε θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηζηνζειίδεο. Οη ηζηνζειίδεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ πξνζθέξνπλ απεξηφξηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο 

δηεπθνιχλεη πνιχ ζηελ επηινγή ηνπο. ήκεξα ην δηαδίθηπν είλαη πιένλ έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά εξγαιεία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο, θαζψο ν θαζέλαο μερσξηζηά κπνξεί κε ηελ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο λα ηελ δηεπθνιχλεη. Σν δηαδίθηπν είλαη πιένλ πξνζηηφ θαη ην 

ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο αλά ηνλ θφζκν. Σν δηαδίθηπν ιέγεηαη πσο 

αθφκε βξίζθεηαη ζε αξρηθφ  ζηάδην θαη θαζεκεξηλά εμειίζζεηαη κε  ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. 

χκθσλα κε Chaffey (2007) ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ είλαη ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε 

ηερλνινγίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κάξθεηηλγθ.  Σν ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ είλαη 

απηφ πνπ ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο επελδχνπλ πνιχ ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ. Δίλαη 

κηα θαηλνχξγηα επνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ην αθνινπζήζνπλ κε ζθνπφ ηελ 

βησζηκφηεηα ηνπο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη. χκθσλα κε Ellison (2007) 

κία ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο επηθεληξψλεηαη ζε κία θνηλφηεηα online ε νπνία 

απαξηίδεηαη απφ ρξήζηεο κε θνηλά ελδηαθέξνληα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο βξίζθνληαη ζε 

ειεθηξνληθέο ηζηνζειίδεο θαη παξέρνπλ πνηθίινπο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο γηα ηνπο ρξήζηεο 

φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη νη ππεξεζίεο κελχκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Υάξε 

ζηα θνηλσληθά δίθηπα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέα κέζα επηθνηλσλίαο θαζψο θαη λέα κέζα 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη αλαθέξνληαη θπξίσο ζε ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ εθαηνκκχξηα δηαδηθηπαθνχο ρξήζηεο ηελ παξνχζα έξεπλα ζα αζρνιεζνχκε κε ην 

παξαδνζηαθφ θαη ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ θαζψο θαη ηελ πνξεία ηνπο ζηα θνηλσληθά δίθηπα.
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1.2 Στόχοσ τησ πτυχιακήσ εργαςίασ 
 

ηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ θαη ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ θαζψο θαη ε αλάιπζε ηεο πνξείαο ηνπο ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα. 

 

 

2.Παραδοςιακό Μάρκετινγκ 

 

2.1Οριςμόσ του Μάρκετινγκ 
 

χκθσλα κε Amstrong & Kotler (2009)  νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πηζηεχνπλ ην κάξθεηηλγθ 

είλαη κφλν νη πσιήζεηο θαη νη δηαθεκίζεηο. Δίλαη γεγνλφο φηη θάζε κέξα δερφκαζηε έλα 

θαηαηγηζκφ απφ ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, ηαρπδξνκηθέο πξνζθνξέο θαη πξνθιήζεηο 

πσιήζεσλ φια απηά απνηεινχλ ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ πνπ ιέγεηαη κάξθεηηλγθ. Σν 

κάξθεηηλγθ απνηειεί έλα κέζνλ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ. Όηαλ 

θάπνηνο ππεχζπλνο κάξθεηηλγθ θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ δεκηνπξγεί 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε ζθνπφ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπο. Μεξηκλά γηα ηελ ηηκνιφγεζε, 

ηελ δηαλνκή θαη ζην ηέινο ηελ πξνψζεζε ηνπο κε ζθνπφ λα ηα πνπιήζεη κε ζρεηηθή επθνιία.  

Με ηελ επξεία έλλνηα, ην κάξθεηηλγθ είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα, απνηειεί έλα ζχλνιν ζεζκψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία, επηθνηλσλία, παξνρή θαη αληαιιαγή πξνζθνξψλ πνπ 

έρνπλ αμία γηα ηνπο αλζξψπνπο, θαηαλαισηέο, πειάηεο θαη γηα ηελ θνηλσλία επξχηεξα.
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2.2 Η διαδικαςία του Μάρκετινγκ 

 

 

Απεηθφλεζε 1.1 Μνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο Μάξθεηηλγθ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

χκθσλα κε Amstrong & Kotler (2009)  ε απεηθφληζε 1.1 είλαη έλα κνληέιν κε ηα 

ζηάδηα δηαδηθαζίαο ηνπ κάξθεηηλγθ. Σα πξψηα ηέζζεξα ζηάδηα είλαη ε πξνζπάζεηα 

πνπ γίλεηαη απφ ηελ κεξηά ηνπ κάξθεηηλγθ ελψ ην ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ην 

αληίθξηζκα πνπ ιακβάλεη ε πξνζπάζεηα απηή. 
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2.2.1 Ανάγκεσ, επιθυμίεσ και απαιτήςεισ πελατών 

 

Οη αλζξψπηλεο αλάγθεο είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

κάξθεηηλγθ. Αλζξψπηλεο αλάγθεο είλαη νη θαηαζηάζεηο αίζζεζεο ζηέξεζεο νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηηο βαζηθέο αλάγθεο (ηξνθή, ξνχρα, ζέξκαλζε, θ.α.), αζθάιεηαο, 

θνηλσληθέο, εμαηνκηθεπκέλεο θαη απηφ-έθθξαζεο. Οη αλάγθεο απηέο απνηεινχλ κέξνο 

ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη δελ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ κάξθεηηλγθ. 

Δπηζπκίεο είλαη νη αλάγθεο απηέο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

θάζε αλζξψπνπ. Γηα παξάδεηγκα έλαο Ακεξηθάλνο ρξεηάδεηαη ηξνθή αιιά επηζπκεί 

έλα Big Mac απφ ηελ γλσζηή αιπζίδα εζηηαηνξίσλ. Όηαλ νη επηζπκίεο εληζρχνληαη 

απφ ηελ αγνξαζηηθή δχλακε κεηαηξέπνληαη ζε απαηηήζεηο. Μεγάιεο εηαηξίεο ζεσξνχλ 

πςίζηεο ζεκαζίαο θαη θαηαβάινπλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο αλάγθεο, επηζπκίεο θαη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

Southern Airlines ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηαρεηξίδνληαη ηηο απνζθεπέο θαη  ειέγρνπλ 

ηα εηζηηήξηα ησλ επηβαηψλ ηνπο θαη πξαγκαηνπνηνχλ έλα ηαμίδη σο αεξνζπλνδνί κία 

θνξά ην ηξίκελν. Ο δηεπζπληήο ηεο Harley Davidson ζπρλά πξαγκαηνπνηεί ηαμίδηα κε 

ηελ δηθηά ηνπ Harley κε ζθνπφ λα αληιήζεη λέεο ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο. 

2.2.2 Αξία και ικανοποίηςη καταναλωτών 

 

χκθσλα κε Amstrong & Kotler (2009) ηθαλνπνίεζε είλαη ν βαζκφο απφδνζεο ελφο 

πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πνπ ιακβάλεη ν θαηαλαισηήο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 

απέλαληη ζηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο απηφο. Οη Westbrook & Oliver  

(1991) ζεσξνχλ ηθαλνπνίεζε φηη είλαη ε ζηάζε ηνπ θαηαλαισηή πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί απφ ηα ήδε ρξεζηκνπνηεκέλα πξντφληα. Ο Hunt (1977) θαη νη Rust & 

Oliver (1994) ηνλίδνπλ θαη απηνί φηη ε ηθαλνπνίεζε αθνξά ζηνλ ρψξν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε έλα πξντφλ. Οη Rodriguez & Martin (2008) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε δελ είλαη κφλν γλσζηηθή αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθή. 

Δπίζεο, αλαθέξνπλ πσο ε ηθαλνπνίεζε είλαη ε θαιχηεξε έλδεημε γηα κειινληηθή 

πίζηε απφ κεξηά θαηαλαισηψλ.  Οη Newman & Werbwel (1973) ππνζηεξίδνπλ θαη 

απηνί φηη ε ηθαλνπνίεζε είλαη απφ ηνπο θπξίνπο ιφγνπο ηεο δηακφξθσζεο πηζηφηεηαο 

ηνπ θαηαλαισηή. Οη Algesheimer et. al. (2005) αλαθέξνπλ πσο ηθαλνπνίεζε είλαη ε 

εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο αληνρήο ηνπ θαηαλαισηή ζε ζρέζε κε κία κάξθα. Ο Bennett 
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et.al. (2001) ππνζηεξίδεη πσο ηθαλνπνίεζε είλαη έλαο πξφγνλνο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε 

κάξθα θαη ε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ κεξηά θαηαλαισηή νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

πηζηφηεηαο. Δπίζεο, ηνλίδεη φηη ε ηθαλνπνίεζε κηαο πξνηεηλφκελεο κάξθαο είλαη έλαο 

απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο πηζηφηεηαο. Σέινο, νη Hawkins et al. (2001) 

ηζρπξίδνληαη πσο έλαο ηθαλνπνηεκέλνο πειάηεο ζα γίλεη πξνζεισκέλνο, δειαδή 

πηζηφο ζηελ κάξθα πνπ ηνλ ηθαλνπνηεί θαη ζα απμήζεη ηνλ βαζκφ ηεο ρξήζεο ηεο 

κάξθαο πνπ ηνλ ηθαλνπνηεί. 

2.3 Μείγμα Μάρκετινγκ 
 

χκθσλα κε Amstrong & Kotler (2009) ην κείγκα κάξθεηηλγθ σο έλλνηα ζεκαίλεη ν 

ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ πνπ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ ηέζζεξηο βαζηθέο 

παξακέηξνπο: 

 Πξντφλ 

 Σηκή πψιεζεο 

 Πξνψζεζε 

 Γηαλνκή 

2.3.1 Προΰόν 

 

Ζ έλλνηα ηνπ πξντφληνο έρεη νξηζζεί κέζα απφ  δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ησλ νηθνλνκνιφγσλ απφ ηελ αξρή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο. Ζ δσή ηνπ αλζξψπνπ ζηελ νξγαλσκέλε θνηλσλία είλαη γεκάηε απφ 

αγαζά πνπ ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο ηνπ. Απηά ηα αγαζά έρνπλ νξηζηεί κέζα απφ ηηο 

δηάθνξεο νηθνλνκηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο. Πξντφλ είλαη έλα ζχζηεκα πιηθψλ θαη 

άπισλ ζηνηρείσλ ηα νπνία κέζσ ηεο ρξεζηκφηεηαο, δεκηνπξγνχλ σθέιεηα γηα ηνλ 

άλζξσπν. Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ηα πξντφληα είλαη 

φια εθείλα ηα ζηνηρεία κέζσ ησλ νπνίσλ ν άλζξσπνο – θαηαλαισηήο σθειείηαη 

θάηη ην νπνίν αθνξά ζηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιχςεη.  

Έλα πξντφλ κπνξεί λα είλαη είηε αγαζφ, είηε ηδέα, είηε ππεξεζία ή αθφκε θαη ηα 

ηξία απηά καδί, ην ίδην εχθνια θάζε θνξά. Κάζε αγνξά ελφο πξντφληνο γηα 
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θάπνηνλ άλζξσπν νδεγεί ζε έλα απνηέιεζκα. Απηφ ην απνηέιεζκα είλαη ε έλλνηα 

ηεο ρξεζηκφηεηαο πνπ απνθνκίδεη ν θαηαλαισηήο απφ ηελ ρξήζε ηνπ αγαζνχ ή 

ηεο ππεξεζίαο πνπ αγφξαζε. Μέζα απφ απηή ηελ ζεψξεζε γίλεηαη θαλεξφ πσο ν 

θαηαλαισηήο δελ αγνξάδεη κφλν ην πξντφλ αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

πξνζδνθίαο ηελ νπνία έρεη γηα απηφ ην πξντφλ . Κάζε πξντφλ νπζηαζηηθά κπνξεί 

λα κειεηεζεί σο έλα ζχλνιν ή ζχζηεκα απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα είλαη 

ηερληθά, δειαδή πιηθά θαζψο θαη ζπκβνιηθά, δειαδή άπια ραξαθηεξηζηηθά. Όια 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ αμία αθνχ έρνπλ θφζηνο παξαγσγήο θαη 

ελζσκαηψλνπλ ηελ έλλνηα ηεο ρξεζηκφηεηαο. Γειαδή, νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο αμίαο 

κέζα απφ ηηο ρξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ ζα πιεξσζνχλ ζηνπο παξαγσγηθνχο 

ζπληειεζηέο σο ακνηβή αιιά θαη σο ρξεζηκφηεηαο πνπ απνθνκίδεη ν 

θαηαλαισηήο φηαλ αγνξάδεη απηά ηα αγαζά. 

2.3.2 Τιμή πώληςησ 

 

Σηκή πψιεζεο είλαη ην ζχλνιν ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ ην πξντφλ λα απνθηεζεί απφ ηνλ θαηαλαισηή. Μηα επηρείξεζε κέζσ 

ηεο ηηκήο πψιεζεο ζηνρεχεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα αγνξάο πνπ ηελ ελδηαθέξεη. 

Δπίζεο, νη εηαηξίεο δηακνξθψλνπλ έλα επίπεδν ηηκψλ φπνπ ν θαηαλαισηήο είλαη 

εθείλνο πνπ ζα θάλεη ηελ ηειηθή επηινγή αλάκεζα ζε πνιιά αληαγσληζηηθά 

πξντφληα. Ζ ηηκή πψιεζεο παίδεη θαζνξηζηηθφ ιφγν γηα ηελ επηβίσζε ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο, πξάγκα ην νπνίν 

απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν κηαο επηρείξεζεο. 

 

2.3.3 Προώθηςη 

 

Ζ κεηαβιεηή ηεο πξνψζεζεο απνηειεί ίζσο ηελ πην πνιπζπδεηεκέλε θαη πεξίπινθε 

κεηαβιεηή ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ. Μεξηθά απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο 

πξνψζεζεο είλαη:  

Γηαθήκηζε: Οπνηαδήπνηε πιεξσκέλε κνξθή απξφζσπεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο 

αγαζψλ απφ έλαλ αλαγλσξηζκέλν ρνξεγφ, 
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Πξνψζεζε πσιήζεσλ: Βξαρππξφζεζκα θίλεηξα πξνο ελζάξξπλζε ηεο πψιεζεο ελφο 

πξντφληνο, 

Πξνζσπηθή πψιεζε: Πξνζσπηθή παξνπζία πσιεηψλ κηα εηαηξίαο κε ζθνπφ ηελ 

πψιεζε θαη ηελ δεκηνπξγία πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, 

Γεκφζηεο ζρέζεηο: Ζ δεκηνπξγία θαιψλ ζρέζεσλ κε ηηο δηάθνξεο νκάδεο ηνπ θνηλνχ 

κηαο εηαηξίαο κε ζθνπφ ηεο αλάπηπμε θαιήο εηθφλαο θαη ηελ απνηξνπή δπζάξεζησλ 

θεκψλ, ηζηνξηψλ θαη γεγνλφησλ. 

Άκεζν κάξθεηηλγθ: Άκεζεο επαθέο κε ζηνρεπκέλνπο πειάηεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 

κηαο δηαξθνχο πειαηεηαθήο ζρέζεο. Μεξηθέο απφ ηηο ελέξγεηεο γηα ηηο επαθέο απηέο 

είλαη ε ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηειεφξαζεο θ.α.. 

 

2.3.4 Διανομή 

 

Ζ δηαλνκή αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλάισζε θαη ζηελ αχμεζε ηνπ θαηαλαισηηζκνχ. 

ήκεξα νη επηρεηξήζεηο δίλνπλ κεγαιχηεξε κάρε γηα ην ζεκείν πψιεζεο απ‟ φηη γηα 

ην ίδην ην πξντφλ.  

Γηα λα γίλεη κία νξγαλσκέλε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ κίαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο απφ κεξηά επηρείξεζεο: 

 Έξεπλα αγνξάο 

 Δπαθέο κε ηνπο αγνξαζηέο 

 Γηαπξαγκάηεπζε 

 Φπζηθή Γηαλνκή 

 Υξεκαηνδφηεζε 

 Αλάιπζε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο δηαλνκήο 

ζεσξνχληαη δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. 
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3.Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

 

3.1 Διαδίκτυο 
 

 

χκθσλα κε ηελ Βιαρνπνχινπ (2003) ην δηαδίθηπν είλαη κία γέθπξα κε ζθνπφ ηελ 

ζχλδεζε ησλ ππνινγηζηψλ κεηαμχ ηνπο γηα λα επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε κε ηελ ρξήζε ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο. Ζ αμία ηνπ 

δηαδηθηχνπ απμάλεηαη κε ηελ πξφζζεζε πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ δεδνκέλνπ φηη είλαη 

ελεξγά κέιε κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ηζηνχ. Σν δηαδίθηπν 

δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ δσξεάλ επηθνηλσλία θαη γηα λα απνηειέζεη πεγή 

πιεξνθφξεζεο. Δπίζεο, απνηειεί κέζν ηεο ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κε πνιιέο 

δπλαηφηεηεο. Αθφκε, ην δηαδίθηπν είλαη  έλα κέζν πεξίπινθν θαη ν ρξήζηεο ζα πξέπεη 

λα έρεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο ψζηε λα επσθειεζεί ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Οη Kotler 

& Amstrong (2009) ππνζηεξίδνπλ φηη ην δηαδίθηπν είλαη έλαο αραλέο δεκφζην δίθηπν 

ππνινγηζηψλ, ζπλδέεη ρξήζηεο φισλ ησλ ηχπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν κεηαμχ ηνπο, θαη 

είλαη κία απίζηεπηα κεγάιε απνζήθε πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

δηαδίθηπν έρεη αιιάμεη θαηά πνιχ ηελ αληίιεςε ησλ αλζξψπσλ ιφγν ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηνπ φπσο είλαη ε ηαρχηεηα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ην 

ραξαθηεξίδνπλ.  χκθσλα κε ηνπο Πνιιάιεο & Γηαλλαθφπνπινο ( 2007)  ην 

δηαδίθηπν είλαη έλα δηεζλέο δίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ εθαηνκκχξηα θφκβνπο 

(ππνινγηζηέο) ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη πάζεο θχζεσο πιεξνθνξίεο. Οη 

πιεξνθνξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ηφζεο πνιιέο πνπ έλαο ρξήζηεο δελ κπνξεί λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ην εχξνο. ηε δεθαεηία ηνπ 1970, αλαπηχρζεθε ε επηθνηλσλία ησλ 

ππνινγηζηψλ κέζσ ηνπ Internet θαη ην πξψην δίθηπν νλνκάζηεθε Arpanet πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα ην Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ Ζ.Π.Α.. Ζ ρξεζηκφηεηα φκσο ηνπ 

δηαδηθηχνπ βξίζθεηαη κέζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζνπ πξνζθέξεη. Οη Πνιιάιεο & 

Γηαλλαθφπνπινο (2007) αλαθέξνπλ φηη δηαδίθηπν είλαη κηα αλεμάληιεηε πεγή 

πιεξνθνξηψλ θαη κία ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη φρη ηφζν έλα δίθηπν 

ππνινγηζηψλ. Σν δηαδίθηπν επηηξέπεη ζε παγθφζκην επίπεδν ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 
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ησλ αηφκσλ κνηξάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξεη. Ζ δηαλνκή ησλ 

πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κέζσ θάπνησλ πξνγξακκάησλ-εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

ρξήζηεο δσξεάλ. Δίλαη ε πξψηε κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ δίλεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε κεγάιε άλεζε. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έρνπλ 

κεγάιε ζεκαζία δηφηη αλαιακβάλνπλ φιν ην έξγν ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, παξαηεξνχκε φηη ην 

δηαδίθηπν είλαη κία βηβιηνζήθε πνπ δελ θιείλεη πνηέ. χκθσλα πάληα κε ηνπο 

Πνιιάιεο & Γηαλλαθφπνπινο (2007) ην δηαδίθηπν επηδξά θαη ζηελ αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη επηρεηξήζεηο 

ζηξέθνληαη πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. χκθσλα κε ηνλ Chaffey (2008) ζηνλ παγθφζκην θφζκν έλα κηθξφ κέξνο 

ηνπ πιεζπζκνχ έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ε ClickZ πξαγκαηνπνίεζε κία έξεπλα 

ην 2006 θαη αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ έλα δηζεθαηνκκχξην ρξήζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Σν πνζνζηφ απηφ αληηπξνζσπεχεη ιηγφηεξν απφ ην 20% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ 

αθφκε θη αλ ππάξρνπλ ιχζεηο γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε πνιχ ρακειφ θφζηνο. 

 

3.1.1 Διαδικτυακόσ χρήςτησ και τύποι χρηςτών 

 

χκθσλα κε ηνπο Dudek et al. (2007) ν δηαδηθηπαθφο ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη 

αλάκεζα ζε φιεο ηηο ειηθίεο, κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, έκπεηξνο  ή αξράξηνο 

σο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη Lewis & Lewis (1997) κε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ εληφπηζαλ πέληε ηχπνπο ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ νη νπνίνη είλαη νη 

εμήο: 

● Προζαναηολιζμένοι αναζηηηηές πληροθοριών: Οη ρξήζηεο απηνί 

αλαδεηνχλ  πιεξνθνξίεο  γηα ςπραγσγία ή αγνξέο, είλαη έκπεηξνη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο κε κεγάιε επθνιία. 

● Απροζαναηόλιζηοι αναζηηηηές πληροθοριών: Οη ζπγθεθξηκέλνη ρξήζηεο  

είλαη αξθεηά αξράξηνη θαη ζπλήζσο θάλνπλ θιηθ ζε δηαθεκηζηηθά παλφ, 

(Banner) θίλεζε πνπ δείρλεη φηη δελ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ κε επθνιία ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 
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● Προζαναηολιζμένοι αγοραζηές: Οη ρξήζηεο απηνί είλαη πην επηιεθηηθνί θαη 

επηζθέπηνληαη ην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ζπγθξίλνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ κε ηηο ηηκέο. 

● Κσνηγοί προζθορών: Δίλαη νη ρξήζηεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο πξνζθνξέο 

πνπ εληνπίδνπλ ζην δηαδίθηπν. 

● Αναζηηηηές διαζκέδαζης: Υξήζηεο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο 

ζην δηαδίθηπν γηα δηαζθέδαζε θαη κε ζθνπφ λα θεξδίζνπλ θάπνηα δψξα 

ζπκκεηνρήο. 

 

 

3.2 Έννοια Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ 

 

χκθσλα κε Chaffey (2008) ην θιαζηθφ marketing δελ κπνξνχζε λα αληεπεμέιζεη 

ζην λέν ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. Έπξεπε ινηπφλ, λα κεηαβιεζεί ηαπηφρξνλα κε ηηο 

κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, κέζα απφ ηα εξγαιεία ηνπ 

δηαδηθηχνπ, εκθαλίζηεθε έλα λέν εμειηγκέλν είδνο marketing, ηo online marketing.  

Ωο ειεθηξνληθφ marketing, ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε  ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ  

 δηεξεχλεζεο  ηεο αγνξάο θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

 πξνβνιήο ηεο εηαηξίαο θαη πξνψζεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Αλαιχνληαο ηα δχν παξαπάλσ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ  marketing:  

 Μπνξνχκε λα θαηαζηξψζνπκε κηα δηαδηθηπαθή έξεπλα αγνξάο 

δεκηνπξγψληαο έλα ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ 

κπνξνχκε λα ην πξνσζήζνπκε κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζηελ αγνξά 

ζηφρν.  
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 Μπνξνχκε επίζεο, λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ 

αληαγσληζηψλ καο θαη λα πξνβιέςνπκε ηε ζηξαηεγηθή ηνπο θαη ηηο 

κειινληηθέο ηνπο θηλήζεηο.  

 Να αλαθαιχςνπκε λένπο αληαγσληζηέο νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα 

πξνζειθχζνπλ ην αγνξαζηηθφ καο θνηλφ. 

 Να πξνβάινπκε ηελ επηρείξεζή καο ζηα θαηάιιεια ζεκεία κε ηνπο 

θαηάιιεινπο ηξφπνπο θαη κε κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ειαρηζηνπνηψληαο 

έηζη ην ξίζθν κηαο απνηπρεκέλεο θιαζηθήο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο.  

 Να πξνσζήζνπκε ηα πξντφληα καο κέζσ θαηάιιεισλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ αγνξά-ζηφρν.  

 

 

3.3 Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 
 

χκθσλα κε Chaffey (2008) ε εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ ζηηο 

επηρεηξήζεηο πξνζθέξεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα είλαη ε κεγέζπλζε ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε 

ειιεληθή εηαηξία e-shop ε νπνία αζρνιείηαη κφλν κε ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ θαη 

επεηδή έρεη αξθεηά ρακειά θφζηε κπνξεί λα πνπιήζεη ηα πξντφληα ηεο ζε ρακειέο 

ηηκέο. Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ πξνηέξεκα είλαη φηη ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη  ην relationship marketing κε ζθνπφ ηελ  ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνπο 

πειάηεο. Ζ επηρείξεζε κπνξεί θαη παξνπζηάδεη απνηειεζκαηηθά θαη νινθιεξσκέλα 

ηα πξντφληα ηεο κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη ηαπηφρξνλα θαιχηεξε 

επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, κεηψλνληαο ην θφζηνο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο 

ζηα ζηαζεξά έμνδα ηεο επηρείξεζεο. 

Αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ε εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ 

κάξθεηηλγθ κπνξεί λα σζήζεη ηελ εηαηξία πξνο ηελ παγθφζκηα αγνξά κε 

ραξαθηεξηζηηθά κηθξφηεξα θφζηε ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ θαη κε 
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ρακειφ ξίζθν. Αθφκε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα άκεζε(on line)εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ρσξίο λα ππάξρεη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε ζε νπνηνδήπνηε κέξνο θαη 

αλ βξίζθεηαη. Σν ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ δελ ζηακαηάεη κφλν ζηελ πψιεζε αιιά 

βνεζάεη ηελ επηρείξεζε λα κπνξεί λα απνθηήζεη ζρέζε κε ηνλ πειάηε κε ζπλερήο 

ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε. 

Μία νινθιεξσκέλε θαη επηηπρεκέλε εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ κέζα ζε 

κηα επηρείξεζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πειάηεο. 

Δπίζεο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη αξθεηά επέιηθηε ζηηο αιιαγέο ηηο αγνξάο ψζηε 

λα κπνξέζεη λα πξνζαξκνζηεί αξθεηά γξήγνξα κε ηελ βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. Όζνλ 

αθνξά ην ζέκα ηεο παξάδνζεο, ε παξάδνζε πξντφλησλ γίλεηαη αξθεηά γξήγνξα θαη 

επηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο λα παξαιάβνπλ ηελ ππεξεζία on line 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο, φηη ε επηινγή θαη ε 

πιεξνθφξεζε γηα ηνπο πξνκεζεπηέο γίλεηαη πην νπζηαζηηθή θαη ε εηαηξία κπνξεί λα 

ηνπο κειεηήζεη εηο βάζνο. Αθφκε, ε παξαθνινχζεζε ησλ αληαγσληζηψλ γίλεηαη 

επθνιφηεξε θαη κπνξεί ε επηρείξεζε λα ζπγθεληξψζεη θαη λα κειεηήζεη αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα ηνπο θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο. 

 

3.4Μειονεκτήματα ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 
 

χκθσλα κε Chaffey (2008) ππάξρνπλ βέβαηα θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε αιιά θαη ηνπο πειάηεο. Έλα απφ απηά είλαη φηη δελ έρνπλ 

φινη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν δηφηη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε γλψζε αιιά 

θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ ην νπνίν ζεκαίλεη θφζηνο γηα ηνλ πειάηε. Δπίζεο, 

κεξηθνί αγνξαζηέο ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη ζε πξντφληα ινγηζκηθνχ 

δεηνχλ ηελ παξαδνζηαθή παξάδνζε κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο 

λα κεηψζνπλ αξθεηά ηα θφζηε ηνπο. 

Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ άλζξσπν κεηψλεηαη κε απφξξνηα ε πεηζψ λα γίλεηαη κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο θαη ηνλ θπξίαξρν ιφγν θαη αληίινγν λα ηνλ έρεη απνθιεηζηηθά ν πειάηεο. 

Όζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ web site, εθηφο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ απαηηεί θάπνην 

θφζηνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαη λα αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο ψζηε λα είλαη 

αληαγσληζηηθφ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ειθπζηηθφ πξνο ηνπο 
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πειάηεο. Απηφ έρεη επηθέξεη έλα επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε. Σν πξνζσπηθφ 

ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί θαηάιιεια, ψζηε ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα εθαξκφζεη 

έλα νινθιεξσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ κε ζπλέπεηα ε 

επηρείξεζε λα δαπαλήζεη αξθεηά ρξήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε απηή. 

Όζνλ αθνξά ηνπο πειάηεο, δελ εκπηζηεχνληαη αθφκα ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο δηφηη 

είλαη αλεπαξθήο ε δπλαηφηεηα αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ κε 

απνηέιεζκα λα θάλνπλ κηα πεξηήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα ρσξίο λα αγνξάζνπλ. 

 

3.5 Εργαλεία ηλεκτρονικού marketing  
 

Σα κσριόηερα εργαλεία ηοσ ηλεκηρονικού marketing είναι: 

 Personal Web Site 
Δίλαη ηα γλσζηά ζε φινπο καο web site. 

 

 Email marketing  
Υξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ κε email θαη πξνζέγγηζε πειαηψλ κέζσ απνζηνιήο 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ θαη newsletters. 

 

 New media 
Δίλαη ηξφπνη άκεζεο θαη έκκεζεο δηαθήκηζεο θαζψο θαη δεκνζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο 

καο. Eπξέσο γλσζηνί ηζηφηνπνη είλαη:  

 

 Facebook 

 Twitter 

 Myspace 

 Youtube  

 Blogs 

 

 

 

 

 On line marketing research 
Έξεπλεο αγνξάο κέζσ δηαδηθηχνπ. 
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 Search engines + marketing  
Υξήζε ησλ εξγαιείσλ marketing ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

 Adwords 

 Adsense 

 SEO 

 

 

 

 

 

 3.5.1 Μηχανέσ αναζήτηςησ 

 

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Chaffey (2008) είλαη κία πχιε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ λα πξνσζήζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ηα 

πξντφληα-ππεξεζίεο, θαζψο ζήκεξα απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή κέζνδν αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ γηα κηα εηαηξεία θαη ηα πξντφληα ηεο. χκθσλα κε ηνπο Liaw & Huang 

(2003) ν φξνο κεραλή αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη έλα 

εξγαιείν αλαδήηεζεο αιιά έλαο πην αθξηβήο νξηζκφο ηεο έλλνηαο απηήο είλαη σο έλα 

πξφγξακκα δηαδηθηχνπ πνπ ζθνπφ έρεη λα εθηειεί αλαδεηήζεηο σο έλα εξγαιείν 

αλαδήηεζεο. χκθσλα πάληα κε ηνπο Liaw & Huang (2003)  νη δηάθνξεο κεραλέο 

αλαδήηεζεο έρνπλ ζρεδφλ παξφκνηα ιεηηνπξγία αιιά ην θαζέλα μερσξηζηά έρεη ηελ 

δηθηά ηνπ κέζνδν αλαδήηεζεο. Οη πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο ζεσξνχληαη 

επξεηήξηα πιήξεο θεηκέλνπ πνπ ζεκαίλεη φηη αληηπξνζσπεχεηαη δειαδή „‟ηαηξηάδεη‟‟ 

ζε θάζε ιέμε-θιεηδί πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηφ. Έλαο 

κεγάινο αξηζκφο κεραλψλ αλαδήηεζεο βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ γηα εχξεζε πιεξνθνξηψλ. εκαληηθφ είλαη, φηη ρσξίο ηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο ζα κπνξνχζε ην δηαδίθηπν λα είρε θαηαξξεχζεη. Δπηπιένλ, ηα 

γξαθηθά ζε κία ηζηνζειίδα δελ είλαη ζπλήζσο επξεηήξην γηα κία κεραλή αλαδήηεζεο. 

Έηζη, κία ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ε αξρηθή ηεο ζειίδα εκπεξηέρεη γξάθεκα δελ κπνξεί 

λα αλαθηεζεί εχθνια απφ κία κεραλή αλαδήηεζεο, επεηδή νη κεραλέο αλαδήηεζεο 

πξνηηκνχλ ζειίδεο κε πνιιαπιέο εκθαλίζεηο ηνπ „‟φξνπ‟‟ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ρξήζηεο θαη πνιιέο ζειίδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πην „‟δεκνθηιήο‟‟ φξνπο κε ζθνπφ 

λα απμήζνπλ ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπο θαη νη φξνη απηνί κπνξεί λα κελ έρνπλ 

ζεκαζία κε ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νξηζκέλεο κεραλέο 
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αλαδήηεζεο έρνπλ ζπζηήκαηα ηα νπνία εληνπίδνπλ ηηο ζειίδεο απηέο θαη ζέηνπλ 

θπξψζεηο. 

Μεξηθά απφ ηα εξγαιεία ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο είλαη: 

 SΔΟ  

Δίλαη ε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηεο ηζηνζειίδαο κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

Γειαδή, είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηζηνζειίδαο κηα επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε 

ηεο επηζθεςηκφηεηαο γηα ηελ κεγέζπλζε ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ. Γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή κηα θακπάληα SEO ζα πξέπεη λα νξίζεη ιέμεηο θιεηδηά ηα νπνία λα 

ζπλάπηνπλ πιήξσο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο δηφηη αλ δελ ζπλάπηνπλ ηφηε ν 

πειάηεο ζα θάλεη κηα ζχληνκε πεξηήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα έξεπλα θαη δνζεί κεγάιε πξνζνρή γηα 

ηηο απνηειεζκαηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά, επίζεο ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε ηνλ 

παξάγνληα άλζξσπν. 

 Google Αdwords 

Μπνξνχκε λα δηαθεκίζνπκε ηελ ηζηνζειίδα καο κέζσ ηνu google adwords. Όηαλ 

θάπνηνο ρξεζηκνπνίεη ιέμεηο θιεηδηά ζηελ κεραλή αλαδήηεζεο ηφηε καδί κε ηα 

απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο πξνβάιινληαη θαη νη δηαθεκίζεηο ηεο εηαηξίαο πνπ είλαη 

ζχληνκεο θαη κηθξέο. Γηα παξάδεηγκα αλ πιεθηξνινγήζνπκε „‟ππνινγηζηέο‟‟ ζην 

google κεηά απνηειέζκαηα ζα δνχκε ζην άθξν ηεο νζφλεο ηελ δηαθήκηζε ηεο 

εηαηξίαο ΠΛΑΗΗΟ πνπ ρξεζηκνπνηεί Google Adwords. 

 Adsense 

Δίλαη ην εξγαιείν απηφ πνπ πξνβάιεη δηαθεκίζεηο κηα εηαηξίαο ζε άιια δηθηπφηππα 

εηαηξηψλ. Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ έλα επηπιένλ εηζφδεκα 

δηαθεκίδνληαο άιιεο εηαηξείεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ adsense γίλνληαη 

ζπλεξγάηεο κε ηελ google θαη θεξδίδνπλ ρξήκαηα αλάινγα κε ηα „‟θιηθ‟‟ πνπ 

γίλνληαη. Σα ρξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ θάζε θιηθ θπκαίλνληαη απφ 

0,01 επξψ έσο 10 επξψ. 
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3.6 Μάρκετινγκ-Μίξ 
 

χκθσλα κε ηνπο Βιαδίθαο & Πίγθα (2008) ην κείγκα Μάξθεηηλγθ είλαη νπζηαζηηθφ 

κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ. Υξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο γηα λα επηηεπρζνχλ 

νη ζηφρνη ηνπ Μάξθεηηλγθ. Σα ζηνηρεία ηνπ κείγκαηνο Μάξθεηηλγθ κπνξνχλ λα 

κεηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο δηάθνξεο ηαθηηθέο ηνπ 

Μάξθεηηλγθ. Σν δηαδίθηπν παξέρεη λέεο δπλαηφηεηεο ζην λα κεηαβάιεη ην κείγκα ηνπ 

Μάξθεηηλγθ. Οη δπλαηφηεηεο απηέο είλαη νη εμήο: 

•Πξντφλ: 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 online ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο είλαη φκνηεο κε ηηο offline ζηξαηεγηθέο. 

Γχν είλαη νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ online 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. 

•Σφπνο: 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. 

•Πξνψζεζε: 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 ηνπο απφθαζεο. 

 

3.7 Παραδοςιακό VS Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 
 

χκθσλα κε ηε Βιαρνπνχινπ (2003),  ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ δηαθέξεη πάξα 

πνιχ απφ ην παξαδνζηαθφ, ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Ζ θπξηφηεξε δηαθνξά ηνπο 

είλαη φηη ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ ζπιιέγεη ζηνηρεία θάλνληαο αξρηθά έξεπλα ζε 

θαηαλαισηέο θαη αληαγσληζηέο ηεο αγνξάο πνπ αλαθέξεηαη θαη έπεηηα απφ ηηο 

εηαηξίεο εξεπλψλ. Αληηζέησο, ην δηαδηθηπαθφ εκπφξην ζπιιέγεη ηα ζηνηρεία ηνπ 
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απεπζείαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, ςπρνινγψληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηηο δηαζέζεηο ηνπο.   

Καη γηα ηα δχν είδε κάξθεηηλγθ κεγάιν εξγαιείν είλαη ν δηαρσξηζκφο ηεο αγνξάο 

ζε ηκήκαηα. Σν παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ νκαδνπνηεί ηνπο θαηαλαισηέο αλάινγα κε 

θάπνηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 

δηακέλνπλ θη έπεηηα ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά γηα θάζε νκάδα. Γηα ηα πξντφληα πνπ 

αλαιακβάλεη θάζε θνξά λα πξνσζήζεη, βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο αλά θιάδν παξαγσγήο. Πξψηα δνθηκάδεηαη 

ην πξντφλ θαη κεηά εηζάγεηαη ζηελ αγνξά. Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ κέζσ θάπνησλ 

ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ ζπιιέγεη ζηνηρεία γηα ηελ αμία θαη ηε ζπκπεξηθνξά θάζε 

θαηαλαισηή θαη εξγάδεηαη ζχκθσλα κε απηά. Σα πξντφληα πνπ αλαιακβάλεη λα 

πξνσζήζεη αλαξηψληαη θαηεπζείαλ ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα θάζε εηαηξίαο, 

πσινχληαη ειεθηξνληθά θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ γίλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο φηαλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη. Έληνλε 

είλαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη κε ηνπο θαηαλαισηέο. 

Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ πξνθχπηνπλ θαη απηέο κέζα απφ έξεπλα. Σν παξαδνζηαθφ 

κάξθεηηλγθ έρεη έλα κεηνλέθηεκα ζ΄ απηφ θαζψο θαζπζηεξεί λα «κεηξήζεη» ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη δελ δηαθνξνπνηεί ηηο ηηκέο εγθαίξσο, ελψ γηα λα 

ελεκεξσζνχλ νη θαηαλαισηέο γηα ηηο εθάζηνηε πξνζθνξέο γηα ην πξντφλ πξέπεη λα 

δηαθεκηζηεί θαη απηφ απμάλεη ην θφζηνο ηεο εηαηξίαο. ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ ε 

ελεκέξσζε γηα ηηο ηηκέο θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνζθνξέο ησλ πξντφλησλ γίλεηαη 

δηαδηθηπαθά θαη κε ρακειφηεξν νηθνλνκηθφ θφζηνο. 

 ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηελ εηαηξία 

θαη ηνπο θαηαλαισηέο είλαη απξφζσπε, γηαηί δελ ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ 

θαηαλαισηή, θαζψο ε έξεπλα ηνπ βαζίδεηαη ζε νκάδεο θαηαλαισηψλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή είλαη πάξα πνιιά θαη είλαη 

δχζθνιν λα ηα θξαηήζεη θαη λα ηα αθνκνηψζεη, ελψ ηαπηφρξνλα ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηαθήκηζεο απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ γηαηί ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο δελ είλαη ακθίδξνκε.  Καηά ζπλέπεηα εδψ ην 

δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ έρεη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα θαζψο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλαο γηα ην πξντφλ ππάξρεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνλ 
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θάζε θαηαλαισηή ρσξηζηά. Σν ηληεξλέη ζήκεξα απνηειεί ην θπξηφηεξν εξγαιείν 

ελεκέξσζεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Έηζη, νη εηαηξίεο πνπ επηιέγνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ κπνξνχλ κέζα απφ κηα ειθπζηηθή 

ηζηνζειίδα λα πξνζεγγίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ζε πάξα πνιινχο θαηαλαισηέο θαη λα 

απμήζνπλ επθνιφηεξα ην πειαηνιφγηφ ηνπο.  Ο θαηαλαισηήο ελεκεξψλεηαη άκεζα 

θαη κφλνο ηνπ γηα ηα δηαζέζηκα πξντφληα, ηηο λέεο θπθινθνξίεο αιιά θαη ηηο 

πξνζθνξέο, έρνληαο επίζεο ηε δπλαηφηεηα δνθηκήο ηνπ πξντφληνο, ελψ ε εηαηξία 

αληίζηνηρα κπνξεί κε επθνιφηεξν ηξφπν λα δεη ηη επηδξάζεηο ζα έρεη ην πξντφλ ηεο 

ζηελ αγνξά.  

Σν παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ θαη εδψ πζηεξεί, γηαηί γηα λα θηάζεη ην πξντφλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο πξέπεη λα πεξάζεη απφ δηάθνξα ζηάδηα θαη κεζάδνληεο απμάλνληαο έηζη 

ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην θφζηνο πψιεζεο ηνπ.  ην 

δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ νη κεζάδνληεο δελ ππάξρνπλ. Ζ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ 

γίλεηαη απφ δηάθνξεο εηαηξίεο δηαλνκήο.  

Σέινο, ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ παξαηεξεί θαη αλαιχεη πεξηζζφηεξν ηελ 

αγνξά, ηηο πσιήζεηο ησλ εηαηξηψλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην θαζαξφ θέξδνο ηνπο, 

ελψ ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν λα θεξδίζεη  ην 

ελδηαθέξνλ λέσλ πειαηψλ θαη δηαηεξήζεη ακείσην πειαηψλ πνπ ήδε έρεη, θαζψο ζην 

επίθεληξν βξίζθεηαη πάληα ν θαηαλαισηήο.  

3.8 Ιογενές Μάρκετινγκ (Viral Marketing) 
 

       Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη ζήκεξα πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ, είηε 

απηνί είλαη θπζηθά πξφζσπα, είηε λνκηθά. Όζνλ αθνξά ζηηο εηαηξίεο, ην δηαδίθηπν 

κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ηνπο, θαζψο κέζσ απηνχ 

κπνξνχλ πνιχ γξήγνξα θαη εχθνια λα γλσζηνπνηήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά. Έηζη κηα ζσζηή παξνπζίαζε ηνπο ζηνλ ρψξν ηνπ 

δηαδηθηχνπ κπνξεί λα ηηο θάλεη γλσζηέο ζηνπο ρξήζηεο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη κε πνιχ ρακειφ θφζηνο.  

Οη ππεχζπλνη ηνπ Marketing αλά ηνλ θφζκν, νλνκάδνπλ απηή ηε δηαδηθαζία “word of 

mouse” (Scott, 2008). 
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Οη δηάθνξνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, επηθνηλσλψληαο κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ 

δηαθφξσλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ιεηηνπξγνχλ  θάπνηεο θνξέο θαη σο 

δηαθεκηζηέο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο ρξήζηεο αλαθαιχςεη ζε κία δηαδηθηπαθή 

εηαηξία έλα πξντφλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, ακέζσο ζα ην γλσζηνπνηήζεη ζε δηάθνξεο 

νκάδεο πνπ ζπκκεηέρεη θαη ζηηο επαθέο ηνπ,  θάλνληαο ηελ έηζη « δηάζεκε »  ζηνλ 

επξχ θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή, ε δεκνζίεπζε δειαδή κηαο εηαηξίαο, 

βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηνπ ηνγελνχο µκάξθεηηλγθ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε θήκε κηαο 

εηαηξίαο κπνξεί λα εμαπισζεί ζαλ ηφο κέζα ζην δηαδίθηπν, κέζσ ησλ δεκνζηεχζεσλ 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ (Wittenberg, 2009). 

ην ηνγελέο κάξθεηηλγθ, νη επηρεηξήζεηο νξγαλψλνπλ δηαδηθηπαθέο θακπάληεο θαη 

δηαθεκίδνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε ζθνπφ απηέο νη δηαθεκίζεηο θαη ηα κελχκαηα λα 

εμαπισζνχλ αιπζηδσηά απφ ηνλ έλα ρξήζηε ζηνλ άιιν, ψζηε ηειηθά λα 

γλσζηνπνηεζνχλ ζε φιν θαη  πεξηζζφηεξεο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Απηέο νη 

θακπάληεο έρνπλ ζπλήζσο κεγάιε επηηπρία, γηαηί ηα κελχκαηα απηά κεηαδίδνληαη 

αλάκεζα ζε αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνληαη θαη άξα ππάξρεη εκπηζηνζχλε. Απηφ γίλεηαη 

γηαηί ν θάζε ρξήζηεο ζα ην κνηξαζηεί πξψηα κε ηηο επαθέο ηνπ, κε αλζξψπνπο, 

δειαδή, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Καζψο ν θαηαλαισηήο γλσξίδεη ην 

πξντφλ απφ έλα νηθείν πξφζσπν δελ ζα είλαη επηθπιαθηηθφο απέλαληη ζηελ εηαηξία, 

αθνχ απηή δελ έρεη εκθαλή παξνπζία (De Bruyn and Lilien 2008).  

 

Οη εθζηξαηείεο απηέο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο θσηνγξαθίεο, βίληεν θαη άιια 

δηαδηθηπαθά εξγαιεία, αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

Ίληεξλεη, θαη έηζη γίλνληαη γλσζηέο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. ηφρνο ελφο 

άμηνπ καξθεηίζηα είλαη ηψξα λα δηαδψζεη ηα ζσζηά κελχκαηα, δίλνληαο θίλεηξα 

ζηνπο ρξήζηεο, ηνπο ελ δπλάκεη θαηαλαισηέο, λα αληαπνθξηζνχλ (Kalyanam et al., 

2007). 
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3.8.1  Στήςιµο και διαχείριςη των ιογενών εκςτρατειών μάρκετινγκ 

 

Οη καξθεηίζηεο, ζηηο ηνγελείο δηαδηθηπαθέο εθζηξαηείεο, κε ηα κελχκαηα πνπ 

ζηέιλνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο, κεηξνχλ θαη αλαιχνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Ζ επηηπρία 

κηαο ηέηνηαο εθζηξαηείαο βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζ‟ απηή ηε δηαδηθαζία ε νπνία 

απνηειείηαη απφ πέληε βήκαηα. 

Αξρηθά, ε εηαηξία ζηέιλεη έλα ειεθηξνληθφ κήλπκα πξνζθαιψληαο ηνπο ρξήζηεο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ηεο εηαηξείαο. ην δεχηεξν βήκα ν 

ρξήζηεο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα δηαβάζεη ην κήλπκα απηφ ή φρη. Δίλαη δεδνκέλν φηη 

έλαο ρξήζηεο ζα δηαβάζεη επθνιφηεξα έλα κήλπκα πνπ πξνέξρεηαη απφ κία επαθή 

ηνπ, παξά απφ κία εηαηξία πνπ κέρξη ζηηγκήο δε γλσξίδεη. ην ηξίην βήκα, εάλ ν 

ρξήζηεο απνθαζίζεη λα δηαβάζεη ην κήλπκα, κεηαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξίαο. ‟ απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνπ δνζεί έλα θίλεηξν πνπ ζα ηνπ θεληξίζεη 

ην ελδηαθέξνλ, έηζη ψζηε λα ζπλερίζεη ηελ πεξηήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα θαη ηειηθά λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ εθζηξαηεία. ην ηειεπηαίν βήκα, ζηφρνο είλαη ν ρξήζηεο λα 

εκπηζηεπηεί ηελ εηαηξία θαη λα ηελ γλσζηνπνηήζεη ζηηο επαθέο ηνπ. 

Γηα λα δηακνξθσζνχλ ζσζηά ηα θίλεηξα πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο ρξήζηεο, ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπκε φηη ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Σα ελδνγελή θαη ηα εμσγελή  (Godes 

et al., 2005).  

Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο 

πνπ ζα ζηαιζεί θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξφπν δφκεζεο θαη ην ηη ζα πεξηέρεη. Απηφ πνπ  

πξέπεη λα είλαη αξθεηά ζειθηηθφ γηα λα δηαβάζεη ν ρξήζηεο ην κήλπκα, είλαη ν ηίηινο 

ηνπ. Δίλαη ην πξψην θνκκάηη ηνπ κελχκαηνο πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ρξήζηε θαη εάλ 

δελ είλαη ελδηαθέξνλ κπνξεί λα ζεσξεζεί spam θαη λα απνξξηθζεί ακέζσο.  

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη δηάθνξεο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

λα πείζνπλ ηνλ ρξήζηε λα ζπκκεηάζρεη. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηερληθψλ είλαη ε 

νξγάλσζε ελφο δηαγσληζκνχ πνπ ζα απνλεκεζεί θη έλα βξαβείν ζηνλ ληθεηή. Απηφ ην 

βξαβείν κπνξεί λα είλαη ρξήκαηα, ηαμίδηα, θ.η.ι. (Biyalogorsky et al., 2001). 

Καη πάιη, φκσο ππάξρεη θίλδπλνο ν ρξήζηεο λα κε δηαβάζεη ην κήλπκα θαη απιά λα 

ην πξνσζήζεη ζηηο επαθέο ηνπ, γηαηί γηα παξάδεηγκα είρε πνιιά ζηάδηα γηα ην 
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δηαγσληζκφ. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε έρεη ραζεί έλαο ελ δπλάκεη θαηαλαισηήο. Γηα λα 

απνθεπρζεί απηφ ζα πξέπεη ν θάζε ρξήζηεο λα εμεηάδεηαη ρσξηζηά θαη λα κεηξνχληαη 

νη αληηδξάζεηο ηνπ έηζη ψζηε λα θαηαθέξεη λα θηάζεη σο ην ηειεπηαίν βήκα. Να 

ζπκκεηάζρεη ελεξγά δειαδή, θαη λα πξνσζήζεη ην κήλπκα ζηηο επαθέο ηνπ γηαηί ην 

εκπηζηεχηεθε. 

χκθσλα κε ηνπο Daniasa et al. (2010) κέζα απφ ηηο ηνγελείο εθζηξαηείεο πξνθχπηνπλ 

δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ αλ κεηξεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ πεξεηαίξσ γηα λα 

απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ Μαξθεηίεξο πνπ ηηο αλαιακβάλνπλ. Σα δεδνκέλα απηά 

πξέπεη λα ζπιιέγνληαη απφ φια ηα βήκαηα ηνπο ηνγελνχο Μάξθεηηλγθ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε πεγή απφ ηελ νπνία έιαβε ν θάζε ρξήζηεο ην 

κήλπκα, ζε πνην βήκα βξίζθεηαη ν θάζε ρξήζηεο θαη ηη αθξηβψο έθαλε ζην βήκα 

απηφ, ζε πφζεο επαθέο ηνπ ην έζηεηιε, θ.η.ι. Δάλ εμεηαζηνχλ ζσζηά απηέο νη 

πιεξνθνξίεο θαη ηειηθά ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν νη ζεκαληηθφηεξεο, αλαιχεηαη 

θαιχηεξα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, άξα θαη γεληθφηεξα ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο καξθεηίζηεο λα δηνξγαλψλνπλ ζσζηέο 

εθζηξαηείεο θαη λα απμάλνπλ ηα θέξδε ησλ εηαηξηψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη. 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο ηνγελήο εθζηξαηείεο βαζίδνληαη 

πνιιέο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην stumble upon, ην 

νπνίν, κέζσ κηαο εθαξκνγήο, «πεηάεη» δηαθεκίζεηο απφ δηάθνξεο εηαηξίεο ηελ ψξα 

πνπ νη ρξήζηεο ηνπ πεξηεγνχληαη ζ‟ απηφ. Απηφ γίλεηαη βέβαηα βάζε ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ, ηα νπνία γλσξίδεη απφ ηηο θηλήζεηο ηνπο φηαλ 

επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα.  

χκθσλα κε Morissey (2010) νη δηαθεκίζεηο απηέο πεξηέρνπλ θαη θάπνηα ζηνηρεία 

πνπ κνηξάδνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ζε άιινπο ρξήζηεο. Σα ζηνηρεία απηά νλνκάδνληαη 

Sharing ζηνηρεία θαη απνηεινχλ πεγή αλάιπζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηνπο 

Μαξθεηίεξο. Έηζη φηαλ ηα δηακνηξαδφκελα ζηνηρεία δελ πεξλνχλ απφ ρξήζηε ζε 

ρξήζηε πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηνχλ. Να αιιάμνπλ γηα παξάδεηγκα ηα θίλεηξα ηνπο 

θαη λα μαλαζηαιζνχλ. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ηνγελνχο 

κάξθεηηλγθ πνπ βνεζάεη ζηνλ ηειηθφ ζηφρν ηνπ, πνπ είλαη ε γλσζηνπνίεζε θαη ε 
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αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ εθάζηνηε εηαηξηψλ κέζσ ηεο επηζθεςηκφηαο ησλ 

ηζηνζειίδσλ ηνπο. 

 Σν Digg αθνινπζψληαο απηή ηε δηαδηθαζία ςπρνινγεί ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

παξαηεξψληαο πνηεο απφ ηηο δηαθεκίζεηο πνπ αλεβάδεη απνζηέιινληαη ζε άιινπο 

ρξήζηεο θαη πνηεο φρη. Οη δηαθεκίζεηο πνπ δελ αλακεηαδίδνληαη, ζηαδηαθά ζηακαηνχλ 

λα εκθαλίδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη δηαθεκίζεηο 

βαζκνινγνχληαη απφ ην Digg αλάινγα κε ην πφζν ζπρλά αλακεηαδίδνληαη απφ ηνπο 

ρξήζηεο . 

 

3.8.2  Ιογενή Βίντεο 

 

χκθσλα κε Wittenberg (2009) ην δηαδίθηπν καο πξνζθέξεη έλα ζχλνιν 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ πνπ απμάλνπλ ηελ επηζθεςηκφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα θαη ησλ εηαηξηψλ πνπ δηαθεκίδνληαη. Σν βίληεν είλαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο εηαηξίεο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ επηηπρεκέλεο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο. Αλεβάδνληαο κηθξέο 

νπηηθναθνπζηηθέο δηαθεκίζεηο ζηηο δηάθνξεο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

πξνζπαζνχλ λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ απηψλ θαη 

λα αξρίδνπλ λα γλσζηνπνηνχληαη ζε επξχηεξν θνηλφ. πρλά φκσο απηέο νη 

δηαθεκίζεηο δελ έρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, θαζψο είλαη θαηαιιειφηεξεο γηα 

ηελ ηειεφξαζε, θη έηζη ελψ θαίλεηαη λα ην βιέπνπλ πνιινί ρξήζηεο, ηειηθά κφλν έλα 

κηθξφ πνζνζηφ ην απνζηέιιεη ζε άιινπο ρξήζηεο.   

Οπζηαζηηθά, πξσηαξρηθφο ζηφρνο κηαο εηαηξίαο φηαλ αλεβάδεη έλα βίληεν ζηηο 

ηζηνζειίδεο δηακνηξαζκνχ βίληεν, είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα είδνο επηθνηλσλίαο κε 

ηνλ ρξήζηε. Με ηειηθφ ζθνπφ, βέβαηα, λα απνζηαιεί απφ ηνλ ίδην θαη ζε άιινπο 

ρξήζηεο. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλα ηέηνην βίληεν, ην 

νπνίν είλαη άιισζηε θαη ην πην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπο ηνγελνχο κάξθεηηλγθ, είλαη λα 

είλαη απζεληηθφ. Δηδηθά ζηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο εάλ θάηη δελ είλαη 

απζεληηθφ είλαη θαηά ζπλέπεηα απνηπρεκέλν. Απηφ θαίλεηαη ακέζσο δηφηη, πνιχ απιά 

νη ρξήζηεο δελ ην αλακεηαδίλνπλ.   
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4. Κοινωνικά Δίκτυα 

 

4.1 Ιςτορική αναδρομή 
 

Οη πξψηκνη θνηλσληθνί ηζηνρψξνη δηθηχσζεο άξρηζαλ ππφ κνξθή γεληθεπκέλσλ online 

θνηλνηήησλ φπσο ηα The WELL (1985), Theglobe.com (1994), Geocities(1994) θαη 

Tripod(1995). Οη online θνηλφηεηεο απηέο σο αξρηθφ ζηφρν είραλ ηελ ζχλδεζε ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ρξεζηψλ κέζσ chat rooms κε ζθνπφ ηελ δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

ηδεψλ κε ηελ βνήζεηα θάπνησλ εξγαιείσλ πνπ ηνπο παξείρε ε ηζηνζειίδα. Οη 

θνηλφηεηεο απηέο άλνημαλ ηνλ δξφκν γηα ην blogging. Κάπνηεο άιιεο θνηλφηεηεο φπσο 

ην Classmates.com (1997) έδηλαλ ηελ επηινγή ζηνλ ρξήζηε λα θξαηά επαθή κε ηνπο 

παιηνχο ηνπ ζπκκαζεηέο δεκηνπξγψληαο έλα πξνζσπηθφ profile θαη δίλνληάο ηνπ ηελ 

δπλαηφηεηα  απνζηνιήο κελπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Μέρξη ην 2001 ζην 

πιαίζην απηψλ ησλ κνληέισλ αλαπηχρζεθαλ θαηλνηνκίεο νη νπνίεο έδηλαλ ζηνπο 

ρξεζηέο φρη κφλν ηελ δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ πνηνο είλαη θίινο κε πνηφλ, αιιά ηνπο 

επέηξεπε λα έρνπλ θαιχηεξν έιεγρν ζηελ ζπλδεζηκφηεηα ηνπο κε άιινπο ρξήζηεο. 

Αλάκεζα ζην 2002 θαη ην 2004 εκθαλίζηεθαλ θάπνηεο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο φπσο ην Friendster, MySpace, Bebo θαη ηειεπηαίν εκθαλίζηεθε ην 

facebook. Σν facebook ζπγθεθξηκέλα, ήηαλ πνιχ θαιφο αληαγσληζηήο σο 

πξσηνεκθαληδφκελν κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ήηαλ ηαρχηαηε 

φπνπ ην 2006 ήηαλ ε ρξνληά ηνπ δηφηη άξρηζε λα εμαπιψλεηαη πέξα απφ ηα θνιιέγηα 

θαη ζηελ θνηλσλία ηνπ θπβεξλνρψξνπ. Απηφ πνπ ην έθαλε ηφζν αγαπεηφ ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη αλαπηχρζεθε κία πιεζψξα εθαξκνγψλ θαζηζηψληαο ην επράξηζην ζηε 

ρξήζε θαη ην γεγνλφο φηη δελ ππήξρε θαλέλα γεσγξαθηθφ φξην ζηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ.  
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4.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης- Social 

Media  
 

χκθσλα κε ηνλ Mayfield(2008) ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Social Media είλαη 

ηα εμήο:  

 πκκεηνρή (Participation): Σα social media δπλακψλνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ρξεζηψλ ζπκκεηέρνληαο κέζσ θάπνηνλ ζρνιίσλ. 

 Γηαθάλεηα (Openness) :Σα Social Media πξνζθέξνπλ εχθνια θαη ζε αθζνλία 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ππάξρνπλ εκπφδηα ζηελ 

πξφζβαζε ηνπο. 

 πλνκηιία (Conversation): Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνλφκηα ησλ Social 

Media είλαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ελψ ζε ζρέζε κε 

ηα παξαδνζηαθά ΜΜΔ πνπ πξνζθέξνπλ κφλν ηελ κεηάδνζε.  

 Κνηλφηεηα (Community): ηα Social Media πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ 

επηινγή λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλφηεηεο κε ζθνπφ λα δηακνηξάδνληαη ηα θνηλά 

ελδηαθέξνληα ηνπο. 

 πλεθηηθφηεηα (Connectedness) : Οη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ησλ Social 

Media  αλαπηχζζνπλ κηα γέθπξα κε ηνλ ππφινηπν  θαη είλαη δηαζέζηκε πξνο 

ηνπο ρξήζηεο. 

 

4.3 Οφέλη και κίνδυνοι των Social Media 
 

χκθσλα κε  Παπαδφπνπινο (2011) ην γλσζηφ κε ην δηαδίθηπν είλαη φηη επεηδή 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πιήζνο αηφκσλ κέζσ ηελ ρξήζε ησλ online θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

κπνξεί θάπνηνο λα επσθειεζεί πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο ε δεκηνπξγία δεζκψλ κε 

κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ αλεμαξηήηνπο γεσγξαθηθήο απφζηαζεο θεξδίδνληαο έηζη 

γλψζε γηα άιινπο πνιηηηζκνχο, θνπιηνχξαο, αμίεο, θηι. Μεξηθά αθφκε 

πιενλεθηήκαηα είλαη ε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ 
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νξηδφλησλ ηνπ αηφκνπ, ε δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζχκπξαμεο γηα θνηλνχο 

ζθνπνχο κε άηνκα πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη νπνπδήπνηε ζηε γε θαη επνκέλσο ε 

ελίζρπζε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ κε κεγάιν πιήζνο ζπκκεηερφλησλ.  

 χκθσλα κε Chaffey (2008) κεξηθά απφ ηα νθέιε ησλ λέσλ κέζσλ ειεθηξνληθήο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social Media) είλαη ηα εμήο: 

 ε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα ηα Social Media δηαηίζνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ πεξηερφκελν (π.ρ. θσηνγξαθίεο, 

βίληεν, θ.α.). 

 Ζ ελεκέξσζε πνπ ηνπο πξνζθέξεη είλαη άκεζε. 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ εχθνιε ζε ςπραγσγηθφ 

πεξηερφκελν, απφ ην ζπίηη. 

 Μέζσ ηεο αλνηρηήο επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο  κπνξεί λα 

δηεπξχλεη ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ.  

 Δπηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα κνηξαζηνχλ ηδέεο, λέα, links αιιά θαη λα 

θάλνπλ εξσηήζεηο. 

 Μπνξνχλ αθφκε νη ρξήζηεο λα δηεπξχλνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νξίδνληεο 

ηνπο. 

 Οη επηρεηξήζεηο κέζσ ησλ Social Media κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ θήκε 

ηνπο ρσξίο κεγάιν θφζηνο θαη ρξήζε ηεο δηαθήκηζεο. 

 Οη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ θαιχηεξεο έξεπλαο αγνξάο, κπνξνχλ λα 

νξγαλψζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ θαη λα θαηεπζχλνπλ 

ηα ζπγθεθξηκέλα target group πνπ επηζπκνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο. 

 

 χκθσλα κε ηνλ Παληαδή (2012) εθηφο απφ ηα ζεκαληηθά νθέιε, ππάξρνπλ θαη 

ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ online θνηλσληθή δηθηχσζε. Κάπνηνη απφ 

ηνπο θηλδχλνπο απηνχο αθνξνχλ θαη ηελ δηθηχσζε ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

Τπάξρνπλ φκσο επηπιένλ θίλδπλνη πνπ νθείινληαη ζην κέγεζνο θαη ζηε θχζε ηνπ 
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θπβεξλνρψξνπ. Έλα απφ ηα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα είλαη ν θίλδπλνο θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα. Μπνξεί θάπνηνη λα πηζηεχνπλ πσο ην δηαδίθηπν ιφγν ηεο απφζηαζεο πνπ 

ην δηαθξίλεη ζα κπνξνχζε λα πξνζηαηεχζεη ηα άηνκα απφ ηελ επαθή κε πξαγκαηηθνχο 

θηλδχλνπο αιιά ππάξρνπλ πνιιά πεξηζηαηηθά πνπ νη λένη ηδηαίηεξα βηψλνπλ έληνλα 

θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ, νη νπνίεο είλαη ηξαπκαηηθέο γηα 

ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία εμαηηίαο ηεο ρξήζεο online θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηεο 

επαθήο ηνπο κε πιήζνο αγλψζησλ αηφκσλ. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη 

ε έθζεζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ ρξήζε. Ζ ιεηηνπξγία απηή επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε 

λα δεκνζηεχζεη ζε έλαλ άγλσζην πιεζπζκφ ζε απηφλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή ηνλ 

θαζηζηά ηνπο ρξήζηεο ηνπο επάισηνπο ζε πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ, ζπρλά κε 

αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο. Έλαο αθφκε θίλδπλνο είλαη ε εμαπάηεζε, δειαδή φηαλ 

θάπνηνο δειψλεη φηη είλαη θάπνηνο άιινο ελψ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο φηαλ 

έξρνληαη ζε επαθή κε άιινπο ρξήζηεο, αιιά κπνξνχλ εχθνια θαη λα εμαπαηήζνπλ ή 

λα εμαπαηεζνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο εμαηηίαο απηήο ηεο δπλαηφηεηαο. 

Δπίζεο , ζχκθσλα κε Weir & al (2011) αλαθέξνληαη παξαθάησ ηα κεηνλεθηήκαηα θαη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ κε ηελ ρξήζε ησλ social media: 

 Μέζσ ηεο ππεξβνιηθήο ηνπο ρξήζεο νη ρξήζηεο κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε 

εζηζκφ.  

 Ζ έθζεζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο κέζσ ησλ social media κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Απμεκέλνο θίλδπλνο θινπήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

 Απμεκέλνο θίλδπλνο θαηαπάηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ απφξξεηνπ.  

 Άζθνπε ρξήζε θαη ζπαηάιε ρξφλνπ.  

 Trolling πνπ νξίδεηαη σο ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε κέζσ ηεο ΄΄θαθήο΄΄ 

ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ.  

 Cyber- Bullying πνπ νξίδεηαη σο ν δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο πνπ κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα νδεγεζεί ζε ζπλαηζζεκαηηθφ ηξαπκαηηζκφ 

 Spam πνπ νξίδεηαη ν βνκβαξδηζκφο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. 
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χκθσλα κε Chaffey (2008) κεξηθνί απν ηνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβνπλ ηα λέα κέζα 

ειεθηξνληθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social Media) είλαη ηα εμήο: 

 Μεηάδνζε επηιεγκέλσλ πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ ρεηξαγψγεζε ηεο θνηλήο 

γλψκεο.  

 Οη ράθεξο κπνξνχλ κέζσ ησλ Social Media λα απνζηείινπλ ηνχο ζηνπο 

ρξήζηεο θαη λα δηαπξάμνπλ δηάθνξεο απάηεο εηο βάξνο ηνπο..  

 Σα Social Media κεγεζχλνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ ρξεζηψλ λα γίλνληαη ζχκαηα 

ειεθηξνληθψλ απαηψλ  κε ζθνπφ ηελ παξαβίαζε πξνζσπηθψλ ηνπο 

δεδνκέλσλ. 

 

4.4 Επιδράςεισ κοινωνικών δικτύων 

 

χκθσλα κε McPherson et al (2001) ε ρξήζε ησλ Social Media κπνξεί λα επεξεάζεη 

πνιινχο ηνκείο ηνπ ρξήζηε φπσο ε εξγαζία ηνπ, ε θνηλσληθή ηνπ δσή, ε ςπρνινγία 

ηνπ θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. Ζ πην εππαζείο 

ειηθηαθή νκάδα είλαη απηή ησλ εθήβσλ θαη ησλ λέσλ.  

Βιέπνληαο θαλείο ηελ εμέιημε ησλ Social Media παξαηεξεί πσο είλαη ζπλερψο 

αλαπηπζζφκελε θαη απηφ γίλεηαη δηφηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φιν ηνλ 

θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ηάμεο. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ην 

Facebook γηα ηελ δεκηνπξγία αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ. Θα πξέπεη φκσο λα δνχκε πσο ηα 

Social Media θαιχπηνπλ ηηο θνηλσληθέο επηζπκίεο ησλ ρξεζηψλ θαη πσο ε πξαγκαηηθή 

θνηλσλία δελ είλαη ίδηα κε ηα Social Media ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Σέινο ε επίδξαζε ζηελ ςπρνινγία ηνπ ρξήζηε κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ Social Media  

ζεσξείηε ε πην ζεκαληηθή επίδξαζε. Μπνξεί θάπνηνο λα θαηαλνήζεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε κέζσ ησλ Social Media θαη λα ζπκπεξάλεη ηελ ςπρνινγία 

ηνπ. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία ηνπ ρξήζηε είλαη ε 
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θαηάρξεζε ησλ Social Media θαη ηα θαηλφκελα απηά γίλνληαη φιν θαη πην ζπρλά αιιά 

θαη πην έληνλα. 

 

 

4.5 Προςταςία προςωπικών δεδομένων 

 

χκθσλα κε Chaffey (2008) ην δηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Social Media έρνπλ 

απνθηήζεη κία πνιχ κεγάιε πεγή κε πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ ηνπο. Αθφκε, 

ε ηερλνινγία βνεζά ηνπο ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζηα Social Media θαη 

απφ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα. Μπνξεί ηα Social Media λα είλαη πην θηιηθά θαη 

εχθνια πξνζβάζηκα ζηνπο ρξήζηεο αιιά δελ ηνπο παξέρεηαη κεγάιε αζθάιεηα. 

Δπίζεο κέρξη θαη νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην πξνθίι θάπνηνπ ππνςήθηνπ 

κε ζθνπφ λα αληιήζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

απνθαζίζνπλ αλ ζα ηνλ πξνζιάβνπλ ή ηνλ απνξξίςνπλ. ε αξθεηέο ρψξεο έρεη 

λνκηκνπνηεζεί ε ππνθινπή ζηηο ζπλνκηιίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα Social Media 

δηφηη πνιινί είλαη απηνί πιένλ πνπ επηθνηλσλνχλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη φρη κε ην 

ηειέθσλν. Σν FBI πηζηεχεη πσο απηφ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε φιεο ηηο ρψξεο 

κε ζθνπφ ηελ δεκφζηα αζθάιεηα. 
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4.6Δημοφιλή Online Κοινωνικά Δίκτυα 

 

 

Σο Facebook                                        

 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Facebook δεκηνπξγήζεθε θαη μεθίλεζε γηα πξψηε θνξά αξρέο ηνπ 

2004. Ο θχξηνο ηδξπηήο είλαη Mark Zuckerberg καδί κε θάπνηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ 

πνπ ν αξρηθφο ηνπο ζηφρνο ήηαλ ε ακθίδξνκε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κεηαμχ 

θνηηεηψλ ζην παλεπηζηήκην πνπ θνηηνχζαλ. Αξγφηεξα επεθηάζεθε θαη ζε άιια 

παλεπηζηήκηα κε απνηέιεζκα ην 2007 ν θάζε δηαδηθηπαθφο ρξήζηεο παγθνζκίσο λα 

έρεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο είλαη απιφο θαη πξνζθέξεηαη 

δσξεάλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη ρξήζηεο ηνπ Facebook κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ 

άιινπο ρξήζηεο θαη λα γίλνπλ ¨θίινη¨ κε ζθνπφ λα κπνξέζνπλ λα αληαιιάδνπλ 

πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο, εηθφλεο, βίληεν, θ.α.. 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. Οη πην ζεκαληηθέο ζειίδεο ηνπ Facebook είλαη νη εμήο: 

 HOME PAGE (Αξρηθή ειίδα): Ζ ζειίδα απηή πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε 

θίλεζε πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνο θίινο καο ή θάπνηα νκάδα πνπ 

αθνινπζνχκε. 

 PROFILE ( Πξνθίι ρξήζηε) : Ζ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ελεκεξψζεη ν ρξήζηεο κε ζθνπφ λα ηηο δηακνηξάζεη 

ζηνπο θίινπο ηνπ. Μεξηθέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ην φλνκα, ε 

ειηθία, ε ηνπνζεζία, ε εθπαίδεπζε ηνπ, ηα ελδηαθέξνληα, νη θσηνγξαθίεο θ.α.  



 

33 

 

 

 

 

 

Σο twitter                                  

Δίλαη κία ππεξεζία φπνπ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν. Ο ηδξπηήο ηεο ππεξεζίαο απηή είλαη ν Jack Dorsey θαη 

ε ιεηηνπξγία ηεο μεθίλεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006. Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο πσο ην 

Twitter είλαη ην SMS ηνπ δηαδηθηχνπ. Οπζηαζηηθά είλαη κία θαηεγνξία ηεο 

microblogging ππεξεζίαο, δηφηη ηα κελχκαηα ησλ ρξεζηψλ πνπ θνηλνπνηνχληαη έρνπλ 

έσο 140 ραξαθηήξεο θαη νλνκάδνληαη tweets. Γηα θάπνηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ ζέιεη 

λα γίλεη ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζα πξέπεη λα θάλεη εγγξαθή, ε νπνία 

πξνζθέξεηαη δσξεάλ, θαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ινγαξηαζκφ κε ηα ζηνηρεία ηνπ. 

Αθνχ νινθιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη θαη λα 

αθνινπζήζεη άιινπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο πνπ κπνξεί λα γλσξίδεη ή αθφκα θαη 

άηνκα ηα νπνία δελ γλσξίδεη. Απηφ γίλεηαη δηφηη φηαλ θάπνηνο ρξήζηεο θνηλνπνηεί 

θάπνην tweet γηα λα εκθαλίδεηαη θαη ζηνπο άιινπο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ηνλ έρνπλ 

αθνινπζήζεη θαη εθείλνη. Οη ρξήζηεο νη νπνίνη αθνινπζνχλ έλαλ άιινλ ρξήζηε, 

ιέγνληαη “followers”. Δπίζεο, θάπνηνο ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη θαη πξνζσπηθφ 

κήλπκα ζε άιινλ ρξήζηε ρσξίο λα θαίλεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο. Μία απφ ηηο δχν 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη ε θεληξηθή ζειίδα (HOME). 

ηελ ζειίδα απηή εκθαλίδνληαη ηα tweets πνπ θνηλνπνηνχληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο 

ρξήζηεο θαη κπνξεί λα απαληήζεηο ζε θάπνην απφ απηά ή λα ην αλαδεκνζηεπηνχλ 

ζηνλ πξνζσπηθφ  ινγαξηαζκφ. Ζ δεχηεξε βαζηθή ιεηηνπξγία είλαη ην Profile ζην 

νπνίν βξίζθνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ επηηξέπεη επίζεο λα ηελ 

θαηαρσξήζεη έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ, έσο 160 ραξαθηήξεο. 
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      Σο YouTube                                                      

Σν YouTube είλαη κηα ππεξεζία ηνπ δηαδηθηχνπ ε νπνία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

Video Sharing. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία επηηξέπεη ζηνλ νπνηνδήπνηε ρξήζηε λα 

παξαθνινπζήζεη, λα αλεβάζεη θαη λα κνηξαζηεί κε άιινπο ρξήζηεο ςεθηαθά βίληεν. 

Σν YouTube δεκηνπξγήζεθε ην 2005 θαη ην 2006 ζεσξήζεθε σο ε θαιχηεξε 

εθεχξεζε ηνπ ίδηνπ έηνπο. Σέιε ηνπ 2006 αγνξάζηεθε απφ ηελ Google θαη απφ ηφηε 

ιεηηνπξγεί σο ζπγαηξηθή ηεο. Ζ πνηθηιία ησλ βίληεν είλαη πξαγκαηηθά κεγάιε κε θάζε 

είδνο πεξηερνκέλνπ. Σέηνηνπ είδνπο πεξηερφκελα είλαη, θιηπ ηαηληψλ, ηειεφξαζεο, 

βίληεν θαη κνπζηθήο, φπσο επίζεο θαη εξαζηηερληθά πεξηερφκελά, φπσο είλαη ηα video 

blogging θαη ηα ζχληνκα video. Ίζσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ YouTube αλήθεη απφ 

απινχο ρξήζηεο θαη ην ππφινηπν απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο θαζψο θαη απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ άξηζηε ζρέζε κε ηελ ππεξεζία. Ο αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ 

εκεξεζίσο είλαη πξαγκαηηθά ηεξάζηηνο. Όινη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ, λα αλεβάζνπλ θαη επίζεο λα βαζκνινγήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ 

θάπνηνλ ζχλδεζκν πνπ βξίζθεηαη ζηηο ζειίδεο ηνπ YouTube. Γηα λα κπνξέζεη 

θάπνηνο λα γίλεη απιφο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία απηή ζα πξέπεη απιά λα επηζθεθζεί 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα θαη λα πιεθηξνινγήζεη ζην πιαίζην πνπ έρεη ηελ ιέμε 

search θάπνηεο ιέμεηο θιεηδηά πνπ επηζπκεί ψζηε λα εκθαληζηνχλ ηα θαηάιιεια 

βίληεν. Σν YouTube δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ, λα εγγξαθνχλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκφ, γηα πεξαηηέξσ ρξήζεηο. Αθνχ ζπκθσλήζνπλ κε ηνπο 

φξνπο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο, κπνξνχλ φρη κφλν λα παξαθνινπζνχλ ηα βίληεν ζαλ 

ζεαηέο, αιιά θαη λα είλαη απηνί νη νπνίνη ηα αλεβάδνπλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα 

απνζεθεχνπλ ηα αγαπεκέλα ηνπο βίληεν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ “Search”, 

ζηελ ηζηνζειίδα 
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Σο LinkedIn                                     

Σν LinkedIn ζεσξείηαη σο ε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζειίδα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο. Γεκηνπξγήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002 θαη μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ 

Μάην ηνπ 2003. Σν LinkedIn, έρεη απηή ηε ζηηγκή πεξηζζφηεξνπο απφ 135 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, ζε 200 ρψξεο παγθνζκίσο. Γηαηίζεηαη ζηηο παξαθάησ 

γιψζζεο: Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ηηαιηθά, Ηζπαληθά θαη Πνξηνγαιηθά, ελψ 

είλαη κία απφ ηηο πην δεκνθηιήο ηζηνζειίδεο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε παγθνζκίσο. 

Οπζηαζηηθά είλαη κηα ηζηνζειίδα πνπ βνεζάεη ηνπο επαγγεικαηίεο λα εκπινπηίζνπλ 

ηε γλψζε ηνπο θαη λα αλνίμνπλ λένπο επαγγεικαηηθνχο νξίδνληεο. Ζ εγγξαθή ζηελ 

ηζηνζειίδα είλαη πνιχ απιή θαη ην πξνθίι πνπ δεκηνπξγεί ν ρξήζηεο είλαη θαηά θχξην 

ιφγν επαγγεικαηηθφ θαζψο ζπκπιεξψλεη ζηνηρεία φπσο ζπνπδέο, πξνυπεξεζία, 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, ελδηαθέξνληα θ.ι.π. Οπζηαζηηθά, δεκηνπξγεί έλα 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Αθνχ νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία θαη ελεξγνπνηεζεί ην 

πξνθίι ηνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη άηνκα πνπ γλσξίδεη απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ 

ηνπ ηνκέα, ζπκθνηηεηέο θαη θίινπο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο δηθέο ηνπ "ζπλδέζεηο", ην 

δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ δίθηπν κέζα ζην Linkedin. Αλνίγνληαο απηφ ην δίθηπν επαθψλ ν 

ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα. Μπνξεί, δειαδή λα ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο νκάδεο, 

αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ, λα επηκνξθσζεί ή λα αλαδεηήζεη εξγαζία ζε 

δηάθνξεο εηαηξείεο. Αληίζηνηρα θαη νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα βξνπλ κέζα απφ ην επξχ 

δίθηπν ηνπ Linkedin λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαζψο ην LinkedIn είλαη πιένλ ε 

δεκνθηιέζηεξε ηζηνζειίδα εχξεζεο πξνζσπηθνχ παγθνζκίσο. 
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 Σο Flickr                                   

Σν Flickr είλαη κηα θνηλσληθή ηζηνζειίδα Photo Sharing, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

πξνβνιή θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξία Ludicorpην 2004, 

ελψ ην 2005 αγνξάζηεθε απφ ηελ Yahoo, φπνπ γλσζηνπνηήζεθε απφ ηελ Yahoo φηη ε 

ηζηνζειίδα έρεη ζπλνιηθά 51 εθαηνκκχξηα εγγεγξακκέλα κέιε θαη 80 εθαηνκκχξηα 

επηζθέπηεο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 αλαθέξζεθε απφ ηελ ίδηα ηελ ηζηνζειίδα φηη 

απαξηζκεί πάλσ απφ 6 δηζεθαηνκκχξηα εηθφλεο θαη φηη ν αξηζκφο απηφο ζπλερίδεη λα 

απμάλεηαη ζηαζεξά. Ο ρξήζηεο κπνξεί πνιχ εχθνια λα δεκηνπξγήζεη έλα πξνζσπηθφ 

πξνθίι κέζα ζηελ ηζηνζειίδα θαη λα κνηξάδεηαη πξνζσπηθέο ηνπ θσηνγξαθίεο θαη 

βίληεν, ελψ έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα βξεη θαη λα πξνζζέζεη θαη έλαλ αθφκε ρξήζηε 

σο επαθή ηνπ. ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο έρεη πξφζβαζε ν νπνηνζδήπνηε 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά εάλ ζέιεη λα αλεβάζεη δηθφ ηνπ πεξηερφκελν. Με ηελ 

εγγξαθή ηνπ ν ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο ζειίδαο 

δσξεάλ, αιιά γηα λα έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο Flickr πξέπεη λα 

πιεξψζεη κία κηθξή ζπλδξνκή. Ζ ηζηνζειίδα είλαη πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλε θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο Bloggers 
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4.7  Η κατηγοριοποίηςη των χρηςτών των Social Media 

H Forest Research ην 2010 πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα γηα ηελ ρξήζε ησλ Social 

Media  θαη δηέθξηλε ηνπο ηχπνπο ρξεζηψλ ησλ Social Media, νη νπνίνη είλαη νη 

θάησζη: 

 Ο δεκηνπξγφο (creator): είλαη ν ρξήζηεο εθείλνο πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα 

Social Media. Γεκνζηεχεη κνπζηθή, θσηνγξαθίεο, βίληεν, θ.α 

 Ο θξηηήο (critic): είλαη ν ρξήζηεο ζα θξηηηθάξεη πξντφληα κέζσ ζρνιηαζκψλ 

δεκνζηεχζεσλ, αμηνινγεί πεξηερφκελα, θ.α. 

 Ο Joiner: εδψ αθνξά ηνλ ρξήζηε πνπ ζπλδέεηαη κε ηα Social Media φπσο ην 

Facebook, LinkedIn, Youtube, θ.α.  

 Ο ζεαηήο (spectator): ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ρξήζηε είλαη θαη ν πην 

ζπλεζηζκέλνο. Δίλαη εθείλνο πνπ δηαβάδεη ηα ζρφιηα απν άιινπο ρξήζηεο ζηα  

blogs, ζα παξαθνινπζήζεη βίληεν ζην Youtube πνπ ηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

άιινη ρξήζηεο, θ.α. 

 Ο αλελεξγφο ρξήζηεο (Inactivate) :  Σέινο ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο δελ έρεη 

θάπνηα ζπκκεηνρή ζηα Social Media απιά πεξηνξίδνληαη ζηελ απιή ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Φπζηθά ε πιεηνςεθία πνπ απνηεινχλ ηνλ ηχπν απηφ είλαη νη 

κεγαιχηεξνη ειηθηαθά ρξήζηεο. 

 

4.8  Εφαρμογέσ των Social Media  
 

Σα Social Media είλαη θνηλά απνδεθηά απφ ηελ θνηλσλία  θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ηνκείο ηεο θνηλσλία καο αιιά θαη ζε πξνζσπηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ θάζε αηφκνπ. 

Σα ζχγρξνλα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο εθαξκφδνληαη πηα ζηνπο ηνκείο ηεο 

επηζηήκεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο ηνκείο, 

αθφκα θαη ζηηο ηαηξηθέο εθαξκνγέο. Πην αλαιπηηθά: 
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 Δθπαίδεπζε  

Βιέπνπκε φηη ε ρξήζε ησλ social media ππάξρεη ζε θάζε ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ 

ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο εληζρχεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ καζεηψλ 

θαη θαζεγεηψλ θαζψο θαη αλάκεζα ησλ καζεηψλ θαη ηαπηφρξνλα πξνσζεί ηελ εμ‟ 

απνζηάζεσο εθκάζεζε. Οη Classroom 2.0, Ning θαη TeachStreet απνηεινχλ ίζσο ηηο 

πην δεκνθηιείο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο, ελψ έρνπλ γίλεη θαη αμηφινγεο ειιεληθεο 

πξνζπάζεηεο φπσο ε Logo ζηελ εθπαίδεπζε, Γηδάζθνληαο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Ζ 

ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο δελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη 

απφ ηελ Αλψηαηε εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηνπο Douglas & Seely-Brown (2011), ε 

ρξήζε ησλ social media ζηελ εθπαίδεπζε δεκηνπξγεί κία μερσξηζηή θνπιηνχξα ε 

νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ζπιινγηθήο αλαθάιπςεο. Όπσο απνξξέεη απφ ηα 

ιεγφκελα ησλ DeSchryver & al.,(2009) ηα Παλεπηζηήκηα πνπ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθέο 

θνηλφηεηεο κάζεζεο κέζσ ησλ Social Media βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ελεκεξσζνχλ 

θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη πιεξνθνξίεο. χκθσλα κε Selwyn (2012) ηα social 

media εθηφο απφ ην λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο φπσο ηηο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο 

κάζεζεο ζπληεινχλ θαη ζηελ πξνζέιθπζε θνηηεηψλ ζηα Παλεπηζηήκηα, 

ιεηηνπξγψληαο ζαλ εξγαιείν δηαθήκηζεο γηα απηά. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, 

είλαη φηη αλ θάπνηνο ρξεζηκνπνηεί ην facebook ζα παξαηεξήζεη πσο ππάξρεη επίζεκε 

ζειίδα ησλ πεξηζζφηεξσλ κεγάισλ παλεπηζηεκίσλ θαη φρη κφλν. 

 

 Δπηζηήκε  

Έλα απφ ηα παξαδείγκαηα είλαη ε Ηαηξηθή επηζηήκε πνπ εληζρχεη ζπλερψο θαη κε 

κεγάιε επηηπρία ην δχζθνιν έξγν ηεο κέζα απφ ην social media δεκηνπξγψληαο 

ηζηνζειίδεο γηα αζζελείο κε παξφκνηα πξνβιήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα 

<<Γηαδηθηπαθή ζπλεξγαζία - Δπηθνηλσλνχκε, πδεηάκε, Μαζαίλνπκε»: έλα 

δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ θνηλσληθφ δίθηπν. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ην 

SoberCircle πνπ απεπζχλεηαη ζε αιθννιηθνχο θαη ηνμηθνκαλείο, ελψ παξάιιεια κέζα 

απφ απηά ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο γηα ηηο ηαηξηθέο εμειίμεηο. Δθηφο απφ ηελ Ηαηξηθή 

επηζηήκε αμηνζεκείσηε είλαη ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ άιιεο 

ζεηηθέο επηζηήκεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηεο NASA πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ 
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Twitter θαη ηνπ Facebook γηα λα βνεζήζεη ηελ Δπηηξνπή γηα ηα ζρέδηα ησλ 

δηαζηεκηθψλ πηήζεσλ ηνπ αλζξψπνπ ζηηο ΖΠΑ.  

 

 Δξγαζία 

Ζ ρξήζε ησλ social media ζηελ πξνζθνξά θαη ζηελ δήηεζε εξγαζίαο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή. χκθσλα κε ην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο ηα Νέα πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 06- 

04-2011 κε ηίηιν «Οη λένη ςάρλνπλ γηα δνπιεηά ζηα Social Media», ην 28% ησλ 

Ακεξηθαλψλ ςάρλεη γηα δνπιεηά κέζσ ηνπ Linked In. Σν πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ πνπ 

αλαδεηνχλ εξγαζία κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ αλέξρεηαη ζην 56% ζχκθσλα κε 

ηελ έξεπλα ηνπ ΓΑΓΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΟΔ (2011). Σν 40% ησλ 

εξγνδνηψλ ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηεί ηα Social Media γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη 

επηινγή πξνζσπηθνχ θαζψο θαη γηα εμεχξεζε πιεξνθνξηψλ ησλ ππνςεθίσλ. Δλ έηε 

2013 ην 41% ησλ ρξεζηψλ ησλ Social Media παγθνζκίσο ςάρλεη γηα εξγαζία κέζα 

απφ απηά (social skinny,2013).  

 

 

 Πνιηηηθή 

Σα social media ηα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

πνιηηηθή ζθελή. Ζ πιεηνςεθία ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ην θνκκάησλ  

ρξεζηκνπνηνχλ ηα Social Media θπξίσο πξνεθινγηθά. Υξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία 

απηά ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμάγνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο κε ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο θαζψο θαη κε δεκνζηνγξάθνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθέο θηγνχξεο ηεο πνιηηηθήο ζθελήο παγθνζκίσο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ ν Οκπάκα ν νπνίνο αλαθνίλσζε ηελ 

ππνςεθηφηεηά ηνπ γηα ην 2012 κέζσ ησλ Social Media θαη ήηαλ ν πξψηνο πνιηηηθφο 

πνπ νξγάλσζε ηελ πξψηε, κεγαιχηεξε, αθξηβφηεξε θαη επηηπρέζηεξε πξνεθινγηθή 

θακπάληα γηα Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ. 
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 Δπηρεηξήζεηο  

 χκθσλα κε ηνλ Nimetz (2007) ππάξρνπλ 5 ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηελ ρξήζε ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο: γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

αλαγλσξηζηκφηεηα γηα ην brand ηνπο, γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζαλ έλα online 

εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο θήκεο ηνπο, γηα ηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ, γηα λα κάζνπλ 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο θαη ηέινο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο 

εξγαιείν γηα λα ππνθιέςνπλ πηζαλέο πξννπηηθέο. Οη επηρεηξήζεηο κέζα απφ ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο επηηπγράλνπλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο ζειίδεο λα ελζαξξχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο πειάηεο, λα έξζνπλ ζε 

επαθή καδί ηνπο κέζα απφ ζπδεηήζεηο, λα αθνχζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο έηζη ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ή λα αιιάμνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα ρηίζνπλ καδί ηνπο 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο. Πνιιέο γλσζηέο εηαηξείεο αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο 

δηαζχλδεζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα Social Media γηα λα εληζρχζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία, ηε θήκε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο κε ηελ εηαηξεία. Παγθφζκηνη θνινζζνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

επηηπρεκέλα ηα λέα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ε Coca-cola , ε ζηξαηεγηθή ηεο 

νπνίαο αλαπηχρζεθε κε θχξην γλψκνλα ηελ πξνζέγγηζε ησλ fans κέζσ θνηλσληθψλ , 

photo sharing θαη video sharing δηθηχσλ, ε Ford, ηα Starbucks, ε Dell θ.α 
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5. υμπεριφορά καταναλωτή 

 

5.1 Ιςτορική αναδρομή εμφάνιςησ τησ Συμπεριφοράσ Καταναλωτή 
 

Έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ην κάξθεηηλγθ ήηαλ έλα μερσξηζηφ πεδίν απφ 

ηελ πκπεξηθνξά Καηαλαισηή. Παιηά νη άλζξσπνη ηνπ κάξθεηηλγθ παξήγαγαλ 

πξντφληα θαη ν ζηφρνο ήηαλ λα ηα πσιήζνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πψιεζεο 

ρσξίο λα θαηαλννχλ πνηεο αθξηβψο είλαη νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Όηαλ 

απέξξηςαλ ηελ ηδενινγία ησλ πσιήζεσλ δηαπίζησζαλ πσο νη θαηαλαισηέο αληηδξνχλ 

κε θάπνηεο ηαθηηθέο κάξθεηηλγθ αιιά θαη θάπνηα πξντφληα. Έηζη, νη άλζξσπνη ηνπ 

κάξθεηηλγθ αλαγθάζηεθαλ λα ζηξαθνχλ ζε έξεπλεο ψζηε λα αλαιχζνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. 

 

 

5.2 Έννοια Συμπεριφοράσ καταναλωτή και παράγοντεσ επιρροήσ 
 

χκθσλα κε Amstrong & Kotler (2009) ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή είλαη έλα 

ζηνηρείν ζην νπνίν πξέπεη λα απνδνζεί ε αλάινγε ζεκαζία αθνχ απνηειεί παξάγνληα 

ν νπνίνο αζθεί επίδξαζε ζηελ ζρέζε ηνπ θαηαλαισηή κε ην αγαζφ. Ζ έλλνηα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή πεξλάεη κέζα απφ ηελ αγνξαζηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

Απηή ε ζπκπεξηθνξά απνηειεί κηα νπηηθή κέζα απφ ηελ νπνία κειεηάκε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη θαηαλαισηέο θαη αγνξάδνπλ αγαζά γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο ρξήζε θαη θαηαλάισζε. Δπεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο είλαη νη 

πνιηηηζκηθνί, θνηλσληθνί, πξνζσπηθνί θαη ςπρνινγηθνί. 
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Αλαιπηηθφηεξα παξαηεξνχκε ηα παξαθάησ. 

 Πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο 

Αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα πνιηηηζκηθά δεδνκέλα ησλ θνηλσληψλ. 

Απηά ηα ζηνηρεία δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεία δεκηνπξγίαο ηεο 

θαηαλαισηηθήο επηζπκίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ θαηαλαισηψλ. Οη 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη νδεγνχλ ζε αλάινγε ζπκπεξηθνξά αζθψληαο 

επίδξαζε ζηελ δεκηνπξγία επηζπκίαο. 

εκαληηθφ ξφιν παίδεη επίζεο θαη ην ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο ηάμεο ζηελ νπνία 

αλήθεη θάζε άηνκν. Απηή ε κνξθή θνηλσληθήο νκαδνπνίεζεο είλαη έλα ζχλνιν απφ 

αλζξψπνπο κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα, κε πίζηε ζηηο ίδηεο αμίεο κε απνηέιεζκα  λα 

εθδειψλνπλ  ηηο ίδηεο ζπκπεξηθνξέο. 

 Κνηλσληθνί παξάγνληεο 

χκθσλα κε ηνπο Christakis & Fowler (2010) απηνί νη παξάγνληεο αθνξνχλ ζηελ 

έλλνηα ησλ νκάδσλ αλαθνξάο. Πξφθεηηαη γηα νκάδεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κε ηελ 

ινγηθή ηνπ πξνηχπνπ ηφζν ζηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο φζν θαη ζηα πιαίζηα ησλ 

θνηλσληθψλ ξφισλ νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο ζέζεηο ησλ αηφκσλ κειψλ 

κηαο θνηλσλίαο. Ο νξηζκφο ηεο νκάδαο είλαη ε χπαξμε κηαο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε 

δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα ηα νπνία έρνπλ ζηφρν λα πεηχρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο θαη 

επηζπκίεο. Μέζα απφ απηφ ην ζηνηρείν ηεο αιιειεπίδξαζεο πξνθχπηεη ην απνηέιεζκα 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ νκάδα 

ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ επηινγή πνπ θάλεη ην άηνκν.  Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί 

λα θαηεπζχλεη ην κέινο ηεο ζε δεδνκέλε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά αθνχ ηα 

ζχγρξνλα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο επηδξνχλ απνθαζηζηηθά πάλσ ηνπ. 

Ζ νηθνγέλεηα, σο νκάδα, αζθεί κεγάιε επίδξαζε ζην άηνκν ιφγσ ησλ ηζρπξψλ 

δεζκψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ. Ζ επίδξαζε απηή είλαη έλα ινγηθφ 

επαθφινπζν ηεο ζπλχπαξμεο θαη ηεο θαζεκεξηλήο επαθήο ηνπο. 

εκαληηθφ ξφιν αθφκε δηαδξακαηίδεη ην ζηνηρείν ηεο έλλνηαο ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ ζέζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηνχο. Κνηλσληθφο ξφινο είλαη φιεο 

νη ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνζδνθνχκε απφ έλαλ θάηνρν ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο 
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ζέζεο. Αληίζηνηρα, θνηλσληθή ζέζε είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζέλα φπσο απηή 

νξίδεηαη κέζσ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηνπο 

θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ αζθεί ην άηνκν κέινο ηεο θνηλσλίαο ή θνηλσληθήο νκάδαο . 

 

 χκθσλα κε ηνλ Σζανχζε (1984) νη ιφγνη πνπ κπνξεί λα επηδξνχλ ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή θαη λα αλήθνπλ ζηνλ ρψξν ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνηρείνπ 

αθνξνχλ ζε δηάθνξα ζηνηρεία. Σέηνηα είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 Ζ ειηθία 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ ηδηαίηεξα ζηνηρεία θαη νδεγεί ηα άηνκα ζε δηαθνξνπνίεζε 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο αθνχ νη επηινγέο είλαη έληνλα επεξεαζκέλεο απφ απηφ 

ην δήηεκα.. Σνχην ην δήηεκα εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο πσο ππάξρνπλ πνιιέο 

ηκεκαηνπνηήζεηο ζην Marketing απνηεινχκελεο απφ δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο. 

 

 Σν επάγγεικα 

Σν ζηνηρείν ηνπ επαγγέικαηνο αζθεί επίδξαζε ζηηο αγνξέο ησλ θαηαλαισηψλ. Κάζε 

επάγγεικα έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ή παξάγεη άιια ραξαθηεξηζηηθά γηα ην θάζε 

άηνκν. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε παξαγφκελε αηνκηθή δηαθνξνπνίεζε απφ 

θαηαλαισηή ζε θαηαλαισηή. 

 

 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

Πξφθεηηαη γηα ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο παξάγνληαη απφ ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ην θάζε άηνκν. Απηή ε 

πνηθηιία νδεγεί ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαηαλαισηηθήο δχλακεο θαη ζπλεπψο ζε 

δηαθνξεηηθέο επηινγέο. 
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 Σξφπνο δσήο 

Οη δηαθνξεηηθέο επηινγέο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δεη ν θαζέλαο νδεγεί ζε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηα άηνκα σο απφξξνηα ησλ πξνηχπσλ 

πνπ ην θάζε άηνκν αζπάδεηαη. 

 

 

5.2.1 Ψυχολογία καταναλωτή 

 

χκθσλα κε Armstrong & Kotler (2009) θαη ηψκθνο (2002) ηα θίλεηξα πνπ 

θαζνδεγνχλ ην άηνκν ζηηο πξάμεηο ηνπ είλαη ηα παξαθάησ:  

 Αλάγθεο πνπ αζθνχλ ηφζν ηζρπξή επίδξαζε ζηνπο αλζξψπνπο ψζηε λα ηνπο 

νδεγνχλ ζην λα επηδηψμνπλ λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ. 

 Αληίιεςε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην άηνκν 

φηαλ εθείλν δερζεί θάπνην εξέζηζκα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη εμαηηίαο ηνπ 

θηάζεη ζην λα εμαγάγεη λνήκαηα απφ απηφ ην εξέζηζκα. Αθφκε είλαη ε 

νξγάλσζε θαη εξκελεία πιεξνθνξηψλ κε ζηφρν λα εξκελεπηεί θαη λα 

θαηαλνεζεί ν θφζκνο κέζσ κηαο πεξηεθηηθήο εηθφλαο ηνπ. εκαίλεη επίζεο, 

ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ηξεηο επηδξάζεηο 

 Σελ ιεγφκελε επηιεθηηθή πξνζνρή πνπ ζεκαίλεη πσο ν άλζξσπνο δελ δίλεη 

ηελ ίδηα αμία ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο. 

 Σελ ιεγφκελε επηιεθηηθή ζηξέβισζε δειαδή ηελ εμήγεζε θάζε πιεξνθνξίαο 

κέζα απφ έλα πξνθαηαζθεπαζκέλν παθέην ζθέςεσλ πνπ ελππάξρνπλ κέζα 

ζην άηνκν. 

 Σελ ιεγφκελε επηιεθηηθή κλήκε ε νπνία είλαη ε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ηνπο 

αλζξψπνπο λα ζπκνχληαη εχθνια φια ηα θαιά ζηνηρεία ηεο κάξθαο πνπ 

επηιέγνπλ θαη λα κελ ζπκνχληαη φια ηα θαιά ζηνηρεία ηεο κάξθαο πνπ 
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ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εθκάζεζε ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηελ επίδξαζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ αηφκνπ πάλσ ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ.   

 Πεπνηζήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζθέςεηο ησλ αηφκσλ γηα νηηδήπνηε ζηάζεηο 

πνπ απνηεινχλ ηηο δηαζέζεηο, ηηο φπνηαο πθήο αμηνινγήζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα 

ή ηηο ξνπέο θαη ηηο ηάζεηο ησλ αηφκσλ γηα έλα ζέκα. Δδψ βέβαηα πξέπεη λα 

ηνληζηεί πσο απηφ ην ηειεπηαίν ζηνηρείν ,δειαδή ε ζηάζε δελ κεηαβάιιεηαη 

κε εχθνιν ηξφπν αθνχ γηα λα ζπκβεί πξνυπνζέηεη πξνζαξκνγή ζε αξθεηά 

δεδνκέλα θάηη πνπ δελ είλαη απιφ. Έηζη, ην θάζε αγαζφ είλαη πξνηηκφηεξν λα 

εκθαλίδεηαη εππξνζάξκνζην ζηελ κεηαβνιή ηεο ζηάζεο ηνπ παξά λα 

πξνζπαζήζεη λα κεηαβάιιεη ηελ ζηάζε ηνπ πειάηε ζηφρνπ.   

5.2.2 Προζωπικόηηηα καηαναλωηή 

 

χκθσλα κε Pervin & John (1997) ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαηαλαισηή είλαη ην 

ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αλζξψπνπ ην νπνίν εξκελεχεη θάζε ηχπν δξάζεο 

ηνπ θαη ζπκπεξηθνξάο. χκθσλα κε Albanese (1989) ε χπαξμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ζηνλ άλζξσπν δελ πξνυπνζέηεη θαη ηελ γλψζε ηεο απφ απηφλ, έηζη κπνξεί λα θεξζεί 

κε έλα ηξφπν πξνο θάπνην αγαζφ ρσξίο λα θαηαλννχκε πσο ε πξνζσπηθφηεηά καο 

επεξέαζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε δειαδή κε ηξφπν παξάδνμν. χκθσλα κε 

Alport (1961)  ε έλλνηα απηή αθνξά ζε θάηη αιεζηλφ. Αζθεί επίδξαζε ζηνλ άλζξσπν 

αγνξαζηή φληαο κηα δπλακηθά νξγαλσκέλε ζπζηεκηθή ινγηθή ηεο ςπρνινγίαο πνπ 

επεξεάδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο ζθέςεηο θαη φζα ληψζεη ν άλζξσπνο. 

 

 

5.3 H καταναλωτική ςυμπεριφορά ςτα social media 
 

 

5.3.1 Καταναλωτέσ και Social Media 

 

χκθσλα κε (Pookulangara & al, 2011), ε ηερλνινγία ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν δηφηη απνηειεί απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ζηελ αγνξαζηηθή ηνπο 
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εκπεηξία. Δπίζεο ππνζηεξίδεη φηη ηα Social Media δελ είλαη κφλν έλα εξγαιείν γηα ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ αιιά παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηελ εκπεηξία λα 

ππνζηεξίδνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αγαπνχλ. Ο (Swedowsky, 2009) 

ππνζηεξίδεη πσο ε ζηήξημε ησλ θαηαλαισηψλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ππήξρε 

πάληα αιιά ηα Social Media ελίζρπζε ηελ ζηήξημε απηή ζηνλ κέγηζην βαζκφ. Ο 

Lempert (2006) αλαθέξεη πσο νη θαηαλαισηέο πιένλ αξρίδνπλ θαη απέρνπλ απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο δηαθεκίζεηο φπσο ην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε θαη νη 

θαηαλαισηέο απαηηνχλ ondemand, άκεζε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο. Οη 

(Ghose, Ipeirotis, and Li 2009)  ηφληζαλ φηη ηα Social Media ζεσξνχληαη απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο ε πην αμηφπηζηε πεγή γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ηνπο αθνξνχλ. Αθφκε αλαθέξνπλ πσο κέζσ ησλ 

θξηηηθψλ, εηθφλσλ θαη tags πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο 

αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ Social Media σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα άιινπο 

θαηαλαισηέο. χκθσλα κε κηα έξεπλα ηνπ Drell (2011) ην 20% ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

facebook ρξεζηκνπνηεί ηα Social Media κε ζθνπφ ηελ έξεπλα ελφο πξντφληνο πξηλ 

πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά ηνπ θαη ην 42% έρνπλ κνηξαζηεί κία θξηηηθή ζρεηηθά κε 

θάπνηνλ πξντφλ. Οη εηαηξίεο πιένλ δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

Social Media θαη πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο κέζσ απηψλ. Σα Social 

Media είλαη έλαο δίαπινο επηθνηλσλίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αθνπγθξαζηνχλ ηηο πξνηάζεηο, ηηο θαηαγγειίεο θαη ηα 

παξάπνλα ηνπ.  Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη έρνπλ θπξίσο ηελ κνξθή likes θαη 

retweets. Οη επηρεηξήζεηο πξνζέρνπλ πνιχ ηηο αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο 

επεξεάδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μία έθζεζε ηεο Eurostat ην 2012 

αλαθέξεη πσο ην 80% ησλ επξσπαίσλ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ζηα Social Media θαη ην 49% ππνζηεξίδεη πσο ε αγνξαζηηθή ηνπο 

απφθαζε ζηεξίρζεθε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ άληιεζαλ κέζσ ησλ Social Media. Μία 

αθφκε έξεπλα πνπ ήηαλ ηεο Social Commerce Study ην 2011 πνπ αθνξά ηνπο 

Ακεξηθάλνπο καο δείρλεη φηη ην 67% κνηξάδεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ άληιεζε κέζσ 

ησλ Social Media θαη ην 61% έδεημε φηη ηεο εκπηζηεχεηαη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο δηαθεκίζεηο. Δπίζεο ην 33% αθνινπζνχλ online εκπφξνπο 

ιηαληθήο πψιεζεο  κε ζθνπφ γηα άκεζεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε δηαγσληζκνχο. Αθφκε ην 35% ησλ αγνξαζηψλ είλαη πηζαλφ λα αγνξάζνπλ 

απεπζείαο απφ ην Facebook. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην 93% ησλ 
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ρξεζηψλ ησλ Social Media ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

απηά, δηφηη έηζη ηηο εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν. Σέινο ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Cha 

(2009) φζν πεξηζζφηεξα likes /reviews έρεη έλα πξντφλ ή κηα επηρείξεζε ηφζν πην 

πηζαλφ είλαη λα επεξεαζηεί ζεηηθά ε πξφζεζε γηα αγνξά θάπνηνπ θαηαλαισηή. 

5.3.2 Πώσ επιδρούν τα Social Media ςτην καταναλωτική ςυμπεριφορά και ςτην 

πρόθεςη για αγορά; 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζην βαζηθφ 

εξψηεκα πνπ είλαη αλ ηα Social Media επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ. Οη έξεπλεο πάλσ ζην εξψηεκα απηφ είλαη πνιιέο θαη ζπλερψο 

δεκηνπξγνχληαη θαη άιιεο. Μία έξεπλα ηνπ Rajeev Kumar (2008) έδεημε φηη ηα Social 

Media ηζρπξνπνηνχλ ηελ άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαη 

κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο ειεχζεξα. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Drell 

(2011) γηα ην αλ ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ επεξεάδεηαη απφ ηα 

Social Media, ην 31% έδεημε φηη επεξεάδεηαη ζηελ απφθαζε γηα αγνξά ελφο 

πξντφληνο ελψ αληίζεηα ην 26% θάλεθε αλεπεξέαζην. Μία έξεπλα ηεο Greenleigh 

(2012) αζρνιήζεθε κε ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ mellenials. Millenias 

νξίδνληαη νη θαηαλαισηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή θιίκαθα απφ ηελ κέζε ηεο 

εθεβείαο έσο ηα 30. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα καο έδεημε φηη ε ειηθηαθή θιίκαθα απηή 

ραξαθηεξίδεηαη σο ππεξθνηλσληθή ζηα Social Media θαη έρνπλ κεγάιε πεξηέξγεηα 

ζηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ θαηαλαισηψλ. Δπίζεο ην 51% εκπηζηεχνληαη ηνπο 

ππφινηπνπο άγλσζηνπο ρξήζηεο-θαηαλαισηέο γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο απ‟ φηη ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Αθφκε ην 84% ησλ millennials ζηξέθεηαη ζε 

online θνηλφηεηεο γηα λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο πξηλ πξνβνχλ ζε θάπνηα αγνξά. 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα ζχιιεμε κηα έξεπλα ησλ Shin et al (2011) ζην άξζξν ηνπο 

«The effect of the online social network structure characteristics on network 

involvement and consumer purchasing intention: focus on Korean social promotion 

site» πνπ ζπκπέξαλαλ φηη ε ρξήζε ησλ Social Media απμάλεη ηελ πξφζεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ειεθηξνληθέο αγνξέο. Σα λέα κέζα ειεθηξνληθήο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (Social Media) θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά δελ 

ζα πξέπεη λα καο παξαμελεχεη. Οη αγνξαζηηθέο απνθάζεηο ζίγνληαλ πάληα απφ ηελ 

θνηλσληθή επηξξνή. Απιά ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κεηέθεξαλ απηή ηελ 

θνηλσληθή επηξξνή online. 
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5.3.3 Ο κοινωνικόσ καταναλωτήσ (The Social consumer) 

 

Σα Social Media άιιαμαλ ηελ λννηξνπία θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιακβάλνπλ ηηο 

αγνξαζηηθέο απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ αθνχ έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο λέν θφζκνο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. χκθσλα κε ηνλ Alidina (2011)  ιφγν ηνλ Social 

Media έρεη δεκηνπξγεζεί κία λέα γεληά θαηαλαισηψλ, ησλ Κνηλσληθψλ θαηαλαισηψλ 

(Social consumers). Δπίζεο αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε απηφ ζα κπνξνχζε λα πεη 

θαλείο πσο ζηελ αγνξά ππάξρνπλ 3 είδε θαηαλαισηψλ ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

1) Ο παξαδνζηαθφο θαηαλαισηήο ( traditional consumer): ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 

θαηαλαισηή αληιεί πιεξνθνξίεο γηα αγνξά πξντφληνο ή ππεξεζίαο απφ ηα 

παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο θαη αθφκε βαζίδνληαη ζην παξαδνζηαθφ WOM.. 

Δπίζεο αλήθνπλ ζηελ παιαηφηεξε γεληά θαηαλαισηψλ θαη είλαη εθείλνη πνπ αξγνχλ 

λα πηνζεηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

2) Ο online θαηαλαισηήο (The online consumer): ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αλαδεηά 

πιεξνθνξίεο κέζσ δηαδηθηχνπ. Υξεζηκνπνηεί πνιχ ζπρλά ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο κε 

ζθνπφ λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο θαη θάπνην πξντφλ ή λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην 

FORUM. Οη ζπγθεθξηκέλνη θαηαλαισηέο δελ εκπηζηεχνληαη ηφζν ηηο δηαθεκίζεηο φζν 

νη παξαδνζηαθνί θαηαλαισηέο. Οη επηρεηξήζεηο ζρεδηάδνπλ κία νινθιεξσκέλε 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο ε βειηηζηνπνίεζε κεραλψλ 

αλαδήηεζεο (SEO), πιεξσκέλε δηαθήκηζε θαη ην email κάξθεηηλγθ .  

3) Ο θνηλσληθφο θαηαλαισηήο (The social consumer): ν θαηαλαισηήο απηφο αληιεί 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί γηα θάπνην πξντφλ κέζσ ησλ Social Media. Αληί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα κεραλή αλαδήηεζεο γηα λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο 

πξνηηκνχλ λα βιέπνπλ ηηο θξηηηθέο άιισλ θαηαλαισηψλ πνπ αλήθνπλ ζην online 

θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν. Οη ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαηαλαισηψλ δελ αξθνχληαη ζε κία 

δηαθήκηζε θαη επηζπκνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα λέα ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ 

αθνξά ηα πξντφληα κέζσ ησλ Social Media. Δπίζεο παξαηεξείηαη κεγάιε 

αιιειεγγχε κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί έλα θαιχηεξν ηνπίν γηα ηνπο 

άιινπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη έλα κίγκα ησλ ηξηψλ 

ηχπσλ ησλ θαηαλαισηψλ.  



 

49 

 

 

 

 

 

6. Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα 

 

6.1 Ειςαγωγή 
 

 

Παξαηεξψληαο θάπνηεο ηειεπηαίεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί παξαηεξνχκε 

φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πηνζεηνχλ ηα social media ζηα marketing strategy 

πνπ αθνινπζνχλ. Οη πην πνιιέο απφ απηέο πηνζεηνχλ θάπνηεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαη ζχκθσλα κε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

απνηειέζκαηα: 65% απφ απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Twitter, 54% δηαηεξνχλ 

εηαηξηθφ πξνθίι ζην Facebook, ην 50% έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηθφ ηνπο YouTube 

channel θαη ην 33% έρεη εηαηξηθά blogs. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία καο δείρλνπλ φηη νη 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο έρνπλ αληηιεθζεί ηελ αλάγθε θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

 

6.2 Τα Κοινωνικά Δίκτυα ωσ Εργαλεία Μάρκετινγκ 

 

 

χκθσλα κε Haythornthwaite (2005) ε αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ είρε ψο απνηέιεζκα 

λα παξνπζηάζεη λέα δεδνκέλα ζην κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, ε 

ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ νδήγεζε ζε λέεο αλάγθεο θαη κεζφδνπο γηα ηελ 

πξνβνιή θαη ηελ παξνπζία κηα επηρείξεζεο ζην Γηαδίθηπν. πλερψο λέεο θαη 

θαηλνηφκεο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο εκθαλίδνληαη αλαπηχζζνληαο, 

πξνζθέξνληαο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο γηα ηηο 
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επηρεηξήζεηο. Κνηλσληθή δηθηχσζε είλαη ε ζπγθέληξσζε ή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο. Σα θνηλσληθά δίθηπα ζηελ νπζία απνηεινχλ θνηλφηεηεο, πνπ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε νκάδεο αλάινγα ηελ πεξηνρή ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θηι. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ηα 

ιεγφκελα target-group θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ελφο 

δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο θαη ηεο παξνπζίαζήο ηνπ ζην θνηλφ-ζηφρν. 

 

6.3 Το Μάρκετινγκ μέςω Κοινωνικών Δικτύων  
 

χκθσλα κε Taubenheim et al. (2008) ε ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν αιιά θαη ε επξεία ρξήζε ηεο ήηαλ ζίγνπξν φηη ζα επεξεάζεη ηελ 

δσή καο αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Σν Facebook, ην Twitter θαη 

ην Flickr αιιά θαη άιια blogs ππνινγίδεηαη φηη επηζθέπηνληαη θαζεκεξηλά απν 

πεξίπνπ 2 δηζεθαηνκκχξηα ρξήζηεο παγθνζκίσο, δηφηη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

είλαη αξθεηά εχθνιε ιφγσ ησλ θηλεηψλ, ησλ notebooks ή ησλ tablets. ήκεξα ε 

πιεξνθνξία είλαη εχθνια αληιήζηκε θαη ζε αθζνλία κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ 

αλαγθψλ καο. ήκεξα ζηφρνο ησλ αλζξψπσλ ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη λα κπνξέζνπλ λα 

εληαρζνχλ ζε δηάθνξα θνηλσληθά δίθηπα κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζνχλ γέθπξεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο ρξήζηεο. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα  μεράζνπλ φ,ηη 

γλψξηδαλ γηα ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ δηφηη ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ είλαη κία 

εμέιημε ηνπ. Ζ δνπιεηά ηνπ καξθεηίζηα ζηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη ε πξνζέιθπζε 

λέσλ πειαηψλ. Ο απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο κε ζθνπφ  λα αλαδήηεζε πιεξνθνξίεο 

κηα επηρείξεζε γηα θάπνην πξντφλ ηεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη κία ζπδήηεζε ζην 

δηαδίθηπν γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

πνπ αληιήζεη είλαη αξλεηηθέο γηα ην πξντφλ ηεο κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη κε 

ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ. Σέινο, ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη άλζξσπνη ηνπ 

κάξθεηηλγθ πηζηεχνπλ ζηελ εηιηθξίλεηα θαη ζηελ δηαθάλεηα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ε 

επηρείξεζε κε ηνπο πειάηεο ηεο. Απηφ ζα ηελ βνεζήζεη κε ζθνπφ λα ρηίζεη κία θαιή 

θήκε βαζηζκέλε ζηηο δπν αξρέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ δηφηη ν αληαγσληζκφο είλαη 

κεγάινο.  
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6.4 Η χρήςη του Μάρκετινγκ μέςω Κοινωνικών Δικτύων 

 

 

 

χκθσλα κε ηελ Παπαβαζηιείνπ (2011) νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

πνιινχο άιινπο ρξήζηεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πνηθηιφκνξθεο ζρέζεηο. Απηφ είλαη 

ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά, κέρξη ζήκεξα, 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Οη ηζηφηνπνη απηνί άλνημαλ κηα λέα ζειίδα ζην ρψξν ηεο 

δηαθήκηζεο, βνεζψληαο ηηο εηαηξείεο πνπ επηιέγνπλ λα δηαθεκηζηνχλ κέζσ απηψλ λα 

αλαπηχμνπλ ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα έλα επξχ πειαηνιφγην θαη λα 

δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε πνιχ ρακειφ θφζηνο.  Οη θαηαλαισηέο θαη άξα 

ππνςήθηνη πειάηεο γηα κία εηαηξεία, ζπκκεηέρνληαο ζε δηάθνξεο δηαδηθηπαθέο 

ζπδεηήζεηο θαη θφξνπκ ςπρνινγνχληαη πην εχθνια απφ ηνπο καξθεηίεξο, νη νπνίνη 

θαηαιαβαίλνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη κπνξνχλ εχθνια λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν 

πξντφλ ή θαη λα ην πξνσζήζνπλ κε ην «ζσζηφ» ηξφπν. Με ηξφπν δειαδή πνπ ζα 

ππνθηλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ.  

Οη θαηαλαισηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο ζπδεηήζεηο ζηηο ηζηνζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, έρνληαο αλαπηχμεη έλα πξνζσπηθφ δίθηπν επαθψλ, 

αηζζάλνληαη νηθεία θαη αλαιχνπλ πνηθίια ζέκαηα.  Μέζα ζ‟ απηά είλαη θαη δηάθνξεο 

θαηαλαισηηθέο εκπεηξίεο, ζθέςεηο γηα δηάθνξα πξντφληα θαη άιια θαηαλαισηηθά 

ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Σα ζηνηρεία απηά ζπιιέγνληαη απφ ηηο εηαηξίεο πνπ 

έρνπλ επηιέμεη λα δηαθεκηζηνχλ κέζα απφ απηέο ηηο ηζηνζειίδεο θαη ηνπο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θνηλσληθά θαη φρη «μεξά» εκπνξηθά 

θαη θεξδνζθνπηθά. Έλα πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηε κάξθα ηνπ θαη ηελ ηηκή 

ηνπ. Απηά κπνξεί λα απνηεινχλ ζέκα ζπδήηεζεο ζηα θνηλσληθά δίθηπα, 

πξνηξέπνληαο ηηο εηαηξείεο λα θάλνπλ αιιαγέο γηα λα γίλεη ην πξντφλ ηνπο πην 
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ελδηαθέξνλ. Άξα νη ρξήζηεο ησλ ηζηνζειίδσλ απηψλ ζπκκεηέρνπλ ελ αγλνία ηνπο 

ζηελ βειηίσζε ησλ πξντφλησλ ησλ εηαηξηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη πξνο ην δηθφ ηνπο 

φθεινο.  

 ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ππάξρεη εηιηθξίλεηα, θαζψο νη ρξήζηεο 

ηνπο, δειαδή νη ελ δπλάκεη θαηαλαισηέο γηα ηηο εηαηξίεο, κηινχλ φπσο ζα κηινχζαλ 

ζηελ παξέα θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Μέζα απ‟ ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο αζθνχλ ζεηηθή ή 

αξλεηηθή θξηηηθή γηα δηάθνξα πξντφληα θαη εηαηξίεο, δίλνληαο ζηνπο καξθεηίεξο ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία λα θαιπηεξεχζνπλ ηα πξντφληα θαη λα ηα 

επαλαθπθινθνξήζνπλ ζηελ αγνξά. Ζ επηθνηλσλία κέζα απ‟ απηέο ηηο ηζηνζειίδεο 

αλάκεζα ζηηο εηαηξίεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο είλαη άκεζε θαη φρη έκκεζε θαη ςπρξή 

φπσο γίλεηαη ζπλήζσο απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.  

Οη εηαηξίεο πνπ ζα επηιέμνπλ λα δηαθεκηζηνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξέπεη λα 

ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη ζα εθηεζνχλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε κεγάιν βαζκφ θαη 

άξα πξέπεη λα είλαη εηιηθξηλήο θαη λα «αθνχλ» ηνπο θαηαλαισηέο. Πξσηαξρηθφο ηνπο 

ζηφρνο πξέπεη λα γίλεη ε πξαγκαηηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη φρη 

ε πιαζκαηηθή δεκηνπξγία λέσλ αλαγθψλ γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Ζ 

αλεηιηθξίλεηα θαη αλεληηκφηεηα δελ έρνπλ ζέζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαζψο έρνπλ 

θαζαξά θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Οη εηαηξίεο πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ θαηαλαισηψλ γηα λα παξακείλνπλ ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο ησλ ηζηνζειίδσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

 

 

6.5 Οι ενέργειεσ του Μάρκετινγκ μέςω Κοινωνικών Δικτύων και η 

υλοποίηςη τησ Στρατηγικήσ Μάρκετινγκ 
 

χκθσλα κε  Taubenheim et al. (2008) κεξηθέο απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ 

κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη: 
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 Brand Image: Ζ δηακφξθσζε θαη ην ρηίζηκν ηεο κάξθαο. Σα θνηλσληθά κέζα 

βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο κέζσ απηψλ λα κπνξέζνπλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ 

εηθφλα ελφο πξντφληνο θαη λα αλαδείμνπλ ηηο αμίεο θαη ηα νθέιε πνπ ην 

πεξηβάιινπλ. 

 Brand awareness: Ζ αλαγλσζηκφηεηα ηεο κάξθαο. Μέζσ ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ κε επαλαιακβαλφκελε δηαθήκηζε λα 

απμήζνπλ ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηεο κάξθαο ζην θνηλφ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Reputation: Ζ δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο θήκεο. Σα Social Media πξνζθέξνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηελ θήκε ηνπο  

 Customer Relationship: Σα Social Media δίλνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνιχ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηαλαισηή φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ θαη 

ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη κε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο δεκηνπξγεί κία ζρέζε ηζρπξή 

καδί ηνπ κέζσ ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ηα 

Social Media. 

 Customer Service. Σα Social Media παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηηο ππεξεζίεο 

αιιειεπίδξαζεο γηα εμππεξέηεζε πειαηψλ. 

 

 

 

6.6 Social media metrics  
 

χκθσλα κε Kaushik (2011) νη επηρεηξήζεηο επελδχνπλ πνιιά ρξήκαηα γηα ηελ 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ζηα Social Media γηα απηφ ηνλ ιφγν πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

κεηξήζνπλ ηελ απφδνζε πνπ έρνπλ απηέο νη κεγάιεο επελδχζεηο. Οη κνλάδεο 

κέηξεζεο ζηα Social Media δελ είλαη νη νηθνλνκηθέο αμίεο αιιά νη αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ ζε πνζνζηά, σζηφζν 

ππάξρνπλ θάπνηνη δείθηεο πνπ ζεσξνχληαη κεηξεηέο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη 

κεηξεηέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο αιιά θαη ζε 

παιαηνχ ηχπνπ ηζηνζειίδεο θαη είλαη νη εμήο: 
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 Μνλαδηθνί επηζθέπηεο (unique visitors ) 

 πλνιηθέο επηζθέςεηο ( totals visits ) 

 Κφζηνο αλά ρξήζηε ( cost per visitor ) 

 Υξφλνο παξακνλήο 

 Δκθάληζεο ζειίδαο ( pages views ) 

 ρφιηα (comments) 

 Αξηζκφο followers , funs , εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ  

 Λέμεηο-θιεηδηά 

 

 

Ο Weber (2009) παξνπζηάδεη ηνπο ππάξρνπλ 5 δείθηεο κέηξεζεο ησλ social media, νη 

νπνίνη κεηξάλε ηελ επηηπρία κηαο ελέξγεηαο κάξθεηηλγθ ζηα social media . Αλαιπηηθά: 

 1. επηζθέςεηο ( visits )  

 2. επηζθέπηεο (unique visitors ) ,  

3. πφζεο θνξέο έρνπλ δεη ηε ζειίδα ( page viewed ) ,  

4. έληαζε θαη ζπρλφηεηα  

5. απφ πνχ έρνπλ έξζεη νη ρξήζηεο, ηα κνλνπάηηα ( navigation paths ).  

 

χκθσλα πάληα κε ηνλ Weber γηα λα κεηξεζεί ε επηξξνή ηεο θακπάληαο πξέπεη λα 

εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή: 

 ζηε εληχπσζε πνπ ιακβάλνπκε απφ ηα ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ ( ζεηηθά -αξλεηηθά ), 

 ζηε αλαγλσζηκφηεηα κεηαμχ brand θαη θνηλνχ θαη 
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 ζηνπο "θίινπο" ηνπ brand . 

γηα λα κεηξεζεί ε επηξξνή ηεο θακπάληαο  σο πξνο ηελ επηρείξεζε εζηηάδνπκε: 

 ζηηο πσιήζεηο, 

 ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ αθνζίσζε ηνπο ζην brand θαη 

 ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ. 

 

 

 

 

 

6.6.1 Μεταβλητέσ αποτελεςματικότητασ social media . 

 

Ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ζηα Social Media είλαη ην ηη ζπκβαίλεη έπεηηα απφ κία 

ελέξγεηα ( post , like , share ).  Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε ηηο 

4 κεηαβιεηέο κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Social media 

 

1.Conversation rate - Βαζκφο ζπδήηεζεο-ζπκκεηνρήο 

χκθσλα κε  Kaushik  (2011) ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή είκαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ ζρνιίσλ ησλ ρξεζηψλ αλά δεκνζίεπζε. Με ηελ κέηξεζε κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε ην κέγεζνο ηεο αληαπφθξηζεο πνπ έρεη ε θάζε δεκνζίεπζε, έηζη 

αλάινγα κε ην  απνηέιεζκα εμεηάδεηαη ε επηηπρία ή απνηπρία ζε θάζε δεκνζίεπζε. 

Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δεκνθηιείο 

ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην facebook, twitter, youtube, θ.α.. Όηαλ ν 

βαζκφο ζπκκεηνρήο είλαη πςειφο ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη 

λα ζηνρεχζεη ζε αιήζεηεο γηα ην θνηλφ ηεο, δειαδή λα ην θαηαλνήζεη ην θνηλφ 

πξνζθέξνληάο ηνπ απηφ πνπ αθξηβψο ρξεηάδεηαη. 
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2.Amplification rate -Βαζκφο ελίζρπζεο 

 

χκθσλα κε Baas (2013) ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή νξίδεηαη σο ν αξηζκφο εθείλνο 

πνπ νη ρξήζηεο κνηξάδνληαη ην πεξηερφκελν κηαο δεκνζίεπζεο. Έλα απφ ηα πξνλφκηα 

είλαη φηη δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην πφζεο θνξέο θάπνηνο ρξήζηεο κπνξεί λα 

κνηξαζηεί κία δεκνζίεπζε. Δπίζεο, δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην δίθηπν ρξεζηψλ πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί γηαηί φρη κφλν ε εθάζηνηε επηρείξεζε-νξγαληζκφο, 

δεκηνπξγεί δσξεάλ ην δηθφ ηεο θνηλσληθφ δίθηπν. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή 

βνεζάεη ηηο επηρεηξήζεηο λα κπνξνχλ λα έρνπλ εηθφλα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

δεκνζίεπζεο αθνχ φζν πνιχ κνηξάδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηφζνπο πεξηζζφηεξνπο 

ρξήζηεο ελδηαθέξεη. 

 

 

Amplification Rate για κάθε social 

Social Πλατφόρμα  

 

Amplification Rate 

 

Twitter Retweets  

 

per tweet 

 

Facebook Shares  

 

per post 

Google + Shares per post 

 

per post 

Youtube Shares per video 

 

per video 

Blog Shares per post per post 
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3.Applause Rate - Βαζκφο "ρεηξνθξνηήκαηνο " 

 

Απ‟ φηη παξαηεξνχκε σο ηψξα, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηελ αμία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θνηλνχ πνπ ηελ αθνινπζεί. 

Παξαηεξνχκε επίζεο πσο νη ρξήζηεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ππνζηεξίμνπλ δεκφζηα 

κηα δεκνζίεπζε κηα επηρείξεζεο θαη έηζη θαλεξψλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ απνδνρή 

πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ρξήζηεο. χκθσλα κε Kaushik (2011) Τπάξρεη κηα ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ ampification rate θαη ηνπ applause rate. Έλαο πςειφο βαζκφο applause 

rate εμαζθαιίδεη πςειφ βαζκφ application rate θαη ην αληίζηξνθν. Καη κέζσ ηεο 

κεηαβιεηήο απηήο πνπ αλ πεηχρεη έλα πεξηερφκελν πςειφ βαζκφ ρεηξνθξνηήκαηνο ζα 

εμαζθαιίζεη θαη κία θαιχηεξε ζέζε ζηα απνηειέζκαηα κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

 

 

 

 

4. Economic Value - Οηθνλνκηθή αμία 

 

Όηαλ ιέκε νηθνλνκηθή αμία ελλννχκε ηνλ βαζκφ ηεο θεξδνθνξίαο ηεο επέλδπζεο κηαο 

επηρείξεζεο ζηα Socisl Media. Δίλαη ε πην δχζθνιε κεηαβιεηή απφ ζέκα κέηξεζεο 

αιιά ηαπηφρξνλα ε πην αμηφπηζηε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αμίαο επέλδπζεο ζηα social 

media. Αξθεηνί ρξήζηεο πξαγκαηνπνηνχλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο επηρεηξήζεηο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, εγγξάθνληαη ζηα newsletters, θξηηηθάξνπλ ηελ επηρείξεζε κέζσ 

θφξνπκ, ζηα social media, θ.α.. Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

νλνκάδνληαη κίθξν θαη κάθξν ζπδεηήζεηο ( micro & macro conversation ). Με ηνλ 

φξν macro conversation ελλννχκε ηα πην άκεζα-απιά απνηειέζκαηα ηεο online 

δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, αλαιφγσο πάληα κε ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο 

ηεο θάζε επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα γηα έλα online θαηάζηεκα , macro conversation 

ζεσξνχληαη νη παξαγγειίεο, γηα έλα μελνδνρείν νη θξαηήζεηο, γηα έλα ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ ε αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Με ηνλ φξν micro 

conversation ελλννχκε ηηο ππφινηπεο ελεξγείο πνπ γίλνληαη ζηελ online παξνπζίαο 

κηαο επηρείξεζεο ( πάληα αλάινγα ηνλ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη) φπσο : page 
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views , εγγξαθέο ζην newsletter , ζπκκεηνρέο ζε δηαγσληζκνχο, αηηήζεηο 

ζπκπιήξσζεο βηνγξαθηθψλ, πξνζζήθε πξντφλησλ ζε wishlist , εγγξαθή θξηηηθψλ ζε 

forums - blogs θαη πνιιά αιιά. Έρνληαο πξνζδηνξίζεη ινηπφλ ηηο κίθξν θαη κάθξν 

ζπδεηήζεηο, κπνξεί λα ππνινγηζζεί θαη ε νηθνλνκηθή αμία. ηα θαλάιηα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ε νηθνλνκηθή αμία ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ εζφδσλ θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο.  

 

 

Κιείλνληαο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε εηθφλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε γηα κία 

επηρείξεζε κε ζθνπφ λα κπνξέζεη λα δπλακψζεη ηελ ζρέζε ηεο κε ηνλ ρξήζηε. Πνιιά 

απν ηα θαλάιηα θνηλσληθήο δηθηχσζεο  έρνπλ δηθά ηνπο ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη 

παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα ελδεηθηηθά. 

 

 

6.6.2 Εργαλεία ανάλυςησ κοινωνικών μέςων - Social media analytics tools 

 

Facebook : 

 

a. Facebook insights : ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζηνπο 

ρξήζηεο θαη ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα κέζσ θάπνησλ εξγαιείσλ αλάιπζεο λα 

θηλήζεη κηα εηαηξηθή ζειίδα. 

 

b. SocialDon :Απηή  ε ππεξεζία πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαιχζνπλ θαη λα 

ζπγθξίλνπλ δηάθνξα δεδνκέλα αλάκεζα ζε πνιιέο ζειίδεο. 

 

c. PageLever : ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία δελ πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζηνπο 

ρξήζηεο  θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ δηαρεηξηζηή γηα ηα πεξηερφκελα ηεο 

ζειίδαο ηνπ κε ζθνπφ λα κπνξέζεη λα ηελ δπλακψζεη.  
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Twitter : 

 

a. Twitalyzer: Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δηαθξίλεηαη γηα ηελ κεγάιε ηαρχηεηα 

ηνπ θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα κεηξήζεη ηηο εληππψζεηο, 

δεζκεχζεηο θαη επηξξνέο ζην Twitter.  

 

b. Tweetreach: Σν εξγαιείν απηφ κπνξεί λα κεηξήζεη αθξηβψο ηνλ αξηζκφ ησλ 

ινγαξηαζκψλ πνπ έρνπλ αλαγλψζεη θαη θαηαρψξεζε ζην twitter . 

 

 

 

 

Συνολική διαχείριζη κοινωνικών μέζων : 

 

a. Wildfire  : Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δίλεηαη απφ ηελ google θαη ελψλεη φιεο 

ηηο ζειίδεο ησλ Social Media κίαο επηρείξεζεο γηα επθνιφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλνιηθή δηαρείξηζε.  

 

b. Hootsuite  : Σν εξγαιείν απηφ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί κέζσ πιαηθφξκαο φιεο 

ηηο ζειίδεο κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  

 

 

c.  Brand Monitor : Ζ ππεξεζία απηή δηαηίζεηαη κέζσ πιεξσκήο θαη δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηελ αλαδήηεζε ιέμεσλ, θιεηδηψλ, ζηαηηζηηθά 

γξαθήκαηα θαη εληαία δηαρείξηζε.  
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