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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διάδοση των νέων τεχνολογιών και η εξάπλωση του ∆ιαδικτύου, έχουν επιβάλλει 

την εµφάνιση ενός νέου τύπου µάρκετινγκ, που ονοµάζεται διαδικτυακό µάρκετινγκ. 

Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζουµε τις σηµαντικότερες από τις µεθόδους που 

χρησιµοποιεί το διαδικτυακό µάρκετινγκ όπως είναι οι  ιστοσελίδες, τα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα, τα social media, τα διαφηµιστικά banners σε sites, και το SEO. Στο 

Κεφάλαιο 2 αναλύουµε την διαδικτυακή παρουσία και τους τρόπους, µε τους 

οποίους εφαρµόζει το διαδικτυακό µάρκετινγκ η Vodafone, µια από τις πλέον 

ανεπτυγµένες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες στην χώρα µας. Επιπλέον στο Κεφάλαιο 3  

δηµιουργήθηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο έχει ως σκοπό να εξετάσει την γνώµη των 

χρηστών του ∆ιαδικτύου σχετικά µε την συνολική διαδικτυακή παρουσία της 

Vodafone. Τα αποτελέσµατα αυτού του ερωτηµατολογίου αξιολογούνται και 

εξάγονται τα κατάλληλα συµπεράσµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

Υποκεφάλαιο 1.1: Εισαγωγικά 

Ζούµε στην εποχή, που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, µε 

κυριότερη την ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου και τις απεριόριστες δυνατότητες που αυτό 

παρέχει. Πλέον, οι περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν ολοκληρωµένη παρουσία 

στο ∆ιαδίκτυο, προσπαθώντας µε αυτό τον τρόπο να προσελκύσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερους πελάτες. Επιπλέον έχει αρχίσει να εδραιώνεται η χρήση των e-shops, 

των ηλεκτρονικών δηλαδή καταστηµάτων, που προσοµοιώνουν την λειτουργία των 

παραδοσιακών καταστηµάτων. Επιπλέον, δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις 

επιχειρήσεων, που προτιµούν να διαφηµίζονται ηλεκτρονικά, αποφεύγοντας τους 

παραδοσιακούς τρόπους διαφήµισης(µε φυλλάδια κτλ).. 

Είναι επιπλέον γεγονός το ότι οι επιχειρήσεις µέσα σε δύσκολες οικονοµικές 

συνθήκες, λειτουργούν σε έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό πολύ απλά 

σηµαίνει ότι πρέπει εκµεταλλευόµενες την δύναµη του ∆ιαδικτύου, να αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητα τους, επεκτείνοντας τα κέρδη τους.  

Εδώ έρχεται ο ρόλος του διαδικτυακού µάρκετινγκ, που αποτελεί και κύριο 

αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας. Μια προσεκτική  και πλήρης εφαρµογή των 

στρατηγικών του, µπορεί να οδηγήσει σε θεαµατικά αποτελέσµατα. 

 

Ορισµός Μάρκετινγκ 

Το µάρκετινγκ (marketing),  αποτελεί το σύνολο των συντονισµένων ενεργειών που 

κάνει µια επιχείρηση, προκειµένου να είναι σε θέσει να ικανοποιήσει τις εκάστοτε 

προσδοκίες των πελατών ή δυνητικών πελατών της. Προσπαθεί εποµένως, 

χρησιµοποιώντας ως βασικό µοχλό την έρευνα αγοράς: 

• Να εντοπίσει ποια προϊόντα αντιστοιχούν σε ποιους πελάτες, ώστε να 

ενισχύσει σε στοχευµένα κοινά την προώθησή τους ή και να εντοπίσει τις 

αδυναµίες τους 

• Να δηµιουργήσει προϊόντα νέα, τα οποία να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

των πελατών 
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Όλα τα παραπάνω προϊόντα, τα οποία δηµιουργούνται  διαφηµίζονται στο 

καταναλωτικό κοινό και διανέµονται µέσου του δικτύου διανοµής που διαθέτει η 

κάθε επιχείρηση. 

 

Ορισµός ∆ιαδικτυακού Μάρκετινγκ 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτει πολύ εύκολα και ο ορισµός του 

∆ιαδικτυακού Μάρκετινγκ[1], το οποίο προσπαθεί να επιτύχει την πώληση και 

προώθηση προιόντων, χρησιµοποιώντας τις τεχνικές του ∆ιαδικτύου. Όπως είναι 

προφανώς,  εξαιτίας των δυνατοτήτων που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο, ποικίλλουν και 

οι τεχνικές του διαδικτυακού(ή online ή internet) µάρκετινγκ που µπορούν να 

εφαρµοστούν, τις οποίες θα παρουσιάσουµε στην συνέχεια. 

 

Υποκεφάλαιο 1.2: Τεχνικές ∆ιαδικτυακού Μάρκετινγκ 

 

Υποκεφάλαιο 1.2.1: Website 

Ο πρωταρχικός και πιο βασικός τρόπος online µάρκετινγκ είναι η δηµιουργία 

ιστοσελίδας. Κάθε επιχείρηση, που σέβεται τους πελάτες της και θέλει να λειτουργεί 

σε έντονο ανταγωνιστικό πλαίσιο, οφείλει να διαθέτει ιστοσελίδα. Είναι γεγονός ότι η 

πλειονότητα των επιχειρήσεων διαθέτουν. 

Στις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων διατίθενται πληροφορίες, όπως: 

• Στοιχεία Επικοινωνίας 

• ∆οµή 

• Τοµείς ∆ραστηριότητας 

• Παρεχόµενες Υπηρεσίες 

• Νέα  - Ανακοινώσεις 

Με άλλα λόγια,  στην ιστοσελίδα γίνεται και πρέπει να γίνεται σαφής προσδιορισµός 

του αντικειµένου της επιχείρησης, καθώς και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει, 

κάνοντας τες ευρέως γνωστές σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες. 
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Εποµένως, γίνεται απόλυτα σαφές, ότι µια ιστοσελίδα, θα πρέπει να : 

• ∆ιαθέτει σύγχρονο design. 

• Προσδιορίζει µε σαφήνεια τις παρεχόµενες υπηρεσίες της επιχείρησης. 

• Προβάλλει µε πλήρη λεπτοµέρεια τα προϊόντα που η επιχείρηση διαθέτει.  

• Επικαιροποιεί το περιεχόµενό της. 

• Να κινείται ανταγωνιστικά µε ιστοσελίδες επιχειρήσεων παρόµοιου 

αντικειµένου. 

 

Υποκεφάλαιο 1.2.2: Ηλεκτρονικό Κατάστηµα(E-shop) 

Ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή µορφή ιστοσελίδων, η νέα τάση της εποχής είναι 

η δηµιουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων και η περαιτέρω ενίσχυση του 

ηλεκτρονικού εµπορίου(e-commerce). Μέσω των συγκεκριµένων καταστηµάτων, οι 

χρήστες – πελάτες είναι σε θέση  να πραγµατοποιούν αγορές εύκολα και 

αποτελεσµατικά, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία στο κατάστηµα. 

Σύµφωνα µε έρευνες, που έχουν πραγµατοποιηθεί, η χρήση ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων, βοηθάει σε πολύ µεγάλο βαθµό την εµπορική δραστηριότητα µιας 

επιχείρησης. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι χρήστες ∆ιαδικτύου των ευρωπαϊκών 

χωρών, έχουν αρχίσει ήδη να εξοικειώνονται µε την χρήση του ηλεκτρονικού 

εµπορίου, µια πρακτική που έχει αρχίσει να εφαρµόζεται και στην Ελλάδα. 

Βασικό χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού καταστήµατος αποτελεί το καλάθι 

αγορών, το οποίο κατά κάποιο τρόπο αντικαθιστά το παραδοσιακό καλάθι. Στο 

ηλεκτρονικό καλάθι ο αγοραστής µπορεί να συγκεντρώνει τα προϊόντα που τον 

ενδιαφέρουν, να προσθέτει και να αφαιρεί, ολοκληρώνοντας µε την χρήση διάφορων 

τρόπων πληρωµής τις συναλλαγές του, όπως: 

• Πληρωµή µε κάρτα 

• Αντικαταβολή 

• Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό 

• PayPal 
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Τα πλεονεκτήµατα από την χρήση ηλεκτρονικών καταστηµάτων συνοψίζονται για τις 

επιχειρήσεις  και για τους καταναλωτές ως εξής: 

 

Πλεονεκτήµατα σε Οργανισµούς – Επιχειρήσεις 

o ∆ιεύρυνση αγορών σε παγκόσµιο επίπεδο. Ελεύθερη διακίνηση προϊόντων   

o Αποφυγή εκτύπωσης έντυπων πληροφοριών και άρα µείωση του 

λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. 

o Μείωση του χρόνου τοποθέτησης ενός προϊόντος στην αγορά. 

o Μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών. 

 

Πλεονεκτήµατα για τον Καταναλωτή 

o ∆υνατότητα πραγµατοποίησης αγορών χωρίς την απαίτηση φυσικής 

παρουσίας οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 

o Παροχή πλήθους επιλογών, µε αποτέλεσµα την δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ 

των διάφορων προϊόντων. 

o Αποτέλεσµα του παραπάνω πλεονεκτήµατος είναι η εύρεση χαµηλών τιµών, 

γεγονός αρκετά σηµαντικό σε εποχές οικονοµικής κρίσης. 

o Τα ψηφιακά προϊόντα µπορούν να διατεθούν άµεσα µετά την ολοκλήρωση 

της συναλλαγής. Το γεγονός αυτό προσδίδει αµεσότητα και διευκόλυνση 

απίστευτη στους καταναλωτές. 

 

Στην εικόνα, που ακολουθεί[2], εµφανίζεται η αρχική σελίδα ενός από τα 

δηµοφιλέστερα ηλεκτρονικά καταστήµατα στην Ελλάδα, του e-shop.gr 
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Εικόνα 1: Ηλεκτρονικό Κατάστημα e-shop.gr[2] 

 

Υποκεφάλαιο 1.2.3: Social Media 

Είναι γεγονός ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζουν γιγαντιαία 

εξάπλωση στην εποχή µας και διαθέτουν τεράστια δύναµη. Τα σηµαντικότερα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης είναι τα: 

• Facebook 

• Twitter 

• Linkedin 

• Pinterest 

Χαρακτηριστικό της δηµοφιλίας των social media είναι το ακόλουθο γράφηµα[3], το 

οποίο παρουσιάζει την µηνιαία κίνηση, που παρουσιάζεται σε αυτά, στο οποίο γίνεται 

εµφανές ότι το Facebook έχει το µεγαλύτερο µερίδιο: 
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Εικόνα 2: Μηνιαίες επισκέψεις σε social media[3] 

Εποµένως, µια επιπλέον µέθοδος online µάρκετινγκ είναι εκµετάλλευση της δύναµης 

των social media, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εµπορική δραστηριότητα των 

επιχειρήσεων. 

 

Υποκεφάλαιο 1.2.3.1: Facebook Σελίδες 

Την µεγαλύτερη απήχηση έχει το Facebook(µέχρι στιγµής).Είναι γεγονός ότι  πάρα 

πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και  διαθέτουν σελίδα στο Facebook, η 

οποία κατά κάποιο τρόπο αντικαθιστά το website τους. Στην σελίδα του Facebook 

κάθε επιχείρηση ενηµερώνει για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει 

 

Εικόνα 3: Παράδειγμα Facebook Σελίδας[4] 
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Με αυτό τον τρόπο, στόχος της κάθε επιχείρησης είναι να προσελκύσει όσο το 

δυνατόν περισσότερους fans, οι οποίοι µπορούν στην συνέχεια να µετατραπούν  σε 

πελάτες. 

 

Σύνδεση σελίδας µε website ή e-shop 

Κύριο µέληµα των επιχειρήσεων είναι να υπάρχει σύνδεση της σελίδας στο Facebook 

µε την ιστοσελίδα τους, ώστε οι χρήστες να ανακατευθύνονται σε αυτήν. Η πρακτική 

αυτή έχει ακόµη µεγαλύτερη σηµασία, όταν η επιχείρηση διαθέτει ηλεκτρονικό 

κατάστηµα, έτσι ώστε οι χρήστες να ανακατευθύνονται απευθείας στα προϊόντα και 

να τα αγοράζουν, εφόσον ανταποκρίνονται στις επιθυµίες τους. Έχει παρατηρηθεί ότι 

ύπαρξη Facebook σελίδας χωρίς  ύπαρξη website δεν έχει νόηµα, καθώς το website 

διαθέτει σαφώς περισσότερες λεπτοµέρειες, τις οποίες οι χρήστες µπορούν µε την 

άνεση του χρόνου να διαβάσουν και να πειστούν(ή όχι). 

 

Υποκεφάλαιο 1.2.3.2: Facebook Ads 

Ωστόσο, η ύπαρξη  Facebook σελίδας από µόνη της δεν είναι αρκετή, ώστε  η 

επιχείρηση να αυξήσει την εµπορική της δραστηριότητα, καθώς είναι δύσκολο 

ιδιαίτερα για µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό να 

αυξήσουν τον αριθµό των fans τους ή την επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας τους. 

Για τον λόγο αυτό, το Facebook παρέχει την δυνατότητα δηµιουργίας διαφηµίσεων, 

οι οποίες απευθύνονται σε κοινό στοχευµένο και προφανώς πραγµατοποιούνται µε 

πληρωµή του διαφηµιζόµενου. 

Τα οφέλη από την χρήση των Facebook ads είναι πολύ σηµαντικά καθώς: 

• Παρέχεται δυνατότητα στόχευσης(ηλικία, φύλο, ενδιαφέρονται κτλ): 

Πρόκειται για το κυριότερο πλεονέκτηµα των Facebook[5] διαφηµίσεων, 

καθώς η στόχευση είναι κάτι το οποίο απουσίαζε από τον παραδοσιακό τρόπο 

διαφήµισης. Εκµεταλλευόµενο τα στοιχεία των χρηστών µε αυτό τον τρόπο, 

το Facebook δηµιουργεί διαφηµίσεις που να απευθύνονται σε συγκεκριµένους 

χρήστες, οι οποίοι ανταποκρίνονται στο αντικείµενο δραστηριότητας της 
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επιχείρησης, αυξάνοντας µε αυτό τον τρόπο την πιθανότητα µετατροπής τους 

σε πελάτες. 

• Αποτελούν οικονοµικότερο τρόπο διαφήµισης: Στοιχίζουν λιγότερο σε 

σχέση µε τους παραδοσιακούς τρόπους διαφήµισης(φυλλάδια, τηλεόραση, 

κτλ) 

• Απευθύνονται σε ευρύ κοινό: Είναι  πολύ µεγάλος αριθµός των χρηστών, 

που χρησιµοποιούν Facebook, ο οποίος µε το πέρασµα του χρόνου ολοένα και 

µεγαλώνει. 

• Ποικίλλουν ως προς τον τύπο τους: Το γεγονός αυτό παρέχει µεγαλύτερη 

ευελιξία στις επιχειρήσεις, ανάλογα µε τον σκοπό που θέλουν να επιτύχουν. 

 

Εικόνα 4: Facebook Targeting[5] 

 

Τύποι Facebook Ads 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι τύποι των Facebook Ads, 

διαφοροποιούνται. Αυτό σχετίζεται µε τον σκοπό για τον οποίο η επιχείρηση 
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πραγµατοποιεί την διαφήµιση. Στα πλαίσια της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας, 

θα αναφέρουµε τους 3 ακόλουθους τύπους Facebook διαφηµίσεων: 

• ∆ιαφήµιση των posts που πραγµατοποιεί η σελίδα(Facebook page posts). 

∆ιακρίνονται(ανάλογα µε τον αν χρησιµοποιούν φωτογραφία ή βίντεο) σε: 

o Photo Post Ads 

o Video Post Ads 

• Προώθηση της Facebook σελίδας 

• Προώθηση της ιστοσελίδας(website) της επιχείρησης 

 

Photo Post Ad 

Στην εικόνα που ακολουθεί[6], φαίνεται το post µιας Facebook σελίδας το  οποίο 

προωθείται µέσω πληρωµένης διαφήµισης. Τέτοιου είδους διαφηµίσεις 

χρησιµοποιούνται σε περίπτωση  που µια επιχείρηση θέλει να λανσάρει ένα νέο 

προϊόν ή να παρουσιάσει µια προσφορά.  Περιλαµβάνει: 

• Κείµενο 

• Τίτλο 

• Φωτογραφία 

 

Εικόνα 5: Photo Post Ad[6] 
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Video Post Ad 

Πρόκειται για τύπο διαφήµισης, που περιλαµβάνει: 

• Τίτλο 

• Κείµενο 

• Βίντεο 

Εξαιτίας της χρήσης βίντεο, που παρουσιάζει µεγαλύτερη αλληλεπιδραστικότητα, 

τέτοιου είδους διαφηµίσεις έχουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τα 

photo ads, και για τον λόγο αυτό προτιµώνται, χρειάζονται όµως µεγαλύτερο κόπο 

για να δηµιουργηθούν. 

 

Εικόνα 6: Video Post Ad[6] 

 

Προώθηση Facebook Σελίδας 

Πρόκειται για τον τύπο διαφήµισης, που σαν στόχο έχει να αυξήσει τον αριθµό των 

Facebook fans µιας σελίδας. Περιλαµβάνει: 

• Τίτλο 

• Κείµενο 

• Φωτογραφία(της σελίδας) 

• Κουµπί Like 
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Απώτερος στόχος του συγκεκριµένου τύπου διαφήµισης είναι εκτός από την 

απόκτηση νέων fans και η δηµιουργία νέου κοινού στο οποίο θα στοχεύουν 

µελλοντικές διαφηµιστικές καµπάνιες της επιχείρησης. 

 

Εικόνα 7: Facebook Page Ad[6] 

Προώθηση Ιστοσελίδας 

Στα domain ads, όπως αναφέρονται, χρησιµοποιείται: 

• Κείµενο 

• Φωτογραφία 

• Το Link 

Στον τύπο διαφήµισης αυτόν, άµεσος στόχος είναι η αύξηση της επισκεψιµότητας 

στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Σε περίπτωση που πρόκειται για ηλεκτρονικό 

κατάστηµα, στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων, γεγονός αρκετά σηµαντικό αν 

συνδυαστεί µε την κατάλληλη στόχευση, ώστε να απευθύνονται τα κατάλληλα 

προϊόντα στα κατάλληλα άτοµα. 

 

Εικόνα 8: Domain Ad[6] 
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Υποκεφάλαιο 1.2.3.3: Google Ads 

Εκτός από το Facebook, που εκτός από µέσο κοινωνικής δικτύωσης, χρησιµοποιείται 

και σαν διαφηµιστικό µέσο, και η Google[7] µε την σειρά της, παρέχει την 

δυνατότητα δηµιουργίας διαφηµίσεων. Πρόκειται για  τις διαφηµίσεις, τις οποίες 

βλέπουµε όταν πραγµατοποιούµε µια αναζήτηση στην µηχανή αναζήτησης Google.  

Παράδειγµα τέτοιας διαφήµισης είναι αυτό που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 9: Google Ads[7] 

Τέτοιου είδους διαφηµίσεις περιλαµβάνουν: 

• Τίτλο 

• Σύντοµη Περιγραφή 

• Link 

Για την δηµιουργία τους, χρησιµοποιείται η υπηρεσία Google Ad words[8],  µέσω της 

οποίας απλά και εύκολα υλοποιούνται διαφηµιστικές καµπάνιες. Μεγάλη σηµασία 

έχει η χρήση λέξεων κλειδιών, τα οποία στην ουσία είναι αυτά που καθορίζουν το 

πότε θα εµφανίζεται η εκάστοτε διαφήµιση, όταν ο χρήστης πληκτρολογεί τις 

αντίστοιχες λέξεις – κλειδιά στην αναζήτησή του. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες 

που εµφανίζονται στην συνέχεια: 

 

Για την δηµιουργία της διαφήµισης: 



ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) 

 

Σελίδα 19 

 

 

Εικόνα 10: Google Ads - Δημιουργία(1)[8] 

 

Για την προσθήκη λέξεων κλειδιών: 

 

Εικόνα 11: Google Ads - Δημιουργία(2)[8] 
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Υποκεφάλαιο 1.2.4: Search Engine Optimization 

Στόχος όλων των εταιρειών ή επιχειρήσεων είναι όταν κάποιος χρήστης  

χρησιµοποιεί κάποια µηχανή αναζήτησης και ψάχνει για επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε κλάδο που είναι ίδιος ή παρόµοιος µε τον δικό τους να 

εµφανίζονται όσο το δυνατόν ψηλότερα στην κατάταξη της µηχανής αναζήτησης. Η 

υψηλή κατάταξη τις περισσότερες φορές εξασφαλίζει το ότι σχεδόν σίγουρα ο 

χρήστης θα τις επισκεπτεί. Αυτό συνεπάγεται πολύ απλά αύξηση της 

επισκεψιµότητας των σελίδων τους και πιθανή ενίσχυση τις εµπορικής τους 

δραστηριότητας. 

Προκειµένου να επιτευχθούν τέτοια αποτελέσµατα, χρησιµοποιούνται τεχνικές 

SEO(Search Engine Optimization)[9], οι σηµαντικότερες από τις οποίες αναφέρονται 

παρακάτω:   

• User-friendly περιεχόµενο και κωδικοποίηση περιεχοµένου που να είναι 

universal 

• Χρήση των κατάλληλων λέξεων κλειδιών, που να επικαιροποιούνται συνεχώς 

και να προσαρµόζονται στις ανάγκες των χρηστών, ώστε να µπορεί η µηχανή 

αναζήτησης να τα αξιοποιήσει. 

 

Στην παρακάτω χαρακτηριστική εικόνα[10], φαίνονται όλες οι βασικές έννοιες, οι 

οποίες σχετίζονται µε το SEO, και είναι κρίσιµης σηµασίας για την επιτυχηµένη 

υλοποίησή του: 

• ∆ηµιουργία Links 

• Κοινωνικά ∆ίκτυα 

• Βελτιστοποίηση δοµής ιστοσελίδας 

• Web Design 

• Κίνηση Σελίδας 

• Βελτιστοποίηση Sitemap 

• Ανάπτυξη Λογισµικού 

• Εύρεση keywords 

• Βαθµολόγηση 

• Περιεχόµενο 
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Εικόνα 12: Στοιχεία Αλληλεπίδρασης -SEO[10] 

 

Υποκεφάλαιο 1.2.5:  Χρήση bannerς 

Μια συνηθισµένη πρακτική, που ακολουθούν πολλές εταιρείες ή επιχειρήσεις είναι η 

χρήση banners που τις προβάλλουν σε άλλα websites. Η πιο ορθή πρακτική που 

πρέπει να ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση είναι το κοινό της σελίδας, στο  οποία 

απευθύνεται  η ιστοσελίδα να σχετίζεται µε το περιεχόµενο της διαφήµισης. Είναι ο 

µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορεί να εφαρµοστεί στόχευση στην συγκεκριµένη 

περίπτωση, ώστε να επιτυγχάνονται τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, 

δεν θα είναι µια δόκιµη πρακτική να εµφανίζεται διαφήµιση µε γυναικεία αρώµατα 

σε ιστοσελίδα αθλητικού περιεχοµένου. 

Τα δηµιουργικά(δηλαδή τα banners), που χρησιµοποιούνται ποικίλλουν από απλές 

φωτογραφίες µέχρι πιο εξεζητηµένα δηµιουργικά, τα οποία παρουσιάζουν κίνηση και 

µπορούν σε πολλές περιπτώσει να καλύπτουν και ολόκληρη την ιστοσελίδα. 

Επιπλέον τα δηµιουργικά διαφέρουν ως προς το µέγεθος. Το µέγεθος και ο τύπος του 
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δηµιουργικού καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης, 

δηλαδή τα clicks που αυτή θα πάρει, κάτι που είναι και το τελικό ζητούµενο(αφού 

κυρίαρχη σηµασία έχει το CTR = Clicks/εµφανίσεις της διαφήµισης) 

 

Εικόνα 13: Banner1[11] 

 

 

Εικόνα 14: Banner2[12] 
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Υποκεφάλαιο 1.2.6: Affiliate Marketing 

Πρόκειται για µια από τις από τις πλέον σύγχρονες και ταχέως αναπτυσσόµενες 

στρατηγικές διαδικτυακού µάρκετινγκ, η οποία εφαρµόζεται σε πολλές χώρες του 

κόσµου και έχει αρχίσει να βρίσκει πρόσφορο έδαφος και στην Ελλάδα. Ο τρόπος µε 

τον οποίο λειτουργεί το συγκεκριµένο είδος διαδικτυακού µάρκετινγκ είναι ο 

εξής[13]: 

• Μια εταιρεία(ή επιχείρηση) διαφηµίζεται σε ένα σύνολο από sites, που 

ονοµάζονται affiliates και αποτελούν το affiliate network 

• Οι affiliates προβάλλουν διαφηµίσεις της επιχείρησης. 

• Ανταµείβονται όταν επιτευχθεί κάποια ενέργεια, όπως πώληση, εγγραφή σε 

newsletter, προσθήκη σε wishlist κτλ 

Ο τρόπος µε τον οποίο αµείβεται ο κάθε affiliate, εξαρτάται από την µεταξύ τους 

συµφωνία. Χαρακτηριστική είναι η επόµενη εικόνα, η οποία δείχνει το πώς 

λειτουργεί το Affiliate Marketing: 

 

Εικόνα 15: Affiliate Marketing[14] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VODAFONE 

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Υποκεφάλαιο 2.1: Εισαγωγικά 

Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την εταιρεία Vodafone και πιο 

συγκεκριµένα θα µελετήσουµε την διαδικτυακή της παρουσία και τον τρόπο µε τον 

οποίο ενισχύει την εµπορική της δραστηριότητα, χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο. 

Η εταιρεία Vodafone, αποτελεί µια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον κόσµο,  παρουσιάζοντας δραστηριότητα στην 

Ευρώπη, στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και στην Μεγάλη Βρετανία.  

Όσο αφορά την χώρα µας,  η εταιρεία δραστηριοποιείται µέσω της Vodafone 

Ελλάδος. ∆ιαθέτει ένα µεγάλο πλήθος καταστηµάτων σε όλη την επικράτεια, 

κεντρικά γραφεία µε έδρα την Αθήνα, και ένα συνεχώς αναπτυσσόµενο δίκτυο 

τεχνικής υποστήριξης. 

Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται από την εταιρεία στην χώρα µας για την ανάπτυξη 

δικτύων νέας γενιάς, έχοντας ως κύριο γνώµονα εκτός από την ικανοποίηση των 

αναγκών των πελατών, και την προσέλκυση µεγαλύτερου αριθµού πελατών. 

Απώτερος στόχος της είναι να κυριαρχήσει στην τηλεπικοινωνιακή αγορά και να 

επικρατήσει έναντι του σηµαντικότερου ανταγωνιστή της, που είναι η Cosmote. 

Προκειµένου να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή, συνεχώς πραγµατοποιεί έρευνες 

αγορών, έτσι ώστε να υλοποιεί προϊόντα, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των πελατών. Επιπλέον επιδίδεται σε παραδοσιακούς τρόπους προώθησης των 

προιόντων της, όπως: 

• Τηλεφωνική προώθηση 

• Προώθηση µέσω φυλλαδίων 

• Παρουσία πωλητών σε σηµεία εκτός των καταστηµάτων 

• Τηλεοπτικά σποτ 

Πέρα από τις παραδοσιακές µεθόδους προώθησης, στο κεφάλαιο αυτό, θα 

ασχοληθούµε µε την συνολική παρουσία της Vodafone Ελλάδος στο ∆ιαδίκτυο, έτσι 

ώστε µελετήσουµε τις στρατηγικές ηλεκτρονικού µάρκετινγκ που εφαρµόζει. 
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Πιο συγκεκριµένα, θα εξετάσουµε: 

• Την ιστοσελίδα της 

• Το ηλεκτρονικό της κατάστηµα 

• Την παρουσία της στα Social Media(Facebook, Twitter, Instagram) 

• Την παρουσία της στο YouTube 

• Επιτυχηµένες καµπάνιες που έχει τρέξει στο Facebook και το Google 

 

Υποκεφάλαιο 2.2: Ιστοσελίδα 

Θα ξεκινήσουµε µε την επίσηµη ιστοσελίδα της Vodafone 

Ελλάδος(www.vodafone.gr), όπου θα εστιάσουµε σε βασικά σηµεία του 

περιεχοµένους της, στις υπηρεσίες και την λειτουργικότητα που αυτή παρέχει. 

 

Υποκεφάλαιο 2.2.1: Αρχική Σελίδα 

Στην αρχική σελίδα της εταιρείας[15], παρέχεται όλη βασική πληροφόρηση που 

χρειάζεται κάποιος οποίος δεν είναι σχετικός µε το αντικείµενο ή δεν έχει εισέλθει 

ξανά στην ιστοσελίδα. Στο πάνω  βασικό µενού, γίνεται η πολύ απλή και λογική 

διάκριση και καθοδηγείται ο πελάτης, ανάλογα µε το αν είναι: 

• Ιδιώτης 

• Επιχείρηση 

Πρόκειται για µια διάκριση αρκετά σηµαντική, καθώς οι υπηρεσίες και οι 

τιµολογήσεις διαφοροποιούνται σε περίπτωση που η εταιρεία απευθύνεται σε 

µεµονωµένα άτοµα από το να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις για επιχειρήσεις. Με 

αυτό τον τρόπο δεν δηµιουργείται σύγχυση σε κάποιον που πλοηγείται στην 

ιστοσελίδα.  
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Εικόνα 16: Vodafone - Αρχική Σελίδα(1)[15] 

Επιπλέον στο κύριο σώµα της αρχικής σελίδας, παρουσιάζονται οι βασικές υπηρεσίες 

και προϊόντα της Vodafone, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµα στον πελάτη: 

• Φορητότητα Αριθµού 

• ∆ιαγωνισµοί 

• ∆ιαχείριση Λογαριασµού 

• Smartphones 

• Tablets 

• Προγράµµατα 

• Ανανέωση Συµβολαίου 

• Ανανέωση Καρτοκινητού 

Πρόκειται για προϊόντα και υπηρεσίες βασικότατες, τις οποίες ο χρήστης που 

πλοηγείται, πρέπει να βρίσκει άµεσα. Για τον λόγο αυτό βρίσκονται τοποθετηµένα 

στην αρχική σελίδα. Αποφεύγονται τα πολλά λόγια, και γίνεται επικέντρωση στα 

σηµαντικά. 
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Εικόνα 17: Vodafone - Αρχική Σελίδα (2)[15] 

 

Υποκεφάλαιο 2.2.2:  Για ιδιώτες 

Στην συγκεκριµένη ενότητα γίνεται ανάλυση της πρώτης βασικής καρτέλας του 

µενού που αφορά και την πρώτη κατηγορία πελατών της Vodafone, τους ιδιώτες. 

 

Υποκεφάλαιο 2.2.2.1: Κινητά Και προγράµµατα 

Στην ενότητα κινητή και προγράµµατα παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιµα 

προγράµµατα για ιδιώτες, τα οποία µπορεί ο  πελάτης να επιλέξει και µάθει 

αναλυτικότερες πληροφορίες 
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Εικόνα 18: Vodafone - Προγράμματα Ιδιώτες[15] 

Υποκεφάλαιο 2.2.2.2:  Εξυπηρέτηση 

Όσο αφορά την ενότητα εξυπηρέτηση παρέχεται κάτι καινοτόµο. Έχουν συλλεγεί οι 

πιο δηµοφιλείς ερωτήσεις για αρκετές κατηγορίες, για τις οποίες παρέχονται 

απαντήσεις. Πρόκειται για µια βοήθεια αρκετά σηµαντική προς τον πελάτη, καθώς 

παίρνει την πληροφορία που χρειάζεται άµεσα και εύκολα, χωρίς να περιµένει στο 

τηλεφωνικό κέντρο . 

 

Εικόνα 19: Vodafone - Online εξυπηρέτηση[15] 
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Υποκεφάλαιο 2.2.3:  E-shop 

Ερχόµαστε στο πλέον σηµαντικό κοµµάτι της ιστοσελίδας της Vodafone, που είναι το 

ηλεκτρονικό της κατάστηµα.[16] Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό κατάστηµα 

παρέχονται όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες, σωστά κατηγοριοποιηµένα σε: 

• Online προσφορές 

• Προγράµµατα κινητής 

• Mobile Internet 

• Συσκευές 

• Αξεσουάρ 

• Σταθερή και ADSL 

 

Εικόνα 20: Vodafone - E-shop[16] 

 

Υποκεφάλαιο 2.2.3.1:  Εµφάνιση Προϊόντος 

Αφού επιλέξει ο χρήστης το προϊόν, εµφανίζονται αναλυτικά όλες οι λεπτοµέρειες 

που το αφορούν, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στην παρακάτω εικόνα. Το προϊόν 

µπορεί πολύ εύκολα να προστεθεί στο  ηλεκτρονικό καλάθι.  
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Εικόνα 21: Vodafone - E-shop - προϊόν[16] 

Υποκεφάλαιο 2.2.3.2:  Καλάθι 

Το καλάθι αγορών αποτελεί το πλέον σηµαντικό συστατικό ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. Έτσι και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήµατος της 

Vodafone. 

 

Εικόνα 22: Vodafone - E-shop - καλάθι[16] 

 



ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) 

 

Σελίδα 31 

 

Υποκεφάλαιο 2.2.3.3: Πληροφορίες Πληρωµής και Αποστολής 

Μετά το καλάθι αγορών και εφόσον προχωράει η διαδικασία της αγοράς, ο πελάτης 

επιλέγει τον τόπο αποστολής και στην συνέχεια τον τρόπο πληρωµής. 

 

Εικόνα 23: Vodafone - E-shop - Πληρωμή - Αποστολή[16] 

Παρατηρούµε εποµένως ότι το ηλεκτρονικό κατάστηµα της Vodafone παρουσιάζει 

πλήρη λειτουργικότητα και είναι αρκετά εύχρηστο και φιλικό προς τον πελάτη, 

βοηθώντας µε αυτό τον τρόπο την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Με απλά και σαφή 

βήµατα µπορεί κάποιος να ενηµερωθεί για τα διαθέσιµα προϊόντα και να 

ολοκληρώσει την συναλλαγή του.  

 

Υποκεφάλαιο 2.2.4: Λύσεις Για Επαγγελµατίες 

Στην καρτέλα που αφορά τους επαγγελµατίες, µε παρόµοιο τρόπο µε τους ιδιώτες, 

παρουσιάζονται τα προγράµµατα που σχετίζονται µε τις επιχειρήσεις. 
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Εικόνα 24: Vodafone - Επαγγελματίες[15] 

 

Υποκεφάλαιο 2.2.4.1:  Ανάλυση Προγράµµατος 

Είναι λογικό στην περίπτωση των επαγγελµατικών προγραµµάτων να απαιτούνται 

περισσότερες λεπτοµέρειες.  Τα επαγγελµατικά προγράµµατα αναλύονται µε τρόπο 

επεξηγηµατικό όπως φαίνεται στην συνέχεια: 

 

Εικόνα 25: Vodafone - Ανάλυση Προγράμματος 
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Υποκεφάλαιο 2.2.5: ∆υνατότητα ∆ηµιουργίας Λογαριασµού 

Μια επίσης καινοτοµία που παρέχει η ιστοσελίδα της Vodafone είναι δηµιουργία 

λογαριασµού, έτσι ώστε ο πελάτης να µπορεί αποµακρυσµένα να πραγµατοποιεί: 

• Ανάλυση Κλήσεων 

• Έλεγχο Χρήσης 

• Ανανέωση Συµβολαίου 

• Πληρωµή Λογαριασµού 

• ∆ωρεάν Ενηµέρωση 

• ∆ιαχείριση 

Πρόκειται για µια εξέλιξη αρκετά σηµαντική, καθώς µε αυτό τον τρόπο παρέχονται 

υπηρεσίες ενηµέρωση υψηλού επιπέδου, που δεν απαιτούν φυσική παρουσία του 

χρήστη στο εκάστοτε κατάστηµα, εξοικονοµώντας µε αυτό τον τρόπο χρόνο, αλλά 

και ελαφρύνοντας τον φόρτο εργασίας των εργαζοµένων. Οι αυτοµατοποιηµένες 

διαδικασίες πάντα λειτουργούν προς όφελος όλων. 

 

Εικόνα 26: Vodafone - Δημιουργία Λογαριασμού 
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Υποκεφάλαιο 2.2.6: Στοιχεία Για την Εταιρεία 

Πέρα από τα όσα παρουσιάστηκαν προηγουµένως για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, 

που προσφέρει η Vodafone, των οποίων η προβολή µέσω του website έχει σαν στόχο 

την ενίσχυση της εµπορικής δραστηριότητάς της, υπάρχει ξεχωριστή ενότητα(όπως 

σε όλα τα sites µεγάλων εταιρειών), στην οποία παρουσιάζεται η εταιρεία και πιο 

συγκεκριµένα: 

• Εταιρικό Προφίλ 

• Λόγοι Επιλογής Vodafone 

• Ευκαιρίες Καριέρας(δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι µια εταιρεία είναι και το 

ανθρώπινο δυναµικό που την στελεχώνει) 

• Εταιρική Υπευθυνότητα 

• Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανάπτυξης 

 

Εικόνα 27: Vodafone - Εταιρικό Προφίλ[15] 
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Υποκεφάλαιο 2.2.7: Mobile Apps 

Ακολουθώντας την τάση της εποχής, που είναι η χρήση των smartphones, η Vodafone 

στοχεύει στους χρήστες τους και επενδύει σε πολύ µεγάλο ποσοστό στην ανάπτυξη 

mobile εφαρµογών, οι οποίες υλοποιούν βασικές υπηρεσίες της επιχείρησης. Με τον 

τρόπο αυτό, προσπαθεί να δηµιουργήσει µια θετική εικόνα στους πελάτης, 

παρέχοντας τους προηγµένες υπηρεσίες εύκολα και απλά µέσω των κινητών 

συσκευών και αντιλαµβανόµενη τον παλµό της εποχής. Είναι πολλοί πλέον οι 

χρήστες, οι οποίοι λόγω του περιορισµένου χρόνου που διαθέτουν, προτιµούν να 

πλοηγούνται µέσω των κινητών τους συσκευών στο ∆ιαδίκτυο. Κάτι που επίσης 

πρέπει να αναφερθεί είναι ότι οι εφαρµογές διατίθενται σε Android και IPhone, 

καλύπτοντας µε αυτό τον τρόπο µεγάλη γκάµα χρηστών.  

 

Εικόνα 28: Vodafone - Mobile Apps 
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Υποκεφάλαιο 2.3:  Facebook Σελίδα 

Η Vodafone, διαθέτει ολοκληρωµένη σελίδα στο Facebook[17](µε το όνοµα 

Vodafone Greece), η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών, 

παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

 

Εικόνα 29: Facebook σελίδα - Vodafone[17] 

Κάτι, το οποίο πρέπει επίσης να αναφερθεί είναι ότι οι δηµοσιεύσεις που γίνονται από 

την σελίδα είναι συνεχείς. Έτσι οι χρήστες ενηµερώνονται για: 

• Νέα προϊόντα και υπηρεσίες 

• Ανακοινώσεις 

• ∆ιαγωνισµούς 

Οι συχνές δηµοσιεύσεις(page posts) δεν στοχεύει µόνο στην ενηµέρωση των ήδη 

υπαρχόντων πελατών, αλλά και στην προσέλκυση νέων, που απλά έχουν κάνει Like 

στην σελίδα και κάνουν συγκρίσεις µε ανταγωνιστικές ως προς την Vodafone 

εταιρείες 

Παράδειγµα δηµοσίευσης είναι αυτό που φαίνεται στην συνέχεια(υπάρχει και η 

σύνδεση µε το website της Vodafone) 
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Εικόνα 30: Vodafone Facebook Post[17] 

Είναι προφανές από την παραπάνω εικόνα ότι οι δηµοσιεύσεις χαρακτηρίζονται από: 

• Σύγχρονο Design 

• Έξυπνες εκφράσεις  

Ο συνδυασµός τους µπορεί να επιτύχει θεαµατικά αποτελέσµατα , δηµιουργώντας 

την εικόνα µιας σύγχρονης εταιρείας. 

Επιπλέον η σελίδα διαθέτει άλµπουµ µε φωτογραφίες, οι οποίες είτε προέρχονται από 

δηµοσιεύσεις είτε από διαφηµιστικές καµπάνιες. Είναι εµφανές από την εικόνα που 

φαίνεται παρακάτω, ότι και εδώ υπάρχει σύγχρονο design, εµφανές το λογότυπο της 

εταιρείας και σύντοµοι(αλλά περιεκτικοί) τίτλοι πάνω στις φωτογραφίες. Οι 
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φωτογραφίες αυτές είναι πολύ πιθανόν να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντικές 

διαφηµιστικές καµπάνιες στο Facebook. 

 

Εικόνα 31: Vodafone Facebook Album 

 

Όσο αφορά την δηµοφιλία της σελίδας της Vodafone στο Facebook, αυτή κινείται σε 

πολύ υψηλά ποσοστά, δείχνοντας µε αυτό τον τρόπο ότι οι στρατηγικές µάρκετινγκ 

που εφαρµόζονται, κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. 

Πιο συγκεκριµένα, η σελίδα στο Facebook: 

• Έχει 227820 fans, ένας αριθµός αρκετά ικανοποιητικός, ο οποίος όµως µπορεί 

να µεγαλώσει και άλλο. 

• Έχουν γίνει 3665 αναφορές σε αυτήν 

• Η ρυθµός αύξησης των µελών της εβδοµαδιαίως είναι κατά µέσο όρο 600 

άτοµα 
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Εικόνα 32: Στατιστικά Facebook Σελίδας Vodafone[17] 

 

 

Υποκεφάλαιο 2.4: Twitter 

Αισθητή είναι η παρουσία της εταιρείας και στο Twitter[18], όπου βέβαια οι αριθµοί 

είναι αρκετά µικρότεροι, καθώς το κοινό στην Ελλάδα και πιο µικρό είναι και 

λιγότερο εξοικειωµένο. Ας δούµε όµως τα στατιστικά στοιχεία: 

• 10500 followers(είναι αντίστοιχα µε τα likes στο Facebook) 

• 3800 δηµοσιεύσεις περίπου 
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Εικόνα 33: Vodafone Twitter[18] 

 

Όσο αφορά τις δηµοσιεύσεις, ακολουθούν την ίδια λογική µε τα Facebook posts. 

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που ακολουθεί: 

 

Εικόνα 34: Vodafone - Tweet[18] 
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Υποκεφάλαιο 2.5: YouTube 

Μια εταιρεία, όπως η  Vodafone δεν θα µπορούσε να απουσιάζει από το 

YouTube[19]. Ο συνδυασµός ήχου και εικόνας είναι ο καλύτερος δυνατός ώστε µια 

εταιρεία να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Έχει αποδειχτεί επίσης ότι 

ένα βίντεο πάντα έχει καλύτερα αποτελέσµατα από µια απλή εικόνα. Την διαπίστωση 

αυτή προσπαθεί να εκµεταλλευτεί και η Vodafone, δηµιουργώντας θετικό αντίκτυπο 

στους χρήστης και µεγιστοποιώντας την εµπορική της δραστηριότητα.  

 

Εικόνα 35: Vodafone - Youtube[19] 

Εποµένως στον λογαριασµό της Vodafone στο YouTube συγκεντρώνονται και 

δηµοσιεύονται βίντεο, τα οποία είτε προέρχονται από τηλεοπτικές καµπάνιες, είτε 

από καµπάνιες στο Facebook,  είτε δηµοσιεύονται µόνο στο YouTube(προκειµένου 

να µετρηθεί η ανταπόκριση από το κοινό και έτσι να χρησιµοποιηθούν σε 

µελλοντικές καµπάνιες). 

 

Εικόνα 36: Vodafone Youtube Videos[19] 
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Κάτι, που επίσης πρέπει να αναφερθεί είναι ότι τα βίντεο που ανεβαίνουν είναι 

υψηλής ανάλυσης και προσεγµένα στον σχεδιασµό τους, κάτι που απλά σηµαίνει ότι 

υπάρχει ολόκληρη οµάδα που εργάζεται(από ειδικούς του design, της γραφιστικής, 

του µοντάζ κτλ) προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

Όσο αφορά την δηµοφιλία της Vodafone στο YouTube[19]: 

• Καταρχήν έχει ενεργή παρουσία από το 2008, κάτι που σηµαίνει ότι επενδύει 

στον συγκεκριµένο τοµέα 

• Τα βίντεο της έχουν συνολικά 11.301.719 προβολές µέχρι στιγµής(ένας 

αριθµός ο οποίος είναι σχετικά καλός, αλλά θα πρέπει να γίνουν σηµαντικές 

προσπάθειες για την αύξησή του) 

• Ο συνολικός αριθµός των  συνδροµητών(που έχουν δηλαδή στο κανάλι της 

Vodafone στο YouTube) είναι 5228 

 

Εικόνα 37: Vodafone - Youtube Στατιστικά[19] 

 

Υποκεφάλαιο 2.6: Instagram 

Ολοκληρώνοντας µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Vodafone διαθέτει 

λογαριασµό και στο Instagram[20], ένα ταχέως αναπτυσσόµενο µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης, στο οποίο ανεβαίνουν φωτογραφίες χρηστών. Αυτό που µπορούµε να 

συµπεράνουµε είναι  ότι η παρουσία της δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη πλήρως, καθώς: 

• Έχει 2500 followers(αριθµός σχετικά µικρός σε σχέση µε προφίλ άλλων 

µεγάλων εταιρειών 

• 570 δηµοσιεύσεις 
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Εικόνα 38: Vodafone - Instagram[20] 

 

 

Υποκεφάλαιο 2.7: Μια επιτυχηµένη καµπάνια της Vodafone στο Facebook 

Η Vodafone Ελλάδος, ήθελε να ενισχύσει την εµπορική της δραστηριότητα(να 

αυξήσει δηλαδή τις πωλήσεις της). Με την καµπάνια αυτή [21]ήθελε να προσελκύσει 

το ενδιαφέρον εκατοµµυρίων ανθρώπων στο Facebook, και τα κατάφερε καθώς 

εµφανίστηκε σε 2.2 εκατοµµύρια ανθρώπους µέσα σε 24 ώρες. Πιο συγκεκριµένα 

πέτυχε: 

• 20% αύξηση των πωλήσεων ένα µήνα µετά από την πραγµατοποίηση της 

καµπάνιας 

• 43% του ελληνικού πληθυσµού είδε την διαφήµιση µέσω Facebook 
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Προϊόν που διαφηµίστηκε 

Το Vodafone Red είναι το πακέτο το οποίο χρησιµοποιήθηκε στην διαφηµιστική 

καµπάνια. Επρόκειτο για ένα από τα πιο πλήρη πακέτα κάλυψης τηλεπικοινωνιακών 

αναγκών, το οποίο την εποχή που παρουσιάστηκε(το 2012) έφερε ραγδαίες εξελίξεις  

στον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας. 

 

Ο Στόχος 

Όπως είναι προφανές η Vodafone Ελλάδος λειτουργούσε και λειτουργεί µέσα σε ένα 

έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εποµένως, στόχος της ήταν µέσω του πακέτου 

αυτού να ενισχύσει την ισχύ της. Εποµένως επιζητούσε µια πρωτότυπη διαφηµιστική 

καµπάνια, εκµεταλλευόµενη τις δυνατότητες του Facebook.  

 

Ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των χρηστών 

Η Vodafone Ελλάδος, αναζητούσε ένα πλήρες πακέτο από premium διαφηµίσεις, που 

να µπορούν να εµφανιστούν σε όλες τις συσκευές. Ξεκίνησε αναλύοντας τι ήθελαν οι 

χρήστες και χρησιµοποίησε αυτά τα στατιστικά προκειµένου να εξελίξει την 

στρατηγική της  Facebook, έτσι ώστε οι διαφηµίσεις που θα εµφανιστούν να είναι 

όσο το δυνατόν καλύτερα στοχευµένα στο κατάλληλο κοινό. Έτσι: 

• Η Vodafone λάνσαρε στην Ελλάδα έναν premium τύπο Facebook Ad, που 

ονοµάζεται reach block, µια διαφήµιση την οποία είδα 9.4 εκατοµµύρια άτοµα 

• Επίσης λάνσαρε έναν νέο τύπο διαφήµισης(logout experience), που 

εµφανίζεται όταν ο χρήστης αποσυνδεθεί από το Facebook, την οποία είδαν 

3.6 εκατοµµύρια άνθρωποι στην Ελλάδα 

• Την επόµενη µέρα έτρεξε µια καµπάνια, η οποία εµφανιζόταν αποκλειστικά 

σε κινητά, η οποία επίσης επέφερε πολύ καλά αποτελέσµατα. 

Με όλους λοιπόν τους παραπάνω τρόπους, κάλυπτε τεράστια γκάµα χρηστών, έτσι 

ώστε να το πακέτο Vodafone Red να γίνει γνωστόν σε όσο το δυνατόν περισσότερους 

χρήστες. 
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Τα αποτελέσµατα της καµπάνιας 

Η µεγάλη και σηµαντική υπόθεση αυτής της καµπάνιας είναι ότι την είδαν πάρα 

πολλοί. Πάνω από 2.2 εκατοµµύρια την είδαν τις πρώτες 24 ώρες. Είδαν βίντεο, 

φωτογραφίες, σχολίασαν και µοιράστηκαν περιεχόµενο µε φίλους. Σαν αποτέλεσµα: 

• Σηµειώθηκε αύξηση των πωλήσεων(της τάξης του 20%) 

• Μεγαλύτερος αριθµός αύξησης των fans της σελίδας(3.4 φορές) 

• 37681 άτοµα αλληλεπίδρασαν, κατά την διάρκεια της καµπάνιας 

• Σηµειώθηκε µεγαλύτερη κίνηση εντός των καταστηµάτων και ζήτηση του 

προϊόντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας και προκειµένου να 

διερευνήσουµε τις άποψη του καταναλωτικού κοινού σχετικά µε την διαδικτυακή 

παρουσία της Vodafone, δηµιουργήσαµε ένα ερωτηµατολόγιο, το  οποίο χωρίζεται 

στις παρακάτω θεµατικές ενότητες: 

• Γενικές Ερωτήσεις 

• Ιστοσελίδα Vodafone 

• E-shop Vodafone 

• Vodafone και Social Media 

• Vodafone και Digital Marketing 

Αφού πρώτα σταχυολογήθηκαν οι ερωτήσεις, δηµιουργήσαµε ένα ηλεκτρονικό 

ερωτηµατολόγιο µε χρήση των Google Forms[22].  Πρόκειται για µια διαδικασία, η 

οποία µας πρόσφερε αρκετά µεγάλη διευκόλυνση, καθώς µπορούσαµε πολύ απλά να 

το αποστείλουµε στους ερωτηθέντες, έτσι ώστε να λάβουµε τις απαντήσεις. 

 

Εικόνα 39: Google Forms - Δημιουργία Ερωτηματολογίου 

 

Ο τρόπος δηµιουργίας των ερωτήσεων είναι απλός, και παρέχεται η δυνατότητα 

διάφορων τύπων απαντήσεων(πολλαπλής επιλογής, κείµενο κτλ).  Αφού 

προστέθηκαν όλες οι ερωτήσεις(οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι πολλαπλής 
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επιλογής), δηµιουργήθηκε το ηλεκτρονικό µας ερωτηµατολόγιο, το οποίο έχει την 

ακόλουθη µορφή: 

 

Εικόνα 40: Το ερωτηματολόγιο online 

Στην συνέχεια το ερωτηµατολόγιο µε την χρήση ενός και µόνο συνδέσµου(link) 

αποστάλθηκε στους ερωτηθέντες και λάβαµε τις απαντήσεις. Στις ενότητες που 

ακολουθούν, θα προβληθούν: 

• Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 

• Τα στατιστικά των απαντήσεων 
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Επιπλέον θα εξαχθούν και τα  κατάλληλα συµπεράσµατα σχετικά µε την διαδικτυακή 

παρουσία της Vodafone, έτσι ώστε να γίνουν και οι αντίστοιχες προτάσεις για την 

ενδυνάµωσή της. 

 

Υποκεφάλαιο 3.1: Ερωτήσεις Ερωτηµατολογίου 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Για 

διευκόλυνση όσων απαντούσαν το ερωτηµατολόγιο, αλλά και προκειµένου να 

µπορούµε να συλλέξουµε και να αξιοποιήσουµε τα στατιστικά στοιχεία, οι 

περισσότερες ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής. Υπάρχουν βέβαια και ερωτήσεις 

ελεύθερων απαντήσεων, στις οποίες θέλουµε να καταγράψουµε την άποψη των 

καταναλωτών.  

 

Υποκεφάλαιο 3.1.1:  Γενικές Ερωτήσεις 

1. Τι φύλο είστε ; 

Απαντήσεις: 

• Άνδρας 

• Γυναίκα 

 

 

2. Τι ηλικία είστε; 

Απαντήσεις: 

Θα δίνονται από τον ερωτηθέντα 
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3. Είστε χρήστης του ∆ιαδικτύου; 

Απαντήσεις: 

• Ναι 

• Όχι 

 

 

4. Είστε πελάτης της Vodafone Ελλάς; 

Απαντήσεις: 

• Ναι 

• Όχι 

 

 

Υποκεφάλαιο 3.1.2: Ιστοσελίδα της Vodafone 

5. Έχετε επισκεπτεί την ιστοσελίδα της Vodafone Ελλάς; 

Απαντήσεις: 

• Ναι 

• Όχι 

 

 

6. Αν ναι, ποια η γνώµη σας για το περιεχόµενό της; 
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Απαντήσεις: 

• Πολύ θετική 

• Θετική 

• Ουδέτερη 

• Αρνητική 

• Πολύ αρνητική 

 

 

7.Αν ναι, ποιο θεωρείτε το πιο δυνατό της σηµείο; 

Απαντήσεις: 

• Design 

• Λειτουργικότητα 

• Υπηρεσίες  

• Ευχρηστία 

 

 

8. Αν ναι, ποιο θεωρείτε το µεγαλύτερο µειονέκτηµά της; 

Απαντήσεις: 

• Design 

• Λειτουργικότητα 

• Υπηρεσίες 

• Ευχρηστία 
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9. Αν ναι,  Προτείνετε µια βελτίωση. 

Απαντήσεις:  

Θα δίνονται από τον ερωτηθέντα. 

 

 

Υποκεφάλαιο 3.1.3: E-shop της Vodafone 

10. Πραγµατοποιείτε αγορές µέσω ∆ιαδικτύου; 

Απαντήσεις: 

• Ναι 

• Όχι 

 

 

11. Έχετε πραγµατοποιήσει αγορά µέσω του E-Shop της Vodafone; 

Απαντήσεις: 

• Ναι 

• Όχι 

 

 

12. Αν ναι, τι είδος προϊόντος αγοράσατε; 

Απαντήσεις: 

• Σταθερή 
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• Κινητή 

• Internet 

• Συνδυαστικά Πακέτα 

 

 

13. Αν ναι, κατά πόσο κρίνετε ικανοποιητική την λειτουργία του; 

Απαντήσεις: 

• Πάρα πολύ  

• Πολύ  

• Αρκετά 

• Λίγο 

• Καθόλου 

 

 

14. Αν ναι, ποιο θεωρείτε το πιο δυνατό του σηµείο; 

Απαντήσεις: 

• Design 

• Λειτουργικότητα 

• Υπηρεσίες 

• ευχρηστία 

 

 

15. Αν ναι, ποιο θεωρείτε το µεγαλύτερο µειονέκτηµά του; 
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Απαντήσεις: 

• Design 

• Λειτουργικότητα  

• Υπηρεσίες 

• Ευχρηστία 

 

 

16. Αν ναι, προτείνετε µια βελτίωση. 

Απαντήσεις: 

Θα δίνονται από τον χρήστη 

 

 

Υποκεφάλαιο 3.1.4: Vodafone και Social Media 

17. Είστε χρήστης του Facebook; 

Απαντήσεις: 

• Ναι  

• Όχι 

 

 

18. Είστε fan της σελίδας της Vodafone στο Facebook; 

Απαντήσεις: 
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• Ναι 

• Όχι 

 

  

19. Αν ναι, κατά πόσο είστε ικανοποιηµένος/νη από τον περιεχόµενό της; 

Απαντήσεις: 

• Πάρα πολύ  

• Πολύ 

• Αρκετά 

• Λίγο 

• Καθόλου 

 

 

20. Αν ναι, κατά πόσο κρίνετε ικανοποιητική την συχνότητα της ενηµέρωσης 

των δηµοσιεύσεών της; 

Απαντήσεις: 

• Πάρα πολύ  

• Πολύ  

• Αρκετά  

• Λίγο 

• Καθόλου 

 

21. Έχετε ποτέ υποβάλλει ερώτηµα µέσω Facebook προς την Vodafone; 
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Απαντήσεις: 

• Ναι 

• Όχι 

 

 

Υποκεφάλαιο 3.1.5: Vodafone και Digital Marketing 

22. Ποια η γνώµη σας για την διαφηµιστική στρατηγική της Vodafone στο 

Facebook; 

Απαντήσεις: 

• Πολύ θετική 

• Θετική 

• Ουδέτερη 

• Αρνητική 

• Πολύ αρνητική 

 

 

23. Έχτε αγοράσει ποτέ προϊόν της Vodafone εξαιτίας διαφήµισης που είδατε 

στο Facebook; 

Απαντήσεις: 

• Ναι 

• Όχι 
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24. Αν όχι, γιατί δεν κάνατε την αγορά; 

Απαντήσεις: 

• Ακριβή προσφορά 

• Ενόχληση από διαφηµίσεις 

• Μη ικανοποίηση από χαρακτηριστικά του προϊόντος 

 

 

25. Σε ποια άλλα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχετε εντοπίσει την παρουσία της 

Vodafone; 

Απαντήσεις: 

• Twitter 

• Instagram 

• Youtube 

• Άλλο 

 

 

26. Προτιµάτε τον παραδοσιακό τρόπο διαφήµισης ή τον διαδικτυακό; 

Απαντήσεις: 

• Παραδοσιακός 

• ∆ιαδικτυακός 
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27. Αιτιολογήστε σύντοµα 

Απαντήσεις:  

Θα δίνονται από τον ερωτηθέντα 

 

 

28. Σας δηµιουργεί θετική ή αρνητική εντύπωση η διαφήµιση της Vodafone σε 

άλλα websites; 

Απαντήσεις: 

• Θετική 

• Αρνητική  

• Ουδέτερη  

 

 

29. Πως κρίνετε την συνολική διαδικτυακή παρουσίας της Vodafone στο 

Facebook σε σχέση µε άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες; 

Απαντήσεις: 

• Καλύτερη 

• Ίδιου επιπέδου 

• Χειρότερη 

 

 

30. Αιτιολογήστε 
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Απαντήσεις:  

Θα δίνονται από τον ερωτηθέντα 

 

 

 

Υποκεφάλαιο 3.2: Απαντήσεις Ερωτηµατολογίου 

Η διαδικασία συλλογής απαντήσεων διήρκησε µια εβδοµάδα(από 20 Οκτωβρίου 

µέχρι 27 Οκτωβρίου) και συλλέξαµε συνολικά 84 απαντήσεις. Καθ’ όλη  την 

διάρκεια συλλογής των απαντήσεων, παρακολουθούσαµε την πορεία εξέλιξής της 

µέσω των Google Forms, µέσω των οποίων δηµιουργήσαµε και το ερωτηµατολόγιο. 

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που παρουσιάζεται στην συνέχεια, η οποία µας 

δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο παρατηρούσαµε την συλλογή των απαντήσεων: 

 

Εικόνα 41: Απαντήσεις Ερωτηματολογίου 

 

Υποκεφάλαιο 3.2.1: Επεξεργασία Απαντήσεων µε SPSS 

Στην συνέχεια, προκειµένου να επεξεργαστούµε τις απαντήσεις και παρουσιάσουµε 

τα γραφήµατα µε τα στατιστικά των απαντήσεων, χρησιµοποιήσαµε το πανίσχυρο 
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εργαλείο SPSSS[23]. Πρόκειται για Λογισµικό της IBM, το οποίο εξάγει χρήσιµα 

στατιστικά στοιχεία, αλλά παρουσιάζει και µεγάλη πολυπλοκότητα ως προς την 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους.  Μέσω του SPSS, o χρήστης µπορεί να 

πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε στατιστική ανάλυση τόσο µέσω της διεπαφής χρήστη 

όσο και µέσω περιβάλλοντος προγραµµατισµού. Το πιο σηµαντικό κοµµάτι της 

λειτουργίας του είναι η δηµιουργία γραφηµάτων για την αναπαράσταση των 

στατιστικών στοιχείων, κάτι το οποίο γίνεται µε τρόπο απλό. Στην επόµενη εικόνα 

φαίνεται το περιβάλλον εργασίας του SPSS: 

 

Εικόνα 42: Το περιβάλλον του SPSS 

 

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας εστιάσαµε µόνο στην δηµιουργία 

γραφηµάτων, ακολουθώντας συνοπτικά των παρακάτω διαδικασία: 

• Εξαγωγή Απαντήσεων σε κατάλληλη µορφή(.csv αρχείο) 

• Εισαγωγή αρχείου στο SPSS 
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• Επιλογή κατάλληλου τύπου γραφήµατος για την αναπαράσταση των 

αποτελεσµάτων 

Στην περίπτωσή µας επιλέχθηκε η αναπαράσταση µε µορφή πίτας, κάτι πους µας 

επιτρέπει καλύτερη οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων. Θα µπορούσαµε να 

επιλέξουµε και άλλους τρόπους αναπαράστασης, όπως ραβδογράµµατα. 

 

Υποκεφάλαιο 3.2.2: Στατιστικά Στοιχεία Απαντήσεων 

Στην συγκεκριµένη ενότητα θα παρουσιάσουµε τα γραφήµατα, που δείχνουν την 

κατανοµή των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση. Επίσης, θα γίνεται και ο κατάλληλος 

σχολιασµός σε κάποια απάντηση ή σε οµάδα απαντήσεων, 

Όσο αφορά το φύλο των ατόµων, που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο, οι γυναίκες 

ήταν κατά 10% παραπάνω από τους άντρες. 

 

Εικόνα 43: Γράφημα - Απαντήσεις(1) 

 

Ηλικιακά, οι ερωτηθέντες του ερωτηµατολογίου, χωρίζονται σε 3 ηλικιακά γκρούπ: 

• 18 – 24 (µε ποσοστό 47%) 

• 25 – 30(µε ποσοτό 35%) 

• 31 – 35(µε ποσοτό 18%) 
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Πρόκειται για καλό δείγµα, καθώς οι ηλικίες οι οποίες απάντησαν τις ερωτήσεις µας, 

αποτελούν καταναλωτικό κοινό, το οποίο δραστηριοποιείται στην χώρα µας. 

Στην ερώτηση για το εάν χρησιµοποιοούν το ∆ιαδίκτυο, η συντριπτική πλειοψηφία 

απάντησε ΝΑΙ, γεγονός αναµενόµενο, καθώς στην χώρα µας έχει εξαπλωθεί η χρήση 

του ∆ιαδικτύου ειδικά σε τέτοιες ηλικίες. 

 

Εικόνα 44: Γράφημα - Απαντήσεις(2) 

Στην πλέον βασική ερώτηση του εάν είναι πελάτες της Vodafone, to 34,5% απάντησε 

ΝΑΙ, κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα αν αναλογιστούµε το 

µερίδιο αγοράς που κατέχουν οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες στην Ελλάδα. 

 

Εικόνα 45: Γράφημα - Απαντήσεις(3) 

Όταν ερωτήθηκαν για το εάν έχουν επισκεπτεί την ιστοσελίδα της Vodafone, ένα 

µεγάλο µέρος(σχεδόν το 60%) απάντησε ΝΑΙ, ποσοστό το οποίο είναι µεγαλύτερο 

από το πελατολόγιο της Vodafone, και κάτι το οποίο είναι αρκετά ενθαρρυντικό για 

την µελλοντική της παρουσία. 
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Εικόνα 46: Γράφημα - Απαντήσεις(4) 

Από όσους επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα της Vodafone,  οι περισσότεροι έχουν 

ουδέτερη ή θετική γνώµη. Επίσης πολύ σηµαντικό είναι το ότι δεν έχουν καταγραφεί 

στην απάντηση αυτή αρνητικές γνώµες. 

 

Εικόνα 47: Γράφημα - Απαντήσεις(5) 

Όσο αφορά το πιο δυνατό σηµείο της ιστοσελίδας, οι προσφερόµενες υπηρεσίες  και 

η λειτουργικότητα κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις, µε το design να έρχεται 

τελευταίο. 

 

Εικόνα 48: Γράφημα - Απαντήσεις(6) 
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Όσο αφορά το περισσότερο τρωτό της σηµείο, αυτό σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες 

είναι το design της, κάτι το οποίο συνδυάζεται και µε την προηγούµενη ερώτηση. 

Άρα θα πρέπει να καταβληθεί µεγαλύτερη προσπάθεια στην κατεύθυνση του design, 

έτσι ώστε να είναι φιλικότερο ως προς τον χρήστη. 

 

Εικόνα 49: Γράφημα - Απαντήσεις(7) 

Οι απαντήσεις  για  τις προτάσεις βελτίωσης του site επικεντρώνονται σε: 

• Design 

• Προσβασιµότητα από όλους 

Επιπλέον καταγράφηκε και µια πρωτότυπη απάντηση που αφορά την χρήση 

φωνητικών πληροφοριών από την ιστοσελίδα. 

Στην επόµενη ερώτηση που αφορούσε τις αγορές µέσω διαδικτύου, ένα  πολύ µεγάλο 

ποσοστό(76%) απάντησε θετικά, γεγονός που δείχνει την εξάπλωση των 

ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα. 

 

Εικόνα 50: Γράφημα - Απαντήσεις(8) 
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Συγκεκριµενοποιώντας στην περίπτωση της Vodafone,  ένα  µικρό ποσοστό(της 

τάξης του 10%) έχει πραγµατοποιήσει αγορές από το e-shop της. 

 

Εικόνα 51: Γράφημα - Απαντήσεις(9) 

Κάτι, το οποίο ήταν αναµενόµενο, οι περισσότεροι αγόρασαν προϊόντα κινητής 

τηλεφωνίας: 

 

Εικόνα 52: Γράφημα - Απαντήσεις(10) 

Επιπλέον, το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων κρίνει από αρκετά έως πάρα πολύ 

ικανοποιητική την λειτουργία του. 

 

Εικόνα 53: Γράφημα - Απαντήσεις(11) 
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Ακολουθώντας παρόµοια διαδικασία και για το e-shop της Vodafone, οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες θεωρούν ως πιο δυνατό σηµείο τις υπηρεσίες που προσφέρει το e-shop. 

 

Εικόνα 54: Γράφημα - Απαντήσεις(12) 

Ως πιο αδύνατο σηµείο θεωρείται η λειτουργικότητα, άρα πρέπει να γίνουν 

προσπάθειες προς την βελτίωσή της. 

 

Εικόνα 55: Γράφημα - Απαντήσεις(13) 

Όσο αφορά τις προτάσεις που γίνονται για την βελτίωση του e-shop, επικεντρώνονται 

στην λειτουργικότητα. Επιπλέον, όλοι οι ερωτηθέντες είναι χρήστες του Facebook, 

µια εξέλιξη η οποία είναι επίσης αναµενόµενη. 

 

Εικόνα 56: Γράφημα - Απαντήσεις (14) 
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Από τους ερωτηθέντες, µόλις το 25% είναι µέλη της σελίδας της Vodafone στο 

Facebook, ένας αριθµός ο οποίος µπορεί να αυξηθεί αισθητά µε την πάροδο του 

χρόνου. 

 

Εικόνα 57: Γράφημα - Απαντήσεις(15) 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφηµα, οι περισσότεροι είναι από αρκετά έως πάρα 

πολύ ικανοποιηµένοι µε το περιεχόµενο της Facebook σελίδας της Vodafone: 

 

 

Εικόνα 58: Γράφημα - Απαντήσεις(16) 

 

Το ίδιο ικανοποιηµένοι είναι και µε την συχνότητα της ενηµέρωσης των 

δηµοσιεύσεων της σελίδας, γεγονός πολύ σηµαντικό, καθώς σηµαίνει ότι η Vodafone 

φροντίζει να ενηµερώνει τους πελάτες της για νέες προσφορές, διαγωνισµούς ή 

προϊόντα. 
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Εικόνα 59: Γράφημα  - Απαντήσεις(17) 

Επιπλέον πολύ λίγοι είναι και αυτοί που έχουν υποβάλλει κάποιο ερώτηµα µέσω 

Facebook προς την Vodafone: 

 

Εικόνα 60: Γράφημα - Απαντήσεις(18) 

Ερχόµενοι στην διαφηµιστική στρατηγική της Vodafone στο Facebook, το 

µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων έχει ουδέτερη γνώµη. Πρόκειται για τους µισούς 

και λίγο παραπάνω. . Την δεύτερη θέση κατέχουν οι θετικές γνώµες. Σηµαντικό  και 

ενθαρρυντικό είναι το ότι οι αρνητικές απόψεις είναι ελάχιστες. 

 

Εικόνα 61: Γράφημα - Απαντήσεις(19) 
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Επιπροσθέτως, ένα ποσοστό 15,5 % έχει πραγµατοποιήσει αγορά προϊόντος της 

Vodafone, εξαιτίας διαφήµισης που είδες στο Facebook. Αυτό σηµαίνει ότι η 

διαδικτυακή εκστρατεία έχει αποφέρει καρπούς στην περίπτωση της εταιρείας που 

µελετάµε.  

 

Εικόνα 62: Γράφημα - Απαντήσεις(20) 

Ερωτώµενοι οι πελάτες, που δεν πραγµατοποίησαν την αγορά, οι δύο πιο σηµαντικοί 

λόγοι που δεν προχώρησαν στην ολοκλήρωσή της ήταν: 

• Το κόστος 

• Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

 

Εικόνα 63: Γράφημα - Απαντήσεις(21) 
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Σχετικά µε τα άλλα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, που η  εταιρεία κάνει αισθητή την 

παρουσία της σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, το Youtube, παίρνει συντριπτικά 

µεγάλο ποσοστό(69%). 

 

Εικόνα 64: Γράφημα - Απαντήσεις(22) 

Όταν οι καταναλωτές ερωτήθηκαν αν προτιµούν τον παραδοσιακό ή τον διαδικτυακό 

τρόπο διαφήµισης,  ο διαδικτυακός τρόπος έχει προβάδισµα µε σχεδόν 15 

ποσοστιαίες µονάδες, γεγονός που σχετίζεται και µε την ηλικία των 

ερωτηθέντων(έχουν µεγάλη εξοικείωση µε το ∆ιαδίκτυο) 

Όσο αφορά τους λόγους που επιλέγεται ο διαδικτυακός τρόπος διαφήµισης, 

συνοψίζονται οι εξής: 

• Αµεσότητα 

• Προσβασιµότητα 

• Σύγχρονο Design 

 

Εικόνα 65: Γράφημα - Απαντήσεις(23) 
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Συγκεντρώνοντας τις απαντήσεις σχετικά µε την διαφήµιση της Vodafone σε άλλα 

websites  µέσω banners, πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό έχει ουδέτερη άποψη και 

ακολουθεί η θετική άποψη. Πάντως και στην συγκεκριµένη  ερώτηση, οι αρνητικές 

απόψεις είναι ελάχιστες. 

 

Εικόνα 66: Γράφημα - Απαντήσεις(24) 

Συγκρίνοντας την συνολική διαδικτυακή παρουσία της Vodafone σε σχέση µε άλλες 

ανταγωνιστικές εταιρείες,  ένα πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό θεωρεί ότι οι 

διαφηµιστικές τους καµπάνιες είναι ίδιου επιπέδου. Πρόκειται για ένα εύρηµα το 

οποίο έχει µεγάλη αξία καθώς δείχνει ότι δεν υπάρχει κάποια σηµαντική 

διαφοροποίηση και άρα θα πρέπει να γίνει το κάτι παραπάνω, προκειµένου να 

υπερισχύσει στον ανταγωνισµό, εκµεταλλευόµενη τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα 

 

Εικόνα 67: Γράφημα - Απαντήσεις(25) 

Η αιτιολόγηση των απαντήσεων κυµαίνεται στα  ίδια επίπεδα, µε τους ερωτηθέντες 

να αναφέρουν ότι: 

• ∆ηµιουργούνται ίδιου τύπου διαφηµίσεις 

• Έχουν παρόµοιο concept 

• ∆εν διαφοροποιούνται στην πρωτοτυπία 

 



ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) 

 

Σελίδα 71 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίες εξετάσαμε κατ’ αρχήν τις 

μεθόδους του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Εξειδικεύσαμε στην περίπτωση της 

Vodafone Ελλάς, μιας από τις πλέον μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες της χώρας 

μας. Μελετήσαμε την συνολική διαδικτυακή της παρουσία όσο αφορά: 

• Ιστοσελίδα 

• E-shop 

• Social Media 

• Digital Marketing 

Αυτό που εξ’ αρχής διαπιστώσαμε ήταν ότι η εταιρεία διαθέτει μια ισχυρή 

διαδικτυακή παρουσία, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής, 

μια προσπάθεια που πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς η εταιρεία 

λειτουργεί σε πλήρες ανταγωνιστικό πλαίσιο. 

Στην συνέχεια, δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, προκειμένου να 

διερευνήσουμε τις απόψεις των καταναλωτών όσο αφορά την διαδικτυακή 

παρουσία της Vodafone. Καταφέραμε να συλλέξουμε  84 απαντήσεις, από τις 

οποίες βγάλαμε τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων ήταν πελάτες της Vodafone  

• Μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων έχουν επισκεπτεί την ιστοσελίδα της 

Vodafone 

• H γνώμη τους για την ιστοσελίδα ήταν θετική, με το μεγαλύτερο  

μειονέκτημα να εστιάζεται στο design 

• Λίγοι είχαν αγοράσει από το e-shop της Vodafone 

• Οι περισσότεροι θεωρούν την διαφημιστική παρουσία της Vodafone στο 

Διαδίκτυο ουδέτερη προς θετική. 

• Δεν θεωρούν ότι ξεχωρίζει σε κάποιο σημείο από  ανταγωνιστικές εταιρείες 

ως προς την διαδικτυακή της παρουσία. 
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Επομένως, αυτό στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι ναι μεν έχουν γίνει κάποια θετικά 

βήματα, αλλά θα πρέπει να γίνουν και άλλα, ώστε η εταιρεία να αποκτήσει το πάνω 

χέρι στον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα προτείνουμε: 

• Αλλαγές στο design της ιστοσελίδας, ύστερα από συνεργασία με ειδικούς 

του χώρου. 

• Βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του e-shop 

• Συνεχείς δοκιμαστικοί έλεγχοι με δοκιμαστικούς πελάτες 

• Παρακολούθηση σεμιναρίων στο εξωτερικό, 

• Συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με χώρες, του εξωτερικού, έτσι ώστε 

να εισαχθούν νέες και πρωτότυπες τεχνολογίες διαδικτυακού μάρκετινγκ 
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