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ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία απνηειεί ηελ θνξχθσζε ησλ ζπνπδψλ καο ζην Σ.Δ.Η
Γπηηθήο Διιάδαο, παξάξηεκα Πάηξαο, ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη απνηειεί
εξγαζία εξεπλάο πνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηη είλαη κάξθεηηλγθ θαη ηη είλαη δηαθήκηζε
φπσο θαη ηελ ζρέζε ησλ παξαπάλσ κε ην Facebook θαη ην Google.
Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαζεγεηή καο Βάζηνπ Ζιία θαη ζε απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε
λα ηνλ επραξηζηήζνπκε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ ζηελ εξγαζία καο , καο δφζεθε
ε επθαηξία λα κάζνπκε πσο αθξηβψο ρξεζηκνπνηνχληαη ε δηαθήκηζε θαη ην
κάξθεηηλγθ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο , πνζά θέξδε επηθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο
θαζεκεξηλά θαη ηέινο πσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα έηζη ψζηε λα
πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξνπο πειάηεο αιιά θαη θέξδε ζηελ θάζε επηρείξεζε.
ην πξψην θεθαιαίν δίλεηαη κηα πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην ηη είλαη κάξθεηηλγθ θαη
πνηα είλαη ε ζεκαζία ηνπ ζηελ αγνξά θαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζην δηαδίθηπν θαζψο
θαη πιεξνθνξίεο γηα ηη είλαη δηαθήκηζε θαη πνηα ε ζεκαζία ηεο ζηελ αγνξά φπσο θαη
γηα ηελ εμέιημε ηεο ζην δηαδίθηπν θαη γηα ην πσο επεξεάδεη ηνπο πνιίηεο.
ην δεχηεξν θεθαιαίν ελεκεξσλφκαζηε γηα ην ηη είλαη Facebook θαη πσο ιεηηνπξγεί
θαζψο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ. ην ηέηαξην θεθάιαην ελεκεξσλφκαζηε γηα ηε ζρέζε ηεο
δηαθήκηζεο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ κε ην Facebook .ην πέκπην θεθαιαίν βιέπνπκε ηη
είλαη Google θαη πνηα ε ηζηνξία ηνπ. ην έθην θεθάιαην βιέπνπκε πσο
ρξεζηκνπνηείηε ην κάξθεηηλγθ θαη ε δηαθήκηζε ζην Google θαη πνηα είλαη ε ζρέζε
ηνπο.Σέινο ζην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδεηε κηα εξεπλά ζρεηηθά κε ην ξνιφ ηεο
δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν , ζην Google θαη ζην Facebook.
Θα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ηνλ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο απηήο θαη λα επηζεκάλνπκε ην
ζθνπφ ηεο. Ζ κειέηε καο ζηεξίρζεθε ζε επηζηεκνληθά θείκελα θαη ζηελ εξεπλά πνπ
θάλακε κέζσ ελφο εξσηεκαηνιφγηνπ φπνπ κάζακε γηα ηε γλψκε πνπ έρνπλ νη
άλζξσπνη γηα ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ επηθείκελεεξγαζία έρεη σο αληηθείκελνκειέηεοηφζν ηνλ ξφιν ηνπ κάξθεηηλγθ φζν
θαη ηνλ ξφιν ηεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν θαη ηα κέζαθνηλσληθήοδηθηχσζεο. Σα
ηειεπηαία ρξφληα ην ηληεξλέηβειηηψλεηαη κε ηαρχηαηνποξπζκνχο κε απνηέιεζκα
νινέλα θαη πεξηζζφηεξνηάλζξσπνη λα έξρνληαη ζε επαθή κε απηφ. Σα
κέζαθνηλσληθήοδηθηχσζεοδηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηεζλήαγνξάθαη
απνηεινχλ έλα αλαπφζπαζηνθνκκάηηφπνπ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ
θαη λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Ζ ελαζρφιεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηα
θνηλσληθάδίθηπα φπσο ην Facebook είλαη πιένλδεδνκέλε θαη έρεη σο απνηέιεζκα νη
επηρεηξήζεηο λα ην ζεσξνχλ έλα πξφζθνξνέδαθνογηα λα δηαθεκηζηνχλ (πξνψζεζε
πξντφλησλ , γλσζηνπνίεζε , αθφκα θαη πψιεζε).
ην πξψηνκέξνο ηεο εξγαζίαοινηπφλ, αλαιχνπκε ηελ έλλνηα ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο
δηαθήκηζεο, ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ αγνξά θαη πσο εμειηρηήθαλ ζην δηαδίθηπν. ην
δεχηεξνκέξνο ηεο εξγαζίαοεπηθεληξσλφκαζηε ζην Facebookπνπ είλαη έλα απφ ηα
πην δεκνθηιήθνηλσληθάδίθηπα. Έλαορψξνο κε πξνζσπηθνχοινγαξηαζκνχορξεζηψλ κε
ζθνπφ ηελ επαθήκεηαμχ ηνπο αιιά θαη αλακθίβνιαέλαορψξνοφπνπ νη
εηαηξίεοκπνξνχλ λα δηαθεκηζηνχλείηε κέζσ ηζηνζειίδσλείηε κέζσ κελπκάησλ.
Αθφκααλαθεξφκαζηεθαη ζηελ Google ε φπνηα είλαη κηα απφ ηηο
κεγαιχηεξεοεηαηξίεοδηαδηθηπαθψλππεξεζηψλ θαη κεηξάθνληά 10 ρξφληα ζην ρψξν ηνπ
ηληεξλέη. Ζ κεραλήαλαδήηεζεο ηεο Googleζπγθεληξψλεη θαη
νξγαλψλεηθαζεκεξηλάδηζεθαηνκκχξηαπιεξνθνξίεο απφ φιν ηνλ θφζκν.
Σέινοκέζα απφ κηα εξεπλά πνπ θάλακεθαίλεηαη φηη ηα socialmedia έρνπλ παξάπνιχ
απήρεζε ζηνπο αλζξψπνπο θαη εηδηθφηεξα ζηα λεφηεξνπο νη νπνίνημνδεχνπλ ηνλ
πεξηζζφηεξνειεχζεξνρξφλν ηνπο ζε απηά.

Λέμεηο θιεηδηά:GoogleAdWords, Γηαδηθηπαθή δηαθήκηζε , Γηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ
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ABSTRACT

The upcoming work is studied both the role of marketing and the role of online
advertising and social media. In recent years the Internet is improving rapidly as a
result more and more people come into contact with it. Social media play an
important role in the international market and are an integral part where companies
can display and promote their products. Dealing with users' social networks like face
book is now given and leads companies to consider it a fertile ground to generate
publicity (marketing, communication, and even sale).
In the first part of the work, therefore, we analyze the concept of marketing and
advertising, their importance in the market and that developed on the Internet. In
the second part we focus on Facebook is one of the most popular social networks.
An area with personal user accounts in order to contact each other and undoubtedly
a place where companies can advertise either through websites or through
messages. Even talking and Google which is one of the largest Internet service
companies and counts near 10 years in the internet space. The Google search engine
gathers and organizes daily billions information from all over the world.
Finally through a survey we did seem that social media have a huge appealing to
people and especially to the younger who spend most of their free time to them.

Keywords:Google AdWords, Internet Advertising, Internet Marketing

9

ΔΙΑΓΧΓΗ

ηελ επνρή πνπ δνχκε ην ηληεξλέη αλαπηχζζεηε θαζεκεξηλά κε πνιχ γξήγνξνπο
ξπζκνχο. Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νη άλζξσπνη βξίζθνπλ ηξφπνπο λα εθθξάδνληαη
ειεπζέξα λα κνηξάδνληαη ζθέςεηο ,ζπλαηζζήκαηα ,πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο κε άιινπο
αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη καθξηά κε πνιχ γξήγνξν ηξφπν. Ζ επηθνηλσλία απηή πνπ
γίλεηε δηαδηθηπαθά εθηφο απφ έλαο ηξφπνο λα ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο είλαη θαη έλαο
ηξφπνο λα γίλεηαη κεηάδνζε κλεκάησλ ζην θνηλφ. ε απηφ ην ηξφπν ινηπφλ
βαζίδνληαη πνιιέο επηρεηξήζεηο ψζηε λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο .Δπίζεο ηα
ηειεπηαία ρξνληά άιινο έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο έρεη θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ θαη
έρεη αιιάμεη ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ξηδηθά. Απηφο δελ είλαη
άιινο απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα (Facebook,Twitter, YouTube , Instagram θα)φπνπ
θαζεκεξηλά νη ρξήζηεο μνδεχνπλ αξθεηφ απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο.

Έηζη νη επηρεηξήζεηο θξνληίδνπλ λα μνδεχνπλ θαη απηέο ρξφλν ζηα θνηλσληθά δίθηπα
έηζη ψζηε λα πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο νη νπνίνη κπνξεί
λα είλαη θαη κειινληηθνί πειάηεο ηνπο . Οη επηρεηξήζεηο κε απηφ ην ηξφπν
θαηαθέξλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ λα αλαπηχμνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο
ηνπο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Πιένλ ην κάξθεηηλγθ θαη ε δηαθήκηζε ζηα θνηλσληθά
δίθηπα ζεσξείηε έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο θαη αμηφπηζηνπο ηξφπνπο
πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηζηνζειίδεο εηαηξεηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο
άιισζηε έρνπλ δειψζεη φηη γηα λα ελεκεξσζνχλ πξνηηκνχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη
ηηο δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινληαη εθεί παξά ηα παξαδνζηαθά κέζα δηαθεκίζεηο φπσο
ε ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν. Δπίζεο ε δηαθήκηζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη
πνιχ πην νηθνλνκηθή γηα κηα επηρείξεζε απ φηη λα επηιέμεη λα δηαθεκίζεη ηα
πξντφληα ηεο ζηελ ηειεφξαζε.

Ζ πηπρηαθή εξγαζία ελφο πξνπηπρηαθνχ θνηηεηή ζηηο κέξεο καο απνηειεί κηα
ππνρξέσζε ζην δξφκν γηα ην πηπρίν φκσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη αθξηβψο έηζη. Ζ
πηπρηαθή εξγαζία ζνπ πξνζθέξεη γλψζεηο , ζε θάλεη λα ςάρλεηο λα βξίζθεηο
θαηλνχξγηα πξάγκαηα ηα νπνία δελ ηα γλψξηδεο κέρξη ηψξα ,
ζε θάλεη λα καζαίλεηο λα ζπλεξγάδεζαη κε αιιά άηνκα θαη καζαίλεηο πψο λα
δηαρεηξίδεζαη ην ρξφλν ζνπ ψζηε λα νινθιεξψζεηο ηελ εξγαζία ζνπ ζε θαζνξηζκέλν
ρξφλν.
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θνπφο ινηπφλ ηεο εξγαζίαο καο ήηαλ λα ελεκεξσζνχκε ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία θαη
ηε ιεηηνπξγηά ηνπ Facebookθαη ηεο Google φπσο θαη λα πιεξνθνξεζνχκε γηα ην ηη
αθξηβψο είλαη ε δηαθήκηζε θαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηθέξεη θέξδε ζηελ
επηρείξεζε φπσο θαη γηα ην ηη είλαη ην κάξθεηηλγθ θαη γηα ην πψο ρξεζηκνπνηείηε ζηα
θνηλσληθά δίθηπα θαη ζην ηληεξλέη.

Αθφκα κέζσ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κε ηε δεκηνπξγία ελφο
εξσηεκαηνιφγηνπ πξνζπαζήζακε λα θαηαγξάςνπκε ηελ onlineζπκπεξηθνξά ησλ
ρξεζηψλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ , λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ
απέλαληη ζηα δηάθνξα θνηλσληθά δίθηπα , λα εληνπίζνπκε πνηα είλαη ηα πην δεκνθηιή
θνηλσληθά δίθηπα θαη λα κάζνπκε πφζν ρξφλν μνδεχνπλ νη ρξήζηεο ζε απηά.

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία απνηειείηε απφ 7 θεθάιαηα. Ζ αξρή ηεο πηπρηαθήο καο
εξγαζίαο γίλεηε κε έλαλ πξφινγν θαη ζηε ζπλέρεηα αθφινπζε ε πεξίιεςε ηεο θαζψο
θαη ηα πεξηερφκελα. ηε ζπλέρεηα αθφινπζε ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηεο εξγαζίαο
καο θαζψο θαη ηα θπξία θεθάιαηα. Σν πξψην θαη δεχηεξν θεθάιαην, αθνξά ην
ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο καο φπνπ πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ
κάξθεηηλγθ θαη ηεο δηαθήκηζεο .Σν ηξίην θαη ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζη
Facebookθαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην κάξθεηηλγθ θαη ηε δηαθήκηζε θαη ην πέκπην θαη έθην
θεθάιαην αθνξνχλ ηε googleθαη ηε ζρέζε ηεο κε ην κάξθεηηλγθ θαη ηηο δηαθεκίζεηο.
Σέινο ε εξγαζία καο νινθιεξψλεηαη κε κηα εξεπλά πνπ πξαγκαηνπνηήζακε
αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία είρακε θαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ νινθιεξψλνληαο ηελ πηπρηαθή καο εξγαζία.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1o

1.1Η έλλνηα ηνπ marketing
Σν κάξθεηηλγθ , ζήκεξα είλαη κηα ιέμε πνπ έρεη <<κπεη >>ζηελ δσή καο θαη φια
ζρεηίδνληαη γχξσ απφ απηφ. ιεο νη επηρεηξήζεηο ζηεξίδνληαη ζην κάξθεηηλγθ. Ση
είλαη φκσο αθξηβψο απηφ πνπ θάλεη κηα ηέηνηα έλλνηα ηφζν δεκνθηιή;
ην Americanmarketingassociation κάξθεηηλγθ είλαη ε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηεπζχλεη ηελ ξνε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηελ
πξφζθνξα ζηελ δήηεζε.
Μάξθεηηλγθ είλαη ε δηαδηθαζία, δειαδή, ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο πψιεζεο πνπ
ζηεξίδεηαη ζε κηα επξεία έλλνηα ηεο έξεπλαο αγνξάο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ
ησλ θαηαλαισηψλ.
ηφρνο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη νη πσιήζεηο . Γειαδή ν θαηαλαισηήο λα αγνξάδεη ην
πξντφλ ή ηελ ππεξεζία μαλά θαη μαλά, λα επαηλεί ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία θαη λα
ην δηαθεκίδεη θαη ν ίδηνο (ν επραξηζηεκέλνο θαηαλαισηήο είλαη κηα θηλεηή
δηαθήκηζε), λα κελ έρεη ηελ αλάγθε λα αιιάμεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία αθνχ έρεη
θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ή λα επεξεάδεηαη απφ αληαγσληζηηθά πξντφληα ή
ππεξεζίεο , θαη ηέινο λα αγνξάδεη θαη άιια πξντφληα ή ππεξεζίεο απφ ηελ ηδία ηελ
εηαηξία.

ρήκα 1.1
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1.2 Η ζεκαζία ηνπ Marketing ζηελ αγνξά

Ζ ζεκαζία ηνπ κάξθεηηλγθ ζηελ αγνξά ,θαηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη είλαη πνιχ
κεγάιε , γηα κηα επηηπρεκέλε επηρείξεζε.
Πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερεία απφ ηελ επηρείξεζε εξεπλά αγνξάο γηαηί νη αλάγθεο ησλ
θαηαλαισηψλ αιιάδνπλ θαη ν αληαγσληζκφο ζπλερεία αλαλεψλεηαη. π.ρ. δελ κπνξεί
κηα επηρείξεζε λα αγλνεί ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο θαη λα κελ αλαλεψλεη ηηο
ππεξεζίεο ηεο ή ηα πξντφληα ηεο φηαλ ν αληαγσληζκφο ζπλερεία αιιάδεη, γηαηί νη
θαηαλαισηέο ζα ζηξαθνχλ πξνο άιιεο εηαηξίεο.
Απηφ πνπ αγνξάδεη θαη ζεψξεη αμία ν θαηαλαισηήο δελ είλαη πνηέ ην πιηθφ πξντφλ
άιια ε δέζκε ρξεζηκνηήησλ πνπ ηνπ παξέρεη. ηεξηδφκελνη ινηπφλ ζην κάξθεηηλγθ
ηνπνζεηνχκε ηνλ θαηαλαισηή ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο .
πκθψλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ απηφο νξίδεη ηελ κνξθή ηνπ
πξντφληνο θαη είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε γηα λα επηηχρεη ην κάξθεηηλγθ ζηηο αγνξέο.
Ζ ζπλερφκελε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ θέξλεη κέζα απφ έξεπλεο θαη
αλαλέσζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηελ επηρείξεζε ζηελ θνξπθή θαη ηελ
θάλεη άθξσο αληαγσληζηηθή.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη επηρεηξήζεηο πινπνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο πνπ δελ είλαη
άιινο απφ ηηο πσιήζεηο . ζν ζηνρεχνπκε ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ηφζν
πεξηζζφηεξν θέξλνπκε ηελ εηαηξία καο θαη ηα πξντφληα ηεο ζηελ θνξπθή ηεο αγνξάο.
ην παξαθάησ παξάδεηγκα βιέπνπκε έλα δηάγξακκα κάξθεηηλγθ θαη πσο απηφ
ζεσξείηαη πεηπρεκέλν.

(LambHairMcDanilen Απσέρ Μάπκεηινγκ)
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1.3 Internetmarketing
Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δηακνξθψλεηαη κηα πεξίνδνο πνπ πεξηιακβάλεη καδηθέο
θαη θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζηελ ηζηνξία ηνπ κάξθεηηλγθ, φπσο θαη ηεο δηαθήκηζεο
αιιά θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Απηέο νη αιιαγέο είλαη
απνηέιεζκα ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ internet. Σν
κάξθεηηλγθ ζην δηαδίθηπν είλαη επίζεο γλσζηφ θαη σο web marketing. ρεηίδεηαη κε
ηελ πξνψζεζε θαη ηελ δηαλνκή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ
δηαδηθηχνπ. Πιένλ απνηειεί έλα απφ ηα πην γλσζηά κέζα δηαθήκηζεο, αγνξάο ε
παξαθνινχζεζεο πξντφλησλ θαζψο θαζεκεξηλά κεγάιν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ
πιεζπζκνχ επηζθέπηεηαη δηαξθψο ηζηνζειίδεο θαη κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη αθφκα πην
εχθνια θαη γξήγνξα κε ηελ ρξήζε ηνπ internet marketing.
Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ην Marketing κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη πέξαλ ηεο αχμεζεο
ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο , φπσο:
o
o
o
o
o
o
o

Έξεπλα αγνξάο δειαδή θαζνξίδνληαη νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ φπσο θαη
νη επηζπκίεο ηνπο.
Αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ γηα ηελ θαιχηεξε απνδνηηθφηεηα.
Γεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ.
Γηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ησλ θαηαλαισηψλ
κέζσ ηνπ customerfeedback.
ρεδηαζκφο ηνπ marketing θαη ηεο δηαθήκηζεο.
Τπνζηήξημε ηνπ πειάηε πξηλ ηελ πψιεζε, ν πειάηεο πξέπεη λα πιεξνθνξείηαη
γηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο.
Τπνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε, πξέπεη λα παξέρεηαη εγγχεζε θαη κεηά ηελ
πψιεζε γηα νπνηαδήπνηε πξφβιεκα.

Δηθόλα 1.3
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1.4 Πιενλεθηήκαηα ηνπ internet marketing.
Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ Internet Marketing κέζσ ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε κηα επηρείξεζε, είλαη:

 Παγθφζκηα αγνξά: κπνξνχλ φινη νη ρξήζηεο λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο
ε ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη φρη κφλν ζηελ ρψξα πνπ δνχλε.
 Φηελφ: απνηειεί ηνλ πην νηθνλνκηθφ ηξφπν δηαθήκηζεο γηα ηελ επηρείξεζε.
Γελ ρξεηάδνληαη ηεξάζηηα πνζά γηα ηελ δεκηνπξγία δηαθεκίζεσλ θαζψο
ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο γηα λα δηαθεκηζηή κηα επηρείξεζε αλάινγα κε ηα
νηθνλνκηθά ηεο.
 Γξήγνξν: ζαθψο είλαη ην πην γξήγνξν κέζσ δηαθήκηζεο. Ζ δεκηνπξγία είλαη
άκεζε θαη ε αληαπφθξηζε απφ ηνπο πειάηεο κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ επφκελε
κέξα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηαθήκηζεο.
 Μεηξήζηκν: απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα θαζψο ν δεκηνπξγφο ηεο
δηαθήκηζεο κπνξεί λα βιέπεη ηε δνπιεχεη θαη ηη δελ έρεη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ
θφζκνπ.

1.5 Μεηνλεθηήκαηα ηνπ Internet Marketing.
Σν πιήζνο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν θαη ε αλάπηπμε ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεηξά θηλδχλσλ.

 Γελ έρνπλ φινη νη πειάηεο πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.
 Μεηψλεηαη ε επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ θαζψο νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη πίζσ
απφ ζειίδεο ηνπ internet.
 Οη ειεθηξνληθέο ζειίδεο ζέινπλ θαζεκεξηλά επεμεξγαζία γηα λα είλαη πιήξσο
ελεκεξσκέλεο θαη ειθπζηηθέο γηα ην θνηλφ.
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 Ζ κεγάιε επθνιία ζηελ πξφζβαζε θξχβεη θαη πάξα πνιινχο θηλδχλνπο. Οη
ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ πειάηε. Γηα
ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ γίλεηαη θξππηνγξάθεζε ησλ πξντφλησλ.
Ζ κέζνδνο απηή ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο ηερληθέο αζθαιείαο, δεκηνπξγνχλ
αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζπλνςίδνληαη κε ηελ δεθηηθφηεηα αιιά θαη
ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα.

1.6 Πξνβιήκαηα ηνπ Internet Marketing
Ζ εμέιημε θαη ε αλάπηπμε ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ πσιήζεσλ κέζα απφ ην δηαδίθηπν
δελ ππήξμε ηφζν κεγάιε, φζν αλακελφηαλ κε απνηέιεζκα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο
επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηά πξνβιήκαηα. Σν πιήζνο ησλ δηεπθνιχλζεσλ
πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν θαη ε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη πνιχ
ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε απηφ φκσο ζίγνπξα ζπλνδεχεηαη θαη κε κεξηθέο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο

Σα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάηω:

 Γελ έρνπλ φινη νη ππνςήθηνη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, νπφηε ζην ζηάδην
ηνπιάρηζηνλ ηεο ζεκεξηλήο εμέιημεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί
απφ κφλν ηνπ σο απνθιεηζηηθφ κέζν πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ.
 Ζ έιιεηςε θάπνηνπ θεληξηθνχ ζπληνληζκνχ πνπ λα εγγπάηαη ηελ ηαρχηεηα,
ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ.
 Μεηψλεηαη ε επηθνηλσλία αλζξψπνπ κε άλζξσπν. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο,
ελψ, ππάξρεη, είλαη νπζηαζηηθά θξπκκέλνο πίζσ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
δίλεη ε ζειίδα.
 Έιιεηςε πιήξνπο λνκνζεηηθήο θάιπςεο απφ ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην θαη ηε
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο. Κξίλεηαη αλαγθαία
ε ζέζπηζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ ηζρχνληνο

(KennethC. LaudonCarolGuercioTraver Ηλκεηπονικό Εμπόπιο 10η Έκδοζη)
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1.7 Αλάιπζε Swot
ηε SWOT αλάιπζε εμεηάδνληαη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο
επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, θαζψο θαη νη επθαηξίεο θαη νη
απεηιέο ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα
δπλαηά ζεκεία ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ εξσηήζεηο φπσο ηη είλαη απηφ πνπ
θάλεη ε επηρείξεζε θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο, πνηα είλαη ηα
πιενλεθηήκαηα ηεο εηαηξίαο. (Rosen, 2000).

Swot θαη αλάιπζε ειεθηξνληθνύ εκπόξην

Δηθόλα 1.7
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1.8 Η εμέιημε ζην δηαδίθηπν
Σν δηαδίθηπν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ
θαζεκεξηλήκαο επηθνηλσλία ηφζν ζε
πξνζσπηθφ επίπεδν φζν θαη παγθνζκίσο.
Αξρηθά ζην δηαδίθηπν παξνπζηαδφηαλ κφλν ην θνκκάηη ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
έξεπλαο, φηη ζέιακε λα δνχκε ή λα κάζνπκε απεπζπλφκαζηαλ ζην δηαδίθηπν. Σν 1992
φκσο κε ηελ αχμεζε ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ ηα άηνκα θαη νη επηρεηξήζεηο έδεημαλ έλα
κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην δηαδίθηπν. Ο θφζκνο άξρηζε λα ζηξέθεηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν ζην δηαδίθηπν είηε γηα λα επηθνηλσλήζεη, είηε γηα ζπλαιιαγέο, κε
απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα ην ζεσξνχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηνπ κάξθεηηλγθ
ηφζν γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο φζν θαη λα δηαθεκηζηνχλ κέζσ απηνχ.
Γελ είλαη ηπραίν φηη ,φηη θαη λα ζέινπκε πηα ην ςάρλνπκε ζην δηαδίθηπν .π.ρ. ζέινπκε
λα βγνχκε έλα βξάδπ γηα θαγεηφ ζε κηα πφιε θαη θνηηάκε κέζσ ηληεξλέη πνπ ζα πάκε
θαη ηη θξηηηθέο έρεη.
Σν δηαδίθηπν επεξεάδεη ηελ έξεπλα αγνξάο , ην πξντφλ , ηελ δηάζεζε ηνπ, ηελ ηηκή
ηνπ, ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ. Φπζηθά κε απηήλ ηελ αιιαγή ην κάξθεηηλγθ
έπξεπε λα πξνζαξκνζηεί θαη λα εμειίζζεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα θνηλσληθά δίθηπα κέζσ ηληεξλέη έρνπλ κπεη γηα ηα θαιά ζηε
δσή καο, φπσο ην Facebook, ην Twitter θ.ά. Μέζα απφ απηά ηα θνηλσληθά δηαδίθηπα
κπνξνχλ ηα άηνκα λα γλσξίζνπλ λέα άηνκα κε απνηέιεζκα ην δηαδίθηπν λα
κεγαιψλεη ζπλερψο. ε απηφ ζηεξίδεηαη ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ. Μέζα απφ ηηο
ζπδεηήζεηο πνπ θάλνπλ κεηαμχ ηνπο ηα άηνκα πξνηείλνπλ βηβιία , ζηλεκά ξνχρα ,
θαιιπληηθά θαη έλα ζσξφ πξντφληα ή ππεξεζίεο. Δίλαη ζηελ θχζε καο φηαλ κέλνπκε
επραξηζηεκέλνη λα δηαθεκίζνπκε ην πξντφλ , ηελ ππεξεζία θαη λα πξνηείλνπκε θαη ζε
άιινπο απηφ πνπ αξέζεη εκάο. Δίλαη ε δηαθήκηζε απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαη
πξαγκαηηθά είλαη έλα κεγάιν θνκκάηη, πνπ ζηεξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο θαη είλαη θάηη
αλέμνδν. Πρ βιέπνπκε κηα ηαηλία ζην ζηλεκά θαη ηελ άιιε κέξα ην ζπδεηάκε κε ηνπο
θίινπο καο θαη ηνπο πξνηείλνπκε λα δνπλ θαη απηνί ηελ ηαηλία. Ή αλ πήγακε ζε έλα
εζηηαηφξην θαη πεξάζακε ππέξνρα ζέινπκε λα μαλαπάκε θαη ην ζπδεηάκε ηελ άιιε
κέξα κε ηνπο ζπλάδειθνπο καο ζηελ δνπιεία. Γλσξίδνληαο ινηπφλ νη επηρεηξήζεηο ηελ
δχλακε ηνπ ηληεξλέη δίλνπλ κεγάιε βάζε ζην κάξθεηηλγθ κέζσ απηνχ.
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Ζ έθξεμε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην internetmarketing , νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία
εθπιεθηηθψλ πξντφλησλ , ηα φπνηα απεπζχλνληαη ζε φινπο θαη είλαη ηφζν απιά, πνπ
κπνξεί ν θαζέλαο λα θαηαιάβεη θαη λα θαηαλνήζεη .
Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ινηπφλ γίλεηαη ε πξνβνιή θαη πξνψζεζε πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ φινη αζρνινχκαζηε κε ην δηαδίθηπν είλαη εχθνιν γηα
ηηο επηρεηξήζεηο θαη φρη κε ηφζν κεγάιν θφζηνο λα εμαζθήζνπλ ην κάξθεηηλγθ κέζσ
δηαδηθηχνπ εηδηθά ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Μπνξνχλ άλεηα κε κηα αλαδπνκέλε ζειίδα ή
κηα γεληθή ηζηνζειίδα λα δηαθεκηζηνχλ κε θφζηνο κηθξφηεξν απφ κηα
επαλαιακβαλνκέλε δηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε.
Δίλαη πην εχθνιν λα κηιήζνπκε ζε αλζξψπνπο καδεκέλνπο ζε έλαλ ρψξν παξά λα
κηιήζνπκε ζε φινπο μερσξηζηά. Γιηηψλνπκε ρξφλν θαη ε δηαδηθαζία απινπζηεχεη
ηελ δσή καο. πκθψλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη ζηαηηζηηθέο έλα κεγάιν
πνζνζηφ αλζξψπσλ αζρνιείηαη κε ην ηληεξλέη πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο ηελ εκέξα.
Μέζσ απηνχ επηθνηλσλεί , θάλεη ζπλνκηιίεο ,ελεκεξψλεηαη ,παίδεη δηάθνξα παηρλίδηα
κνλφο ηνπ ή κε παξέα.
Σν δηαδίθηπν έρεη αληηθαηαζηήζεη κέρξη θαη ηηο εθεκεξίδεο. Γελ είλαη ιίγεο νη
θαθεηεξίεο πνπ πηα ρξεζηκνπνηνχλ laptop αληί γηα εθεκεξίδεο γηα ηελ πξσηλή
ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ηεο. Αιιά θαη εκείο νη ίδηνη φηαλ ζέινπκε λα κάζνπκε γηα
θάηη ρξεζηκνπνηνχκε ην θηλεηφ καο γηα λα ελεκεξσζνχκε είηε είκαζηε ζηνλ δξφκν
είηε ζε θάπνηα θαθεηεξία.
Αξθεί λα ζθεθηνχκε γηα ιίγν πνζά πξάγκαηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ην δηαδίθηπν. Πρ
πξηλ κεξηθά ρξφληα γηα λα πάκε ζε κηα πφιε θαη λα θηλεζνχκε ζε απηή
ρξεζηκνπνηνχζακε ράξηε. Απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην gps πνπ θάλνπκε ρξήζε
κέζσ θηλεηνχ. Σα λέα ηα δηαβάδακε απφ ηηο εθεκεξίδεο ή ηα πεξηνδηθά θαη ηψξα ηα
δηαβάδνπκε κέζσ ηνπ ηληεξλέη, πνπ ε παξνπζία ηνπο γίλεηαη θαη πην γξήγνξα. Απιά
παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, πνπ φκσο ην εθκεηαιιεχνληαη νη
επηρεηξήζεηο γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ζθνπφ ηελ
πψιεζε θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπο.
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Γηα παξάδεηγκα δελ είλαη ηπραίν φηη ελψ αγνξάδνπκε έλα πξντφλ άιιεο επσλπκίαο
εκείο ζπλερίδνπκε λα ην απνθαινχκε <<AZAX>> πνπ είλαη ε επσλπκία επηρείξεζεο
.Απηφ δείρλεη φηη έρνπκε ζπλδέζεη απηφ ην πξντφλ κε απηήλ ηελ εηαηξία, θαη απηφο
είλαη ν βαζηθφο ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο.

Σέινο, ηέζζεξηο είλαη νη ζηόρνη κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ παξνπζίαζε ζην
δηαδίθηπν :

α) Να αλαγλσξίδεηαη ε κάξθα ε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ,

β) Αίζζεζε αλάγθεο ηνπ πξντφληνο θαη πξνηξνπή γηα δφθηκε,

γ) Να έρνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε γηα ην πξντφλ (πρ λα ην έρνπκε ζπλδέζεη κε
ηελ ηέιεηα γεχζε ή ηελ αίζζεζε πνπ καο πξνθαιεί)

δ) Να ζεσξείηε αμηφπηζην απφ ηελ πιεπξά ηνπ επξχ θνηλνχ πνπ θαηαλαιψλεη ην
πξντφλ ή ηελ ππεξεζία καο .

Σν παξαθάησ δηάγξακκα καο δίλεη κηα εηθφλα γηα ην πψο αλαπηχρηεθε ην δηαδίθηπν
θαη πφζν έρεη αξρίζεη λα παίξλεη ηελ ζέζε ηεο ηειεφξαζεο σο κέζσ ελεκέξσζεο θαη
ςπραγσγίαο .

Διάγραμμα 1.8

(PaulHelmichttp://www.paulhelmick.com/realtime-internet-usage-statistics/ )
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν

2.1 O νξηζκόο ηεο δηαθήκηζεο

Μηιψληαο ινηπφλ γηα ην κάξθεηηλγθ θαη αλαιχνληαο απηφ θαηαιαβαίλνπκε φηη ε
δηαθήκηζε είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ. Σν κάξθεηηλγθ είλαη κηα έλλνηα πνπ
πεξηιακβάλεη κέζα ηεο ηελ δηαθήκηζε .Αλήθεη ζην κείγκα πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο
ηνπ κάξθεηηλγθ. Αιιά αο δνχκε αλαιπηηθά ηη είλαη δηαθήκηζε.
Γηαθήκηζε είλαη ην κέζσ γλσζηνπνίεζεο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο ζην
πιαίζην εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ,βηνηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε
ζθνπφ ηελ επεξεάζεη ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ .Δίλαη κηα πξάμε επηθνηλσληαθή,
φπνπ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεηάδεηαη έλαο πνκπφο, έλαο δεθηήο , έλα κήλπκα
θαη ηέινο έλα κέζσ πξνβνιήο απηνχ.
Σελ δηαθήκηζε κπνξνχκε λα ηελ δηαθξίλνπκε ζε πνιινχο ηνκείο φπσο :εκπφξην,
ηέρλε ,πνιηηηθή θαη ζηελ ηερλνινγία . Δίλαη ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη δηαθήκηζε είηε
γηα ηελ πξνβνιή λένπ πξντφληνο , είηε ππεξεζηψλ , είηε θάπνηνπ πξνζψπνπ ή
θάπνηαο ςπραγσγίαο.
Σα δηαθεκηζηηθά κέζα είλαη ε ηειεφξαζε, νη εθεκεξίδεο , ην ξαδηφθσλν, ε
ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, (π.ρ. επηζηνιέο κε κελνχ πνπ ζηέιλεη ε εηαηξία ηεο pizzafun)
θαη ηέινο ην internet.
Πξηλ πεξάζνπκε φκσο ζηελ ζεκαζία ηεο δηαθήκηζεο ζην ηληεξλέη αο δνχκε ιίγν ηελ
ηζηνξία ηεο γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ δχλακε πνπ <<θξχβεη>> κέζα ηεο ε δηαθήκηζε.
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Ζ δηαθήκηζε εθδειψζεθε απφ ηα αξραία αθφκα ρξφληα. Μπνξνχκε λα ηελ δνχκε
ζηηο βξαρνγξαθίεο ησλ ζπειαίσλ θαη ηελ δσγξαθηθή ηεο ηφηε επνρήο .Ζ εκπνξηθή
δηαθήκηζε αξρίδεη λα ππάξρεη κέζα απφ ηηο αλάγθεο ησλ έκπνξσλ γηα πξνβνιή ησλ
πξντφλησλ ηνπο κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ηνπο .Σηο πξψηεο δηαθεκίζεηο ηηο ζπλαληάκε
θαηά ηελ θιαζζηθή επνρή θαη ηνλ κεζαίσλα κε ηηο εθθσλήζεηο απφ θήξπθεο θαη ζε
επηγξαθέο ζε δεκνζίνπο ρψξνπο.
Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη νη αξραηφηεξεο κνξθέο δηαθήκηζεο βξεζήθαλ ζηελ Αίγππην
,ζηελ Μέκθηδα, ε φπνηα <<δηαθήκηδε >>ηηο ηθαλφηεηεο ησλ επεμεγεκαηηθψλ νλείξσλ
φπσο επίζεο θαη νη πξνεθινγηθέο δηαθεκίζεηο ηεο Πνκπείαο.
Ζ ηππνγξαθία ήηαλ έλα λέν κέζν φπνπ ζπλαληάκε ην 1458 ηελ πξψηε κνξθή
γξαπηήο δηαθήκηζεο απφ έλαλ άγγιν έθδνηε θαη αλαθεξφηαλ ζηελ έθδνζε βηβιίνπ.
Σα πξψηα έληππα θπθινθφξεζαλ ζε Οιιαλδία, Αγγιία θαη Γεξκάληα. Λίγν αξγφηεξα
ζην Παξίζη βξίζθνπκε ηελ πξψηε αθίζα θηλεκαηνγξάθνπ ην <<Καθέ ληε Παξη>>
φπνπ ηελ ίδηα επνρή ην 1657 αθνινπζεί ε πξψηε δηαθήκηζε εκπνξηθνχ πξντφληνο
ζηελ αγγιηθή εθεκεξίδα <<PublicAdviser>>.
Σνλ 19ν αηψλα νη δηαθεκίζεηο αξρίδνπλ λα μεπξνβάιινπλ κέζα απφ ην ξαδηφθσλν ηελ
ηειεφξαζε θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν.

2.2 Online δηαθήκηζε

Ζ δηαθήκηζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη έλα είδνο ηεο δηαθήκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί
απνθιεηζηηθά γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξνβνιή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ online
δηαθήκηζε πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ’90. Οη πξψηεο
δηαθεκίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη νη
αληηδξάζεηο ηνπ θνηλνχ ήηαλ αξλεηηθέο. Σα πξάγκαηα δηαθνξνπνηήζεθαλ κε ηελ
έθδνζε ηνπ πξψηνπ online πεξηνδηθνχ, φπνπ πεξηείρε κέζα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα
θαη πξντφληα απφ ηηο επηρεηξήζεηο. ηελ ζεκεξηλή επνρή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο
ηεο online δηαθήκηζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν παγθφζκηνο ηζηφο πιεξνθνξηψλ παξέρεη
ηεξάζηην πιήζνο πιεξνθνξηψλ,
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ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ην θφζηνο ηνπ είλαη πάξα πνιχ ρακειφ θαη ζαθψο
γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν κέζν έρεη ηεξάζηηα αιιειεπίδξαζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο γηαηί
ηνπο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηηο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαηαλαισηέο.Ωζηφζν, ε
δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θνκκάηηα ηνπ
marketing.

Σν δηαδίθηπν ζεσξείηαη γηα ηηο εηαηξείεο έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ λένπ
marketing θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί:



Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο
εηαηξείαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.



Απνηειεί ην πην ηζρπξφ κέζσ επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα ελψζεη εληειψο
δηαθνξεηηθά θνκκάηηα ηεο επηρείξεζεο.



Άκεζε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ε ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο.



Πην ζχγρξνλε πξνβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ.

Γηάγξακκα 2.2
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2.3 Πιενλεθηήκαηα δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο
Ζ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο πξνθάιεζε
κεγάιεο νηθνλνκηθνθνηλσληθέο αιιαγέο, θαζψο νδήγεζε ζε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο
θαη ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε
απνηειεί έλαλ θαηλνχξγην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ φπνπ ηα ζηειέρε ηεο δηαθήκηζεο
πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηε επθαηξείο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ κέζνπ γηα
ηελ πξνβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ πξντφλησλ.
ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο δηαδηθηπαθήο
δηαθήκηζεο.
o Δχθνιε πξφζβαζε αιιά θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ.
o Ζ επηρείξεζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίδεη ην θνηλφ κε ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε πνπ κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ
ηξφπν, ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα επηζπκεί λα
αληιήζεη.
o Τςειή ρσξεηηθφηεηα πιεξνθνξίαο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ
ρξήζηε πνιιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξέρεη.
o Έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Κάζε επηρείξεζε κπνξεί λα ειέγρεη άκεζα αλ
ε δηαθήκηζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ έρεη
αληαπφθξηζε απφ ην ηνπο θαηαλαισηέο.
o Ο ρξφλνο ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο είλαη απεξηφξηζηνο , θαη επίζεο δίλεη
ηελ δπλαηφηεηα γηα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο.
o Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα επίζεο είλαη θαη κείσζε ηνπ
θφζηνπο ηεο δηαθήκηζεο αιιά θαη ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ.
o πγθξηηηθά απνηειεί ηνλ επθνιφηεξνο ηξφπν εληνπηζκνχ ησλ ελδηαθεξφλησλ
θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ.
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2.4 Μεηνλεθηήκαηα δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο
Αλακθηζβήηεηα ε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε παξέρεηο ηηο επηρεηξήζεηο ηεξάζηηεο
δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο, φκσο ζίγνπξα θξχβεη θαη κεξηθνχο
θηλδχλνπο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληα ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο δηαδηθηπαθήο
δηαθήκηζεο.

o Σεξάζηηνο φγθνο δηαθεκίζεσλ: ν αξηζκφο ησλ δηαθεκίζεσλ ζπλερψο
απμάλεηαη κε απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα κελ κπνξεί λα ηηο παξαθνινπζήζεη
φιεο. Με απνηέιεζκα θάπνηεο λα κελ επηθέξνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
o Έιιεηςε πξσηνηππίαο: ε δεκηνπξγία ελφο ηζφηνπνπ πξέπεη λα γίλεη κε έλαλ
ηξφπν ψζηε λα ειθχεη ην θνηλφ γηα λα ην επηζθέπηεηαη.
o Αζθάιεηα πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ: πνιιέο θνξέο ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ
ρξεζηψλ δελ είλαη αζθαιήο ζε φιεο ηηο ηζηνζειίδεο.
(https://advmodels.wordpress.com/category/%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%B
F%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84
%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84
%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/)

2.5 Γηαθνξέο Παξαδνζηαθήο θαη Γηαδηθηπαθήο Γηαθήκηζεο

Σν ίληεξλεη marketing είλαη ε εμέιημε ηηπ παξαδνζηαθνχ marketing ην νπνίν είρε
δεκηνπξγήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο. Παξάγνληεο γηα ηελ εμέιημε απηή απνηέιεζαλ ε
ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Σν
marketing θαηο ην παξειζφλ αιιά θαη ζήκεξα έπξεπε πξψηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηηο
αλάγθεο ή ηα πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεζο πνπ ζαθψο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ
θέξδνπο ηεο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ πξέπεη ε επηρείξεζε λα γλσξίδεη ηηο
αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα αλαιχζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο.
Απφ ηελ νλνκαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ marketing γίλεηαη αληηιππηφ φηη ν λένο ηχπνο
ηνπ marketing ζηεξίδεηαη ζηηο ηερλνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν. ην
παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζην παξαδνζηαθή κε ηελ
δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε.
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Μνληέιν παξαδνζηαθήο
δηαθήκηζεο

Μνληέιν δηαδηθηπαθήο
δηαθήκηζεο

Άκεζε δηαθήκηζε ηαρπδξνκείν

Άκεζν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν

Σαμηλνκεκέλεο δηαθεκίζεηο ζην
ηύπν

Σαμηλνκεκέλεο δηαθεκίζεηο ζηηο
ηζηνζειίδεο

Σειενπηηθέο δηαθεκίζεηο

Interstitials

Υνξεγία γεγνλόηωλ

Υνξεγία ηζηνζειίδσλ

Τπαίζξηεο δηαθεκηζηηθέο
πηλαθίδεο

Banners

Δλεκεξωηηθό θπιιάδην

Γηαθεκηζηηθή ηζηνζειίδα

Πίλαθαο 2.5Διαθοπέρ παπαδοζιακήρ και διαδικηςακήρ διαθήμιζηρ
(Παηζιούπα 2007)

2.6 Η θνζηνιόγεζε ηεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν.
Ζ θνζηνιφγεζε ηεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ρξέσζεο.



Υξνλνρξέωζε:Ζ ρξνλνρξέσζε γίλεηαη ζρεηηθά κε ηνπο κήλεο, εβδνκάδεο ή
θαη εκέξεο πνπ ππάξρεη κία δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν, αξθεηνί παξάγνληεο
παίδνπλ ξφιν γηα ηελ ρξέσζε ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ζην δηαδίθηπν.
Γηα παξάδεηγκα νη κέξεο αηρκήο είλαη ην αββαηνθχξηαθν.
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Δπίζεο δηαθνξεηηθέο ρξεψζεηο κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε αλάινγα κε ηελ
ψξα πνπ πξνβάιιεηαη ε δηαθήκηζε.



Υξέωζε βάζεη εκθαλίζεωλ: αθνξά ην πφζεο θνξέο ζα εκθαληζηή ζηνλ ίδην
ηζφηνπν ε δηαθήκηζε. Ο ηξφπνο πνπ εκθαλίδεηαη είλαη κε ηηο ιέμεηο θιεηδηά.



Υξέωζε βάζεη ρηππεκάηωλ:ε ρξέσζε γίλεηαη φηαλ θάπνηνο θάλεη θιηθ ζηελ
δηαθήκηζε. Δπίζεο, κε απηφ ηνλ ηξφπν ρξέσζεο ην κήλπκα πνπ πξνβάιεη ε
δηαθήκηζε, ην δεκηνπξγηθφ ηεο, ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη
γηα ην πξντφλ θαη ην φλνκα ηνπ πξντφληνο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ αξηζκφ
ησλ “ρηππεκάησλ “ ζε κηα δηαθήκηζε απφ ηνπο επηζθέπηεο.
Υξέωζε βάζεη ηειεθωλεκάηωλ: Απηφο ν ηξφπνο ρξέσζεο ρξεζηκνπνηείηαη
θπξίσο απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ιεηηνπξγεί σο εμήο : εδψ ν
δηαθεκηδφκελνο ζα πιεξψζεη βάζεη κε ηα πφζα ηειεθσλήκαηα γίλνληαη ζην
ηειέθσλν πνπ ππάξρεη ζηελ δηαθήκηζε. Υξεζηκνπνηείηαη απφ κηθξέο
επηρεηξήζεηο επεηδή κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ πην εχθνια ηηο ηειεθσληθέο
θιήζεηο απφ ηα e-mails.



2.7 Η ζεκαζία ηεο δηαθήκηζεο ζηελ αγνξά

Ζ δηαθήκηζε ινηπφλ απνζθνπεί ζηελ πξνβνιή θαη γλσζηνπνίεζε πξντφλησλ ή
ππεξεζηψλ ζην επξχ θαηαλαισηηθφθνηλφ . Πξφθεηηαη γηα κηα επηρεηξεζηαθή
δηαδηθαζία πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θαηαλαισηή
κε απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ θέξδνο .
Καηαλννχκε φηη θχξηνο ζθνπφο ησλ δηαθεκίζεσλ είλαη νη πσιήζεηο .Γελ είλαη ηπραίν
φηη κηα επηηπρεκέλε δηαθήκηζε απνηειεί απφ κνλή ηεο κηα πψιεζε.
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Δίλαη κηα ελδεδεηγκέλε ιχζε φηαλ ε αγνξά είλαη κεγάιε θαη δηαζθνξπηζκέλε λα
πξνζειθχζεη θαηαλαισηέο κε φρη ηφζν κεγάιν θφζηνο ζεσξψληαο φηη ν θάζε
αγνξαζηήο είλαη θαη ελ δχλακε θαηαλαισηήο .

Οη επηρεηξήζεηο βξίζθνπλ ην κέζσ επαθήο γηα λα πξνσζήζνπλ ην πξντφλ ηνπο είηε
απηφ ην κέζσ είλαη ηα ΜΜΔ πνπ είλαη έλαο πην άκεζνο ηξφπνο ηεο πξνζσπηθήο
επαθήο ή ηεο αιιεινγξαθίαο (π.ρ. ε εηαηξία ηεο pizzafun απνζηέιιεη νλνκαζηηθνχο
θάθεινπο ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο ην κελνχ ηεο ) .
θνπφο ηεο δηαθήκηζεο είλαη κε πεηζηηθά κέζα θαη ηελ αίζζεζε ηεο εκπηζηνζχλεο
ηνπ θαηαλαισηή πξνο ην πξντφλ , ηελ αγνξά απηνχ θαη ηελ ζπλερηδφκελε ζηήξημε
ηνπ θαηαλαισηή κεηά απφ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο .Ο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ
θαηαλαισηή δηαθέξεη απφ πξντφλ ζε πξντφλ θαη ππεξεζία .
Ζ δηαθήκηζε είλαη κηα επηθνηλσληαθή πξάμε πνπ έρεη σο βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο ηνλ
πνκπφ (δειαδή ηελ εηαηξεία πνπ ζέιεη λα πνπιήζεη ην πξντφλ ),ηνλ δεθηή (δειαδή
ηνλ θαηαλαισηή), ην κήλπκα πνπ πεξλά ε θάζε δηαθήκηζε θαη πεξηέρεηαη κέζα ζην
θείκελν ή ζηελ εηθφλα πνπ πξνβάιιεηαη θαη ηέινο ηνλ επηθνηλσληαθφ
δίαπιν(θπιιάδηα ,αθίζα, ΜΜΔ) .
Οπνηνδήπνηε κέζσ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα γλσζηνπνηήζεη ην πξντφλ ή ηελ
ππεξεζία ηεο ε θάζε επηρείξεζε ζηνρεχεη ζηελ επηθξάηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην
πξντφλ ηεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο αθφκα θαη κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο γηαηί ν
θαηαλαισηήο είλαη ε δσληαλή δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο ηεο κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο
ηνπ. πρ πφζεο θνξέο βιέπνπκε λα θνξεί θάπνηνο σξαία παπνχηζηα ή ξνχρα πνπ καο
αξέζνπλ θαη ξσηάκε απφ πνχ ηα πεξέ κε ζθνπφ λα αγνξάζνπκε θαη εκείο . Ή πφζεο
θνξέο φηαλ πάκε ζε έλα καγαδί θαη πεξάζακε φκνξθα δελ ην ζπζηήλνπκε ζε θάπνηνλ.
Ζ εηαηξία πνπ επηηπγράλεη κέζα απφ ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο ηεο λα κείλεη
επραξηζηεκέλνο ν πειάηεο ηεο είλαη κηα εηαηξία πνπ δελ αλεζπρεί γηα ηνλ
αληαγσληζκφ αθνχ έρεη πείζεη ηνλ πειάηε ηεο φηη έρεη θάλεη ηελ ζσζηφηεξε επηινγή.

Βιέπνπκε ζηελ ζπλερεία έλα δηάγξακκα φπνπ θαίλεηαη φηη νη πσιήζεηο είλαη ε
αηκνκεραλή ηεο θάζε εηαηξίαο θαη ηα ζηαδία πνπ απνηειείηαη.
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Δληνπηζκόο πηζαλώλ Πειαηώλ

Σειεόξαζε
Ραδηόθωλν

Αιιεινγξαθία

Γηαδίθηπν

Πξνζωπηθή επαθή

Σειέθωλν

Δπηινγή ηξόπνπ επαθήο

Πεηζηηθά επηρεηξήκαηα

Αγνξά Πξντφληνο

ρέζε κε ηνλ Πειάηε κεηά από ηελ αγνξά
Τπνζηήξημε
ρήκα 2.7
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Γηα λα είλαη κηα δηαθήκηζε πεηπρεκέλε πξέπεη λα δεκηνπξγεί ζην θαηαλαισηή ηελ
αίζζεζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο θαη λα ηεξεί θαη ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο:







Να γλσξίδεη ν πνκπφο ηα δεδνκέλα ηεο επηθνηλσληαθήο θαηάζηαζεο (ηελ
πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ην είδνο ηνπ θνηλνχ πνπ
απεπζχλεηαη ην πξντφλ)
Ζ δηαθήκηζε λα ζηεξίδεηαη ζε έλα πξφγξακκα αλαιχνληαο ηελ επηθξαηνχζα
θαηάζηαζε ζηελ αγνξά θαη λα ηνλίδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο .
Να πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπ δεθηή
Να δεκηνπξγεί ηε επηζπκία θαη ηελ αγνξά ηειηθά ηνπ πξντφληνο.

ια απηά θπζηθά επηηπγράλνληαη κε θάπνηνπο ηξφπνπο πνπ επηιεγεί ε θάζε
επηρείξεζε λα παξνπζηάζεη ην πξντφλ ή ππεξεζία ηφζνη ηξφπνη πεηζνχο ινηπφλ
δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη είλαη νη έμεο:
 Δπίθιεζε ζηελ απζεληία: απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξντφλ ή ππεξεζία
δηαθεκίδεηαη απφ έλα άηνκν γλψξηκν θαη θαηαμησκέλν πνπ είλαη αγαπεηφ
ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο κε ζθνπφ ηελ ηαχηηζε ηνπ θαηαλαισηή θαη
ηελ δεκηνπξγία αίζζεζεο εκπηζηνζχλεο πνπ πξναλαθέξακε πξνο ην πξντφλ.
π.ρ. αθνχ ην ρ πξντφλ ή ππεξεζία ηελ ρξεζηκνπνηεί ε αγαπεκέλε κνπ
ηξαγνπδίζηξηα ζέισ λα ην αγνξάζσ θαη εγψ . Πφζεο θνξέο βιέπνπκε έλα
κνληέιν λα παξνπζηάδεη έλα πξντφλ θαη ελδφκπρα πηζηεχνπκε φηη αλ έρνπκε
θαη εκείο απηφ ην πξντφλ ζα κνηάδνπκε κε ην είδσιν καο

 Δπίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα:εδψ ε δηαθήκηζε ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηηο
αγσλίεο καο ,ζηηο θνβίεο καο θαη ζηηο επηζπκίεο καο .π.ρ. φηαλ βιέπνπκε κηα
δηαθήκηζε κε ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη αλαθέξεη φηη αλ ζέιεηε ην θαιφ ηεο
νηθνγελείαο ζαο θαη λα είλαη κφληκα αζθαιήο εκπηζηεπηείηε καο . Ή αλ
ζέιεηε ηα παηδηά ζαο λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζηείιηε ηα ζην δηθφ καο
θξνληηζηήξην
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 Δπίθιεζε ζηελ ινγηθή:νη εηαηξείεο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο κε ινγηθά
επηρεηξήκαηα πείζνπλ ηνλ θαηαλαισηή φηη απηφ πνπ βιέπεη είλαη θαη ην
ινγηθφ.
 Δπίθιεζε ζην ήζνο ηεο εηαηξίαο:απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαθνξά ηεο
εηαηξίαο ζην ηζηνξηθφ ηεο .Πνηνο εκπηζηεχεηαη θάπνηνλ πνπ βγήθε ηψξα ζηελ
αγνξά γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία ελψ άιινη είλαη ρξφληα ζηνλ ρψξν θαη
γλσξίδνπλ θαιά ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ πξνζθέξνπλ θαη ηηο αλάγθεο
ηνπ θαηαλαισηή. Άξα πνιιέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα πφζα ρξφληα είλαη
ζηελ αγνξά θαη ηελ πείξα πνπ έρνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ πξντφληνο κε
επίηεπμε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο . π.ρ. κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία
αλαθέξεη φηη είλαη 70 ρξφληα ζηνλ ρψξν ησλ αζθαιεηψλ, κε ηφζα
ππνθαηαζηήκαηα θαη κεγάιε εμεηδίθεπζε ζηνλ θιάδν δσήο . Σέινο κπνξεί λα
ηνλίζεη πνζφ επραξηζηεκέλνη είλαη νη ηφζα ρξφληα πειάηεο ηεο.
(https://sites.google.com/site/epistita/home/ektheseg-lykeiou/theoria/e-peitho-ste-diaphemise)
2.8 Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηαθήκηζεο.
Δίλαη δχζθνιν λα απαληεζεί ην εξψηεκα γηα ην
πσο ιεηηνπξγεί κε αθξίβεηα ε δηαθήκηζε.
Απφςεηο παγησκέλεο γηα πνιιέο δεθαεηίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηεο
δηαθήκηζεο απφ ηνλ απνδέθηε ακθηζβεηνχληαη έληνλα θαη λέεο
πξνζεγγίζεηο πξνηείλνληαη. Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο δελ έρεη έλαλ θεληξηθφ
απνζεθεπηηθφ ρψξν φπνπ ηαμηλνκεί ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαθήκηζε θαη ην
πξντφλ. Θξαχζκαηα κλήκεο θαη ηδέεο απνζεθεχνληαη ζε δηάθνξα κέξε ηνπ
θαη ηηο επεμεξγάδεηαη κε πνηθίιεο δηεξγαζίεο. Αλαπηχζζεηαη έλα δίθηπν
αλάκεζα ζηηο ηδέεο γηα ην πξντφλ θαη ζηε γλψζε, ζηε δηαίζζεζε θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ απνδέθηε γηα ην πξντφλ. Μφλνλ θαηά πξνζέγγηζε
δηεξεπλψληαη εθθάλζεηο ηεο δηαθήκηζεο θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ
πεηπρεκέλε αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ηεο. ηελ εγγελή δπζθνιία ηεο
δηαθήκηζεο λα αλαπηπρζεί απνηειεζκαηηθά θαη λα πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο
πνπ ηίζεληαη απφ ηελ επηρείξεζε, πξνζηίζεληαη ε πνιππινθφηεηα θαη ε
ηαπηφρξνλε επίδξαζε πνιιψλ παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ
απνηειέζκαηνο. (Ζώηορ, 2008, ζ.435)
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2.9 Η εμέιημε ηεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαιχζνπκε πσο ε δηαθήκηζε έθηαζε λα <<βξίζθεη
πξφζθνξν έδαθνο>> ζην δηαδίθηπν θαη λα αθήλεη πίζσ ηεο φια ηα ππφινηπα κέζα.
Αο δνχκε ινηπφλ αλαθνξηθά ηα πην γλσζηά δηαθεκηζηηθά κέζα απφ ηελ πην παιηά
επνρή θαη λα θηάζνπκε ζην ζήκεξα :








Ο ληειάιεο –θξάρηεο :ηνλ ζπλαληάκε πξηλ ηελ ηνπξθνθξαηία ζηα αξραία
αθφκα ρξφληα φπνπ ηνπνζεηείηαη ζηηο ιατθέο είηε γηα λα αλαγγείιεη έλα
γεγνλφο ,είηε γηα λα δηαθεκίζεη ηελ πξαγκαηεία ηνπ.
Οη εθεκεξίδεο: αξγφηεξα ,κέρξη θαη ζήκεξα νη εθεκεξίδεο είλαη έλα κέζν ησλ
εηαηξεηψλ λα δηαθεκηζηνχλ ,είηε απηφ αθνξά κηα ηνπηθή επηρείξεζε είηε κηα
γλσζηή αιπζίδα. ηφρνο ηεο είλαη ε ελεκέξσζε επξχ θνηλνχ .
Ζ ηειεφξαζε: είλαη ηδαληθφ κέζν γηα επίδεημε θάπνηνπ πξντφληνο ή
ππεξεζίαο αθνχ δεκηνπξγεί έλα θιίκα ελζνπζηαζκνχ ζηνλ θαηαλαισηή, αθνχ
ηνλ θάλεη λα βηψλεη ην πψο είλαη λα ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ ηαπηίδνληάο ηνλ
κε ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο δηαθήκηζεο. Δίλαη έλα αθξηβφ κέζν πνπ θαη απηφ
ζηνρεχεη ζε έλα επξχ θνηλφ.
Σν ξαδηφθσλν: έξρεηαη δεχηεξν ζηελ πξνηίκεζε ησλ εηαηξηψλ γηαηί είλαη πην
θηελφ απφ ηελ ηειεφξαζε θαη ζηνρεχεη ζηελ άκεζε αληαπφθξηζε ησλ
θαηαλαισηψλ φπσο επίζεο θαη ζην ρηίζηκν ηεο εηθφλαο κηαο εηαηξίαο.

Πξηλ αλαθέξνπκε ην ηληεξλέη , σο ην ηειεπηαίν κέζσ δηαθήκηζεο αμίδεη λα πνχκε
φηη έλα κέξνο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ είλαη : ηα πεξηνδηθά ,ε ππαίζξηα
δηαθήκηζε(ζηαλη –δφθηκε πξντφλησλ δηαθήκηζε ζηα κέζα ζπγθνηλσλίαο ,ν
θηλεκαηνγξάθνο , ηα θηλεηά(κελχκαηα γηα γλσζηνπνίεζε ε έθπησζε ζε ζε
θάπνην
πξντφλ),δηαθεκηζηηθά δψξα ,νη ρνξεγίεο (pizzafun),θαη ηέινο νη
δηαθεκίζεηο κέζσ θαμ.
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Ηληεξλέη: ζήκεξα , ζε αληίζεζε κε ην παξειζφλ νη ρξεζηέο ηνπ δηαδηθηχνπ
είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην ηληεξλέη κε απνηέιεζκα λα είλαη έλαο ρψξνο
ζειθηηθφο γηα δηαθήκηζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Θεσξείηαη ζηξαηεγηθή
επηινγή γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο γηαηί έλα κεγάιν κέξνο
απεπζχλεηαη ζε παηδηά κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα εδξαηψζνπλ κηα
εκπνξηθή κειινληηθή ζρέζε δχλακε ηεο ζπλήζεηαο). Σέινο ε online
δηαθήκηζε εκθαλίδεη θαιχηεξε ζρέζε αμίαο /θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηελ
πξνβνιή ζε παξαδνζηαθά κέζα..

Ο δεθηήο πηα δελ είλαη έλα παζεηηθφ άηνκν φπσο κε ηελ ηειεφξαζε αιιά κπνξεί λα
απαληήζεη ζηα κελχκαηα , αλαθέξεη ηνπο ηπραίνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηα κελχκαηα
πνπ ιακβάλεη ζεσξνχληαη πξνζσπηθά θαη δχλαηαη λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ. ε
εξεπλά πνπ έγηλε ζην αλ πηζηεχνπλ νη άλζξσπνη φηη ην ηληεξλέη θαη ε ειεθηξνληθή
δηαθήκηζε ζα αιιάμεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ηξφπν δηαθήκηζεο ησλ πξντφλησλ ηα
απνηειέζκαηα είλαη ζπληξηπηηθά ζε ζρέζε κε ηα αιιά κέζα .ην παξαθάησ
δηάγξακκα κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πσο ην ηληεξλέη είλαη έλα κέζν πνπ ζα
θαζηεξσζεί ε δηαθήκηζε σο ην απνιπηφ κέζν πξνβνιήο ελφο πξντφληνο ή κηαο
ππεξεζίαο.
ην παξαθάησ δηάγξακκα κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πσο ην ηληεξλέη είλαη έλα
κέζν πνπ ζα θαζηεξσζεί ε δηαθήκηζε σο ην απφιπην κέζν πξνβνιήο ελφο πξντφληνο
ή κίαο ππεξεζίαο.

Γηάγξακκα 2.9
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2.10 Οη ζύλεζεο ηξόπνη πξνβνιήο κέζω ηνπ ηληεξλέη :

πσο θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ε δηαθήκηζε απνηειεί ζην Γηαδίθηπν κηα πνιχ
απνδνηηθή θαη θεξδνθφξα ελαζρφιεζε γηα ηηο εηαηξείεο, θαη πνπ ζπλερψο θεξδίδεη
έδαθνο ζε ζρέζε κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. Με ιίγεο θηλήζεηο θαη πνιχ κηθξφ
ζπλήζσο θφπν, ε δηαθήκηζε κπνξεί λα πξνζεγγίζεη εθαηνκκχξηα πειάηεο θαη κάιηζηα
πέξαλ εζληθψλ ζπλφξσλ, ζε φιν ηνλ θφζκν. Γηαθήκηζε βξίζθνπκε θαη ζε πνιιέο
ηζηνζειίδεο πνπ καο δίλνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν (δσξεάλ ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, πξνθίι ζε ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο).
Σν δηαδίθηπν είλαη αλακθηζβήηεηα έλα ηεξάζηην πεδίν πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο
ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Ζ πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαθηλείηαη ζε απηφ θαη
ην πιήζνο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ αλαδεηά ην επηβεβαηψλνπλ απηφ. Απφ ηε κηα, ε
ειεθηξνληθή παξνπζία κηαο ζχγρξνλεο εηαηξείαο, ε ηζηνζειίδα ηεο, δειαδή, νθείιεη
λα είλαη αμηνπξεπήο θαη αληαλαθιά ηελ θνπιηνχξα ηεο. Απφ ηελ άιιε, ε παξνπζία
απηή πξέπεη λα πξνσζείηαη ζσζηά θαη λα δηαθεκίδεηαη θαηάιιεια. Ζ δηαθήκηζε ζην
internet απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ
παξνπζία κηαο επηρείξεζεο ζην internet πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θάπνηεο αξρέο.
Απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ. Δπηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπο ε
θαιχηεξε δπλαηή παξνπζίαζε ηεο εηαηξίαο, κε ηξφπν πνπ λα πξνζειθχεη ηνπο
επηζθέπηεο. Ζ επηρείξεζε πνπ έρεη παξνπζία ζην internet είλαη απαξαίηεην λα δίλεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά Ησάλλεο Αλχζεο 17 κε απηή. Δπίζεο λα δεκνζηεχεη εηδήζεηο ή
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηα επηηεχγκαηα ζηνλ θιάδν ηεο. Οη
ζπλήζεηο ηξφπνη πξνβνιήο κέζσ ηνπ Internet πεξηιακβάλνπλ:





Γεκηνπξγία εηαηξηθψλ sites κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ηεο εηαηξίαο, ηελ
ελεκέξσζε γχξσ απφ απηή θαη βέβαηα ηελ έκκεζε ή άκεζε πξνψζεζε ησλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο.
Γεκηνπξγία πξαυληηθψλ sites κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ρξεζηψλ πνπ ζα
δεκηνπξγήζνπλ ζρέζε κε ην πξντφλ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ αγνξά ηνπ. Σν
αληηθείκελν ηεο πξνβνιήο κπνξεί λα είλαη– εθηφο απφ ην πξντφλ- κία ηδέα,
έλαο άλζξσπνο, έλα θφκκα, κηα ζξεζθεία θ.ν.θ.
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Θεακαηηθά sites, ηα νπνία πξνβάιινπλ θαη ελεκεξψλνπλ γηα νκνεηδή
αληηθείκελα θαη ππεξεζίεο. Σα sites απηά πξνζειθχνπλ ηνπο ρξήζηεο πνπ
ελδηαθέξνληαη γηα ην ζέκα, πξνβάιινληαο έκκεζα ή άκεζα ην πεξηερφκελφ
ηνπο.
Ζιεθηξνληθά newsletters ή κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θπξίσο
ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα. ηαλ ν ρξήζηεο επηιέγεη λα ιακβάλεη ηα κελχκαηα
απηά γηαηί ηα βξίζθεη ρξήζηκα, ηα απνηειέζκαηα είλαη ζπλήζσο ζεηηθά. ε
αληίζεηε πεξίπησζε, κπνξεί λα απνβνχλ άθξσο αξλεηηθά γηα ην αληηθείκελν
πνπ πξνσζείηαη.
Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ζε sites πνπ έρνπλ κεγάιε θίλεζε ή είλαη
ζρεηηθά κε ην πξνσζνχκελν αληηθείκελν.

Γηάγξακκα 2.10

2.11 Πωο επεξεάδνληαη νη θαηαλαιωηέο από ηελ δηαθήκηζε
Ζ δηαθήκηζε ινηπφλ, αλακθίβνια ρξεζηκνπνηεί ηελ πεηζψ. Υξεζηκνπνηψληαο φπσο
πξναλαθέξακε είηε ηελ ινγηθή είηε ην ζπλαίζζεκα. Γεληθά ε δηαθήκηζε κπνξεί λα
παξνκνηαζηεί κε έλαλ Γνχξεην Ίππν πνπ <<κηιάεη>> θαηεπζείαλ ζηα ελδφκπρα καο.
Δίλαη ηφζν ηζρπξή θαη πνιιέο θνξέο δπζδηάθξηηε πνπ πξνθαιεί αζπλείδεηα
ιαλζαζκέλεο άμηεο θαη ζέισ κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ν θαηαλαισηήο καξηνλέηα
ελφο ζπζηήκαηνο πνπ κνλφο ζθνπφο είλαη ην θέξδνο ησλ επηρεηξήζεσλ.

Αλ κηα δηαθήκηζε ζε πείζεη φηη έρεηο αλάγθε έλα πξντφλ ηφηε δελ είλαη ζε ζέζε ν
θαηαλαισηήο λα δηαθξίλεη ηα πξαγκαηηθά ζέισ ηνπ απφ απηά πνπ ηνπ πξνβάιινπλ.
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Οη πνιίηεο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαθεκίζεηο ρσξίο λα ην
θαηαιάβνπλ.
Δίλαη έλα θαινζηεκέλν ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνίεη ηξφπνπο λα πείζεη θαη ηνπο πην
δχζπηζηνπο πνπ πξνζπαζνχλ λα αληηζηαζνχλ ζηηο δηαθεκίζεηο θαη ζηνλ ηξφπν
πξνβνιήο ελφο πξντφληνο , ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθηνχλ ηελ δηάθνξα ηεο
δηθή ηνπο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηελ ξνε ησλ πξαγκάησλ θαη ηα ζέισ ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο. Αο ζθεθηνχκε θάηη απιφ: βιέπνπκε ζε κηα δηαθήκηζε κηα σξαία
γπλαίθα πεξαζκέλεο ειηθίαο γλσζηή ζην επξχ θνηλφ(εζνπνηφ, ηξαγνπδίζηξηα) πνπ
αλαθέξεη φηη παξέκεηλε λέα ρξεζηκνπνηψληαο απφ κηθξή ειηθία ηελ θξεκά ηεο lierac.
Ακέζσο καο παίξλεη ην κήλπκα φηη αλ ζέινπκε λα παξακείλνπκε λέεο, πξέπεη λα
πξνκεζεπηνχκε απηήλ ηελ θξεκά απφ φηαλ αθφκα δελ ρξεηαδφκαζηε λα βάινπκε
θξεκά π.ρ. ζηελ ειηθία ησλ 20 ρξνλψλ, κε απνηέιεζκα λα γίλνπκε πειάηεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο γηα ρξφληα αθνχ ε εηαηξία ζνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θάζε
δεθαεηία λα αλεβαίλεηο επίπεδν ζηελ πνηφηεηα θαη ζηηο αλάγθεο ηεο επηδεξκίδαο ζηελ
θαηεγνξία ηεο θξέκαο. Έηζη γελλάηε κηα αλάγθε πνπ πξνθαλψο δελ ηελ είρακε. Με
ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίδεηαη ε ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο θαη ράλεηαη ε πξσηνβνπιία
αθνχ πηα ν άλζξσπνο ελεξγεί θαηεπζπλφκελνο θαη αιινηξηψλεηαη.

Ζ ζπλερήο δηαθήκηζε <<θάλεη πιχζε εγθέθαινπ >>ζην θνηλφ κε απνηέιεζκα λα ηνλ
νδεγεί ζηελ ππεξθαηαλάισζε. Παιηφηεξα ππήξραλ ηα κέζα κεηαθνξάο πνπ
ρξεζηκνπνηνχζαλ νη πνιίηεο αθνχ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα έρνπλ φινη
απηνθίλεηα. Σψξα έρνπκε φινη φρη έλα αιιά απφ δπν θαη παξαπάλσ απηνθίλεηα πνπ
αληηζηνηρνχλ ζην θάζε ζπίηη κε απνηέιεζκα ηελ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
ζπλερή πξνηξνπή λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα Μ.Μ.Μ γηα απνθπγή απηνχ. Μελ πάκε φκσο
πνιχ πίζσ πξηλ κφιηο 20 ρξφληα θηλεηά ηειεθσλά είραλ ειάρηζηνη άλζξσπνη ή
αληηζηνηρνχζε ζε θάζε ζπίηη κφιηο έλα. Σψξα ζε θάζε ζπίηη αληηζηνηρνχλ αθξηβψο
φζα είλαη θαη ηα κειή ηεο νηθνγελείαο απφ ηελ πην κηθξή ειηθία έσο θαη ηνλ
κεγαιχηεξν.
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Απηφ ζπκβαίλεη κε φια ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηαηί φζα βιέπεη ην κάηη ηνπ
αλζξψπνπ ηφζα είλαη θαη ηα ζέισ ηνπ. Ζ αλάπηπμε δειαδή ηεο πιηζηηθήο ηάζεο κε
απνηέιεζκα ηελ ζπζζψξεπζε αγαζψλ θαη δηφγθσζε αηνκηθψλ αγαζψλ.
Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ επεξεάδεηαη απφ ην
κάξθεηηλγθ θαη ηελ δηαθήκηζε. Αθνκνηψλνπκε πξφηππα ηδέεο , θαηαλαισηηθέο
ζπλήζεηεο ψζηε λα ζπκβαδίδνπκε κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο κφδαο.
Δίλαη κηα ηάζε γεληθά ηεο αλζξψπηλεο θχζεο λα πεγαίλεη κε φηη δηαηάδεη ην ζχλνιν
απφ θφβν κελ μερσξίζεη θαη δελ γίλεη απνδεθηφο. Με απηφ ηνλ ηξφπν λαξθψλεηαη ε
ζθέςε θαη νδεγνχκαζηε ζπλερεία ζηελ θαηαζηξνθή ηεο πξνζσπηθφηεηαο καο.
Αδξαλνπνηνχκαζηε θαη ειεγρφκαζηε ζε φινπο ηνπο ηνκείο απφ ηα ζπκθέξνληα
πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζην θέξδνο. Έλα απιφ παξάδεηγκα πνπ δείρλεη
φηη ηα πξντφληα πνπ δηαθεκίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχκε δελ είλαη πάληα θαη ηα
θαιπηέξα θαη νη αλάγθεο πνπ καο δεκηνπξγνχλ έρνπλ αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα
ζηελ πγεία καο, είλαη ε πξφζθαηε εξεπλά πνπ αλέδεημε, φηη φιεο νη νδνληφθξεκεο γηα
άκεζε ιεχθαλζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηα ηειεπηαία ρξφληα θζείξεη ην
ζκάιην ησλ δνληηψλ κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη πεξηζζφηεξα ζθξαγίζκαηα εμαηηίαο
ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνπλ

πκθσλνχκε βεβαία φηη εθηφο απφ ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ε δηαθήκηζε εληζρχεη
ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν ηεο,(ζέζεηο εξγαζίαο
ελεκεξσηηθέο δηαθεκίζεηο θαηά ηνπ aids, ηα λαξθσηηθά, εξεπλά αγνξάο ,εμέιημε
πξντφλησλ) αιιά φηαλ ε ελεκέξσζε ηεο είλαη ζσζηή θαη ζηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε
ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη φρη ζηελ εμαπάηεζε ηνπ εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ
αληαγσληζκνχ.
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2.12 Η ζεωξία ηνπ Maslow

Σα θχξηα θίλεηξα απφ ηα νπνία επεξεάδνληαη νη θαηαλαισηέο πξνέξρνληαη
απφ ηελ ππξακίδα ηνπ Maslow. Ζ νπνία πεξηιακβάλεη 5 βαζηθά ζηάδηα,
μεθάλεη απφ ηηο θπζηνινγηθέο αλάγθεο θαη θαηαιήγεη ζηελ θνξπθή κε ηηο
αλάγθεο ηηο απηνπξαγκάησζεο. Φπζηθά γηα λα πεξάζεη ν άλζξσπνο ζην
επφκελν ζηάδην ζα πξέπεη πξψηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο θπζηνινγηθέο ηνπ
αλάγθεο.

Γηάγξακκα 2.12
(http://www.mixanitouxronou.gr/pia-anagki-ine-i-pio-simantiki-gia-kathe-anthropo-tilei-i-perifimi-piramida-tou-psichologou-maslow-pou-tin-axiopiisan-i-manatzer-giana-dinoun-bonous-ke-se-idos/)
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2.13Μέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο.

Σα social media απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ππιψλα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ δηάδνζε ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη
ηαρχηεξα. Σα social media είλαη ε λέα κνξθή ηεο παξαδνζηαθήο δηαθήκηζεο
θαη αλακθηζβήηεηα ζεσξείηαη πιένλ ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο
δηαθήκηζεο. Μεξηθά απφ ηα πην δεκνθηιή θνηλσληθά δίθηπα είλαη ην
Google,Facebook θαη Twitter. Λφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ
νηθνλνκηθνχ απηνχ ηξφπνπ πξνβνιήο νη επηρεηξήζεηο δείρλνπλ ζηαδηαθά λα ην
πξνηηκνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν. Αληαπνθξίλνληαη ζηα λέα δεδνκέλα θαη
αξρίδνπλ λα βιέπνπλ ηελ εμέιημε ηεο επηρείξεζεο. Γηα απηφ νη εηαηξείεο ζα
πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηθνηλσλίαο έηζη ψζηε λα
θαηαθέξνπλ λα ζηαζνχλ ζε πςειφ επίπεδν αληαγσληζκνχ. Σν κεγαιχηεξν
θνκκάηη ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θιάδνπ έρεη αλακθηζβήηεηα ην Google θαη ε
ππεξεζία πνπ παξέρεη ην Google AdWords. Με ηελ δηαθήκηζε ζην Google
επηηπγράλεη θαλείο ηελ πνηνηηθή επηζθεςεκφηεηα θαη πξαγκαηηθά νη ρξήζηεο
δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηερφκελν ηνπο. Αληίζηνηρα,
απνηειεζκαηηθή είλαη θαη κε δηαθνξά ην κεγαιχηεξν κέζσ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο ην Facebook.. νη ρξήζηεο απμάλνληαη θαζεκεξηλά κε ξαγδαίνπο
ξπζκνχο θαη έηζη απνηειεί ηνλ ηδαληθφηεξν ρψξν γηα λα πξνβιεζνχλ νη
δηαθεκίζεηο.

39

2.14 Καηεγνξίεο δηαθεκίζεηο

Σα Social media ρσξίδνληαη ζε 7 βαζηθέο θαηεγνξίεο:
1.Γεκνζηεχζεηο: ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη πιαηθφξκεο φπσο ην
Twitter.
2.Γηακνηξαζκφο: είλαη ε θαηεγνξία πνπ επηηξέπεη ηελ δεκνζίεπζε βίληεν θαη
θσηνγξαθηψλ φπσο ην YouTube θαη ην Picasa.
3.πδεηήζεηο απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα Forums θαη ηα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ζρνιίσλ.
4.Δκπφξην: πεξηέρεη φια ηα εξγαιεία γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ κε ηελ ρξήζε
θνππνληψλ φπσο ην Groupon.
5.Σνπνζεζία: εδψ βξίζθνληαη πιαηθφξκεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία, θηλεηά θαη
ηνπηθά δίθηπα.
6.Γίθηπν: είλαη φια ηα θνηλσληθά δίθηπα Facebook,my life.
7.Παηρλίδηα: πεξηιακβάλνληαη παιηά αιιά θαη λέα παηρλίδηα πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειέθσλνπ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν

3.1 Δηζαγωγή
Έλα απφ ηα πην δεκνθηιή θνηλσληθά δίθηπα είλαη ην Facebook. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ
λα έρνπλ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε θίινπο ηνπο κέζσ κελπκάησλ ή κέζσ θάκεξαο
εληειψο δσξεάλ. Αθφκα κπνξνχλ λα ςάμνπλ λα βξνπλ παιηνχο ηνπο θίινπο θαη λα
απνθηήζνπλ άκεζα επαθή καδί ηνπο θαη ηέινο λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο(GROUP)
κε ζπγθεθξηκέλα άηνκα κε θάπνηα θνηλά ελδηαθέξνληα πρ (λα αθνχλε ηελ ίδηα
κνπζηθή).Ζ ηζηνζειίδα απηή ζηεξίδεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ αλεβάδνπλ νη ρξήζηεο
ηνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ θσηνγξαθηψλ λα θηάλεη ηα 14 εθαηνκκχξηα θαζεκεξηλά. Απηή
ηε ζηηγκή είλαη ην δεκνθηιέζηεξν θνηλσληθφ δίθηπν έρνληαο πεξηζζνηέξνπο απφ
132,1 εθαηνκκχξηα θαζεκεξηλνχο ελεξγνχο ρξήζηεο.
(http://www.socialmedialife.gr/109111/facebook-ti-einai-kai-pos-leitourgei/)

ςγγπαθέαρ: Θοδωπήρ Κόνζοςλαρ

3.2 Ση είλαη ην Facebook;
Σν Facebook αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Ξεθίλεζε ζαλ έλαο
δηθηπαθφο ρψξνο επηθνηλσλίαο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Harvard ζηηο 4 Φεβξνπάξηνπ ηνπ
2004 απφ ηνλ MarkZuckerberg.Σν φλνκα ηνπ Facebook πξνέξρεηαη απφ έλα βηβιίν
κε θσηνγξαθίεο θαη νλφκαηα θνηηεηψλ πνπ ηνπο δηλφηαλ ζηελ αξρή ηεο αθαδεκατθήο
ρξνληάο ζε θάπνηα παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο έηζη ψζηε λα γλσξίδνληαη νη θνηηεηέο
κεηαμχ ηνπο. Με απηή ηελ ινγηθή ινηπφλ δεκηνπξγήζεθε απηφ ην κέζν θνηλσληθήο
δηθηχσζεο πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε ζχλδεζε αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο θαη ηελ κεηαμχ
ηνπο γλσξηκία κέζσ δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ θαη θσηνγξαθηψλ.
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3.3 Πώο ιεηηνπξγεί ην Facebook;
ην Facebook ππάξρνπλ δπν είδε ινγαξηαζκψλ. Σν έλα είδνο είλαη νη πξνζσπηθνί
ινγαξηαζκνί ησλ ρξεζηψλ θαη ην άιιν είδνο είλαη νη ζειίδεο νπνχ θηηάρλνληαη
θπξίσο απφ επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ λα πξνβάιινπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη λα πείζνπλ
ηνπο ρξήζηεο λα ηα αγνξάζνπλ. Αθφκα ππάξρνπλ θαη ζειίδεο θαιιηηερλψλ π.ρ.
ηξαγνπδηζηέο νπνχ πξνβάιινπλ ηα λέα ηνπο. Έλαο ηψξα πξνζσπηθφο ινγαξηαζκφο
ρξήζηε απνηειείηε απφ ην ιεγφκελν ρξνλνιφγνη νπνχ εθεί δεκνζηεχεη φηη απηφο
επηζπκεί θαη απφ ην newsfeedνπνχ είλαη έλαο ρψξνο ζηνλ νπνίν έξρνληαη φιεο νη
ελεκεξψζεηο ,κλήκαηα πνπ καο αθνξνχλ.

3.4 Πνζό δεκνθηιέο είλαη απηό ην Facebook;
Ο αζηξνλνκηθφο αξηζκφο ησλ 132,1 εθαηνκκπξίσλ ελεξγψλ ρξεζηψλ ηα ιέεη φια.
Απηφο ν αξηζκφο είλαη κφλν κηα κέηξεζε πνπ έγηλε κφιηο ην 2008. ηελ ζεκεξηλή
επνρή ν αξηζκφο απηφο έρεη απμεζεί ξαγδαία. Αθφκα ην Facebookέρεη ηηκεζεί κε
αξθεηά βξαβεία θαη έρεη ηνπνζεηεζεί ζηηο «ηνπ 100 θιαζζηθέο ηζηνζειίδεο». Δπίζεο
ζχκθσλα κε κηα εξεπλά ζε Παλεπηζηήκην ηεο Αγγιίαο ην Facebookκαδί κε ηε κπχξα
θαηαηάρζεθε ζηελ 2ε ζέζε κε ηηο πην δεκνθηιήο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ.
Σέινο ν AaronSorkin, δηάζεκνο δεκηνπξγφο ηαηληψλ έρεη εθθξάζεη ην ελδηαθέξνλ
ηνπ λα θηηάμεη κηα ηαηλία κε ηελ δσή ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ Facebook.
(http://lyk-vatheos.eyv.sch.gr/Ergasies/2009-2010/Facebook.htm)

ςγγπαθέαρ:ΕιπηλέναΚαπηελιά ,Χπιζηίνα Λεονηάπη, Θεοδοζία Μήηπος ,Δημήηπηρ
Γεπαμάνηρ

3.5 Πξόζβαζε ζην Facebook
Σν Facebook κπνξεί θάπνηνο λα ην επηζθεθζεί είηε κέζσ ππνινγηζηή ζηε ζειίδα
www.Facebook.com είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Facebook ζε
android,iOS,windowsphone εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Αθφκα
ππάξρεη θαη ε δηεχζπλζε 0.Facebook.com ε νπνία ιεηηνπξγεί γηα δσξεάλ πινήγεζε
κέζσ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ κε ρξήζε 3G/4G θαη φρη κέζσ wi-fi .
Ζ κνλή δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεη απηή ε δηεχζπλζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο είλαη φηη
δε δείρλεη νπηηθφ πιηθφ ,δειαδή θσηνγξαθίεο θαη βίληεν.
(https://ask2help.wordpress.com/2010/12/29/free-access-facebook-from-mobile/)
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3.6 Δγγξαθή Υξεζηώλ
Ζ εγγξαθή ησλ ρξεζηψλ είλαη εληειψο δσξεάλ φιε δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο είλαη
πνιχ απιή ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα ζπκπιεξψζνπκε ηα ζηνηρεία καο θαη λα
δψζνπκε έλα αμηφπηζην email ψζηε λα θάλνπκε επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ καο.

Δηθόλα 3.6
(http://www.daskalemata.gr/social-networks-help/facebook-help/register-at-

facebook.html)
ςγγπαθέαρ: Michel Z

3.7 Η γιώζζα ηνπ Facebook
χκθσλακεηνιεμηθφNewOxfordAmericanDictionaryε ιέμε ηεο ρξνληάο είλαη απφ ην
Facebook θαη δελ είλαη άιιε απφ ηε ιέμε unfriendπνπ ζε ειεχζεξε απφδνζε ζεκαίλεη
«μεθάλσ»(θάπνηνλ απφ θίιν) δειαδή φηαλ έλαο ρξήζηεο απνθαζίδεη λα αθαηξέζεη
έλαλ άιινλ ρξήζηε απφ ηε ιίζηα ησλ δηαδηθηπαθψλ θίισλ ηνπ.

Δηθόλα 3.7
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(http://lyk-vatheos.eyv.sch.gr/Ergasies/2009-2010/Facebook.htm)

ςγγπαθέαρ: ΕιπηλέναΚαπηελιά ,Χπιζηίνα Λεονηάπη, Θεοδοζία Μήηπος
,Δημήηπηρ Γεπαμάνηρ

3.8 Η ιεηηνπξγία ηνπ Facebook

ην Facebook νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ κηα ζειίδα πξνθίι νπνχ κπνξνχλ λα
δεκνζηεχνπλ πιεξνθνξίεο πνπ νη ίδηνη επηζπκνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, γηα ηελ
θαηάζηαζε ηνπο, γηα ηνπο θίινπο ηνπο, θσηνγξαθίεο, βίληεν ,ηξαγνχδηα θαη φηη άιιν
ηνπο αξέζεη. Δπίζεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ςάμνπλ θαη
λα βξνπλ θίινπο ηνπο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο φπσο ε δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ην ζρνιείν ,ην παλεπηζηήκην ή απιά ην φλνκα ηνπο.
Έηζη νη ρξήζηεο ζηέιλνπλ αηηήκαηα θίιηαο ζε άιινπο ρξήζηεο νη νπνίνη ζα κπνξνχλ
είηε λα απνδερηνχλ(confirm) ην αίηεκα είηε λα ην απνξξίςνπλ(ignore). Απφ ηε ζηηγκή
πνπ ν ρξήζηεο αξρίδεη λα απνθηά θίινπο ηφηε ζηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα βιέπεη
δεκνζηεχζεηο θαη λέα απφ ηνπο ρξήζηεο κε ηνπο νπνίνπο είλαη πιένλ θίινη. Έλαο
ρξήζηεο ζηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα κπνξεί επίζεο λα δεη δεκνζηεχζεηο απφ δηάθνξεο
ζειίδεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα αθνινπζήζεη παηψληαο κνπ αξέζεη (like).
Κάζε ζειίδα κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη ή κηα επηρείξεζε ή δεκφζηα πξφζσπα φπσο
είλαη έλαο αζιεηήο ,έλαο εζνπνηφο ή έλαο ηξαγνπδηζηήο.

Δηθόλα 3.8
3.9 Λεηηνπξγίεο Facebook
Σν Facebook αθφκα έρεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη ην κνπ αξέζεη(like), ε
θνηλνπνίεζε(share) θαη ηα ζρφιηα(comments).Οη ρξήζηεο κε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο
κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζηνπο θίινπο ηνπο ηη ηνπο αξέζεη ,λα θνηλνπνηνχλ ζε απηνχο
άξζξα θαη εηδήζεηο απφ ην δηαδίθηπν θαη λα ζρνιηάδνπλ θάηη πνπ ίζσο ηνπο έθαλε
εληχπσζε ή ηνπο ελφριεζε .Οη ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξεί λα είλαη δεκνζηέο δειαδή
νξαηέο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ή κφλν ζηνπο θίινπο ηνπο.
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Πξφζθαηα ην Facebook πηνζέηεζε άιιε κηα ιεηηνπξγία νπνχ αληί γηα κνπ
αξέζεη(LIke) κπνξείο λα επηιέμεηο θαη θάηη δηαθνξεηηθφ φπσο ηέιεην(love),
νχδνπ(wow) θαη αιιά έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα δείρλεη αθξηβψο ην ηη αηζζάλεηαη φηαλ
βιέπεη κηα θσηνγξαθία ή θάπνην ζχλδεζκν.

Δηθόλα 3.9

3.10 Παηρλίδηα
Σν Facebook πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα παίμεηο παηρλίδηα OnLine κε ρξήζηεο πνπ
γλσξίδεηο ή κε ρξήζηεο πνπ δελ ηνπο γλσξίδεηο. Αθφκα νη ρξήζηεο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα πεξάζνπλ επράξηζηα ηελ ψξα ηνπο θαη λα κείλνπλ αξθεηή ψξα
απαζρνιεκέλνη επηιέγνληαο λα παίμνπλ κφλνη ηνπο θάπνην απφ ηα πνιιά παηρλίδηα
πνπ πξνηείλεη ην Facebook.

Δηθόλα 3.10
3.11 Πξνζηαζία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ
Σν Facebook δεκηνπξγήζεθε κε θχξην ζθνπφ λα αληαιιάδνπλ νη άλζξσπνη κε ηνπο
θίινπο ηνπο κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξίεο θαη γεληθφηεξα λα αληαιιάδνπλ πιεξνθνξίεο
κε αλζξψπνπο πνπ νη ίδηνη ηνπο γλσξίδνπλ θαη ζέινπλ λα ηνπο έρνπλ «θίινπο» θαη
φρη «αγλψζηνπο». Γη’ απηφ ην ιφγν ην Facebook αθνινπζεί θάπνηεο αξρέο φπσο:
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Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγρεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα νπνία κνηξάδεηαη κε
ηνπο άιινπο ρξήζηεο .



Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδηνλ.

3.12 Σξόπνη γηα λα είζηε αζθαιείο ζην Facebook





Ρπζκίζηε πνηνη ζα βιέπνπλ ηηο θνηλνπνηήζεηο ζαο θαη ηηο θσηνγξαθίεο ζαο.
Ρπζκίζηε πνηνη ζα βιέπνπλ ην ηειέθσλν ζαο θαη ηελ δηεχζπλζε ζαο..
Ρπζκίζηε πνηνη κπνξνχλ λα ζαο βξίζθνπλ ζηελ αλαδήηεζε κε ην φλνκα ζαο.
Γεκηνχξγεζε ιίζηεο θίισλ έηζη ψζηε λα επηιέγεηε εζείο ηη δεκνζηεχζεηο δίθεο
ζαο κπνξεί λα βιέπεη ν θάζε θίινο ζαο.

3.13 Αληίθηππνο

Κνηλσληθή δσή
Σν Facebook έρεη επεξεάζεη ηε θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ κε πνιινχο ηξφπνπο.
Σν Facebookπιένλ είλαη δηαζέζηκν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ αλά παζά ζηηγκή , αθνχ
πιένλ βξίζθεηε ζε φιεο ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη ζε ζπλερή
επηθνηλσλία κε θίινπο , ζπγγελείο θαη άιινπο γλσζηνχο ηνπ , αθφκα θαη αλ απηνί
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή ρσξά απφ φηη βξίζθεηε ν ρξήζηεο αξθεί λα έρνπλ
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Σέινο έρεη θαηαθέξεη λα ελψζεη ζπγγελείο πνπ είραλ ραζεί
κεηαμχ ηνπο.
Τγεηά
χκθσλα κε θάπνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξνληά ην
Facebookεπεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ ρξήζηε. ηαλ ν ρξήζηεο βιέπεη
θσηνγξαθίεο απφ άιινπο ρξήζηεο θίινπο ηνπ απφ ηπρφλ δηαθνπέο πνπ πήγαλ
αηζζάλεηαη δήιεηα θαη δπζαξέζθεηα πνπ απηφο δελ έρεη θαηαθέξεη λα θάλεη ηα ίδηα
πξάγκαηα. Άιιεο αίηηεο δήιεηαο είλαη θαη νη θσηνγξαθίεο ρξεζηψλ πνπ δείρλνπλ ηελ
επηπρηζκέλε νηθνγελεηαθή ηνπο δσή θαη θάλνπλ ηνπο άιινπο ρξήζηεο λα αηζζάλνληαη
κνλνί θαη φηη δελ έρνπλ θαηαθέξεη νη ίδηνη λα θάλνπλ ηίπνηα ζεκαληηθφ ζηε δσή ηνπο.
Σέινο ζχκθσλα κε εξεπλά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ
Michigan ηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ ζην δπζάξεζην ζπκπέξαζκα φηη έθεβνη νη
νπνίνη επηζθέπηνληαη θαζεκεξηλά ηνλ ηζφηνπν ηνπ Facebookαηζζάλνληαη φιν θαη πην
άζρεκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ραξάο θαη δσήο ηνπο έπεθηε
θαζεκεξηλά.

46

3.14 Η αξλεηηθή πιεπξά ηνπ Facebook
Μεξηθά αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Facebook είλαη:









Απηνθηνλίεο
Ραηζηζκφο
Δζηζκφο
Παηδεξαζηία
Βηαζκνί
Γνινθνλίεο
Δθβηαζκνί
Παξαβίαζε πξνζσπηθήο δσήο

(http://tpelab201143.wikispaces.com/6.+%CE%91%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%
CE%BA%CE%AD%CF%82+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE
%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85+Facebo
ok)
ςγγπαθεαρ:ΠεννςρΜποςλοςηζα
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Κεθάιαην 4ν

4.1 Η Γηαθήκηζε ζην Facebook
Οη δηαθεκίζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην Facebook έξρνληαη απεπζείαο απφ δηαθεκηζηέο
πνπ έρνπλ πιεξψζεη θάπνην πνζφ ζηνπο δηαρεηξηζηέο πξνθεηκέλνπ λα δηαθεκίζνπλ ηα
πξντφληα ηνπο ζηνπο ρξήζηεο. Οη δηαθεκηζηέο πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ ηη αξέζεη
πεξηζζφηεξν ζηνπο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ιεγφκελα «cookies» ηα νπνία έρνπλ
ζθνπφ λα εηδνπνηνχλ ηνλ ηζφηνπν πνπ έρεη επηζθεθηεί ν ρξήζηεο γηα ηελ
πξνεγνπκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ. Με απηφ ην ηξφπν ν δηαθεκηζηήο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη θαη λα πξνζαξκφζεη ηε δηαθήκηζε ζχκθσλα κε ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Σν Facebook δελ ειέγρεη ηα cookies πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ ηνπο δηαθεκηζηέο θαη νη δηαθεκηζηέο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο
πιεξνθνξίεο ησλ ρξεζηψλ εθηφο βέβαηα θαη αλ νη ίδηνη νη ρξήζηεο επηιέμνπλ λα ηηο
κνηξαζηνχλ καδί ηνπο.
(http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/bah/2015/AmpelakiotiMaria/attacheddocument-1436420822-351823-13841/AmpelakiotiMaria2015.pdf)
ςγγπαθέαρ: ΑΜΠΕΛΑΚΘΩΣΗ ΜΑΡΘΑ

4.2 εκαζία Γηαθήκηζεο ζην Facebook
Hζεκαζία ηεο δηαθήκηζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη
είλαη ν βαζηθφο ηξφπνο ψζηε κηα επηρείξεζεο λα δείμεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηα
πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαη έηζη λα θαηαθέξεη ηε δεκηνπξγία εζφδσλ
θαη πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηεο. Σν Facebook είλαη έλα κέζν θνηλσληθήο
δηθηχσζεο ην νπνίν πξνζειθχεη θαζεκεξηλά εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζηε ζειίδα ηνπ,
έηζη νη επηρεηξήζεηο ην επηιέγνπλ γλσξίδνληαο φηη είλαη ην θαηαιιειφηεξν κέζν γηα
λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη λα ηα δνπλ εθαηνκκχξηα ρξήζηεο.Με απηφ ην
ηξφπν νη επηρεηξήζεηο πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζε κεγάιν αξηζκφ θαηαλαισηψλ
θαη επηηξέπνπλ ζε απηήλ λα δεκηνπξγήζεη έλα κεγάιν φλνκα κε θαλαηηθνχο κνλίκνπο
πειάηεο.
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4.3 Γηαηί ε δηαθήκηζε ζην Facebook είλαη ηόζν απνηειεζκαηηθή;
ηελ επνρή πνπ δνχκε ε ηερλνινγία έρεη εμειηρζεί ηφζνο πνιχ πνπ κηα επηρείξεζε
κπνξεί λα ηελ εθκεηαιιεπηεί ψζηε λα έρεη θέξδνο θαη ρσξίο λα ζπαηαιάεη ηα ρξήκαηα
ηεο ζε αθξηβνχο ηξφπνπο δηαθήκηζεο φπσο θνππφληα εθπηψζεσλ θαη θπιιάδηα ηα
νπνία κάιηζηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαιήγνπλ ζηα ζθνππίδηα.
Ζ δηαθήκηζε ζην Facebookπξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα πνπ ηα παξαδνζηαθά
κέζα (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν ,πεξηνδηθά) δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ. ην
Facebookινηπφλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα απεπζπλζείο ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ
πνιιά θνηλά κεηαμχ ηνπο. Οπζηαζηηθά ηε δηαθήκηζε ηε βιέπεη κφλν απηφο πνπ
ζέινπκε λα απεπζπλζνχκε. Σέινο ε δηαθήκηζε ζην Facebookζπλδπάδεη ην θαιχηεξν
ηξφπν δηαθήκηζεο πνπ δελ είλαη άιινο απφ ην «απφ ζηφκα ζε ζηφκα» ζε πνιχ
γξήγνξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ φηη ην θάλνπλ ηα παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο.

4.4 Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα επηιέμεηε λα θάλεηε δηαθήκηζε ζην
Facebook






Ζ επηζθεςηκφηεηα ζην Facebookείλαη πςειφηεξε απφ φηη ζην google
ην Facebook ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ 14 εθαηνκκχξηα ελεξγνί ρξήζηεο
θαζεκεξηλά
Ζ δηαθήκηζε ζην Facebook εκθαλίδεηε κε ηε κνξθή banners
Ζ δηαθήκηζε ζην Facebook έρεη ρακειφηεξν θφζηνο απφ φηη έρεη ζε
δηαθνξεηηθά κέζα φπσο ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν θ.α.
Πνιιά ζηαηηζηηθά έρνπλ δείμεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα φηη ζην Facebook
κπνξείο λα απμήζεηο ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηεο εηαηξείαο ζνπ

4.5 Βαζηθή δηαθνξά ηεο δηαθήκηζεο ζην Facebook ζε ζρέζε κε ην google
ην Facebookκπνξείο λα θάλεηο ζηφρεπζε θνηλνχ δειαδή λα επηιέμεηε ζε ηη θνηλφ
ζέιεη λα πάεη ε δηαθήκηζε ζαο κε βάζε ην θχιν , ηελ ειηθία ην επίπεδν κφξθσζεο ε
αθφκα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ.

Δηθόλα 4.5
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4.6 Πιενλεθηήκαηα δηαθήκηζεο ζην Facebook
Έλα θνηλσληθφ δίθηπν φπσο είλαη ην Facebook κε εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο
θαζεκεξηλά κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζην ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο
φπσο:





Σν πξντφλ κπνξεί λα δηαθεκηζηεί ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο ππνςήθηνπο
πειάηεο καδί
Γεκηνπξγία ζειίδαο απνθιεηζηηθά γηα πξντφληα γχξσ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε
επηρείξεζε
ηφρεπζε ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο ρξεζηψλ
Πην θζελή δηαθήκηζε ζε ζρέζε κε ην google

Δηθόλα 4.6
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1419/log_00063.pdf?se
quence=1
ςγγπαθέαρ: Αναζηαζιάδη Γεωπγία , Γκπέμος Μαπία

4.7 Μεηνλεθηήκαηα δηαθήκηζεο ζην Facebook
ηηο κέξεο καο φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο θπξίσο ηνπ εμσηεξηθνχ επηιέγνπλ λα
δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ θάπνηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ φπσο είλαη ην
Facebook.Οη πεξηζζφηεξνη φκσο δηαθεκηζηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ηάζε απηή
παξαηεξνχλ φηη ππάξρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ψζηε λα θξηζεί επηηπρεκέλε απηφ ην
είδνο δηαθήκηζεο. χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο δηαθεκηζηέο θαη δηάθνξεο έξεπλεο πνπ
έρνπλ θάλεη θαηά θαηξνχο ,
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νη ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη online ζε θάπνην θνηλσληθφ δίθηπν πξνηηκάεη λα πεξλάεη
ην ρξφλν ηνπ είηε κε ηνπο θίινπο ηνπ είηε παίδνληαο θάπνην παηρλίδη θαη αγλνεί
ηειείσο κάξθεο πξντφλησλ πνπ δηαθεκίδνληαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα.
ηαλ νη δηαθεκηζηέο ινηπφλ πξνζθαιέζνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ λα
κπνπλ ζε ηζηνζειίδεο ψζηε λα δνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζπλήζσο δελ ηα θαηαθέξλνπλ ,
εθηφο αλ ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξά αιιά ηερλάζκαηα γηα λα ηξαβήμνπλ ηε πξνζνρή
ησλ ρξεζηψλ φπσο είλαη δηαγσληζκνί , δσξνεπηηαγέο θαη έπαζια. Πνιιέο θνξέο φκσο
φια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ηνπο ρξήζηεο λα ζρεκαηίζνπλ άζρεκε εηθφλα γηα ηα
πξντφληα.

(http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1419/log_00063.pdf?se

quence=1)
ςγγπαθέαρ: Αναζηαζιάδη Γεωπγία , Γκπέμος Μαπία

4.8 Η Γηαθήκηζε ζην Facebook κέζα ζηελ θξίζε

Σα ηειεπηαία ρξνληά δπζηπρψο ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε νηθνλνκηθή θξίζε. Πνιιέο
είλαη νη εηαηξείεο πνπ ζθέθηνληαη αλ πξέπεη θαη αλ αμίδεη λα δηαζέζνπλ ρξήκαηα ψζηε
λα θάλνπλ κηα δηαθεκηζηηθή θακπαληά γηα ηελ εηαηξεία ηνπο. Θεσξνχλ φηη ζηελ
ησξηλή αγνξά δελ ππάξρεη ξεπζηφηεηα θαη ρξήκαηα λα δαπαλεζνχλ άζθνπα. Οη
ηξάπεδεο είλαη πιένλ πνιχ δχζθνιν λα δψζνπλ θάπνην δάλεην θαη απηφ έρεη σο
ζπλέπεηα λα κελ ππάξρνπλ ηφζα ρξήκαηα ψζηε κηα εηαηξεία λα δηαθεκίζεη ηα
πξντφληα ηεο θαη λα βξεη λένπο πειάηεο. Ωζηφζν απηφ είλαη ιάζνο γηα ην ιφγν φηη ν
θαηαλαισηήο ζέινληαο θαη κε , φζν θαη λα κελ έρεη αξθεηά ρξήκαηα ππάξρνπλ
θάπνηα αγαζά ηα νπνία πξέπεη λα ηα αγνξάζεη γηαηί ηνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα.
Τπάξρεη φκσο κηα ηεξάζηηα δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξνληά ε νπνία
είλαη φηη ν θαηαλαισηήο ζα ςάμεη πνιχ θαη ζα θάλεη εξεπλά αγνξάο πξηλ αγνξάζεη ηα
πξντφληα πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη. Ζ δηαθήκηζε ζην Facebook πιένλ έρεη πνιιέο
δπλαηφηεηεο αθνχ αξθεηνί ρξήζηεο ηνπ ςάρλνπλ δηαθνξά πξντφληα απφ δηαθεκίζεηο
πνπ βιέπνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζειίδα. ε πεξηφδνπο θξίζεο ε δηαθήκηζε ζηα
θνηλσληθά δίθηπα θαη εηδηθφηεξα ζην Facebook πνπ έρεη ηφζνπο πνιινχο ρξήζηεο
θαζεκεξηλά φρη κφλν ρακέλα ρξήκαηα δελ είλαη φπσο λνκίδνπλ πνιινί αιιά ζίγνπξα
κπνξεί λα θέξεη πνιινχο λένπο πειάηεο ζηελ εηαηξεία.
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4.9 Ο επεξεαζκόο ηωλ ρξεζηώλ ηνπ Facebook από ηηο δηαθεκίζεηο
Ζ δηαθήκηζε επεξεάδεη ηε ινγηθή ηνπ θαηαλαισηή θαη καδί κε ηε ςπρνινγία ηνπ
αζθεί επίδξαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. ιν θαη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ιφγσ ηεο
επηξξνήο πνπ αζθεί ην δηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο
έρνπλ γίλεη ζε κεγάιν βαζκφ ζχκαηα ησλ δηαθεκίζεσλ. Μέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ
ινηπφλ ην θνηλφ πείζεηε πσο φινη νη άλζξσπνη πξέπεη λα είλαη ίδηνη κε απηά πνπ
εθείλεο πξνβάιινπλ. Με απηφ ην ηξφπν κεηαδίδνληαη νη λέεο ηάζεηο ηεο κφδαο νη
νπνίεο ζπρλά είλαη αθαηάιιειεο πξνο κηάκηζε φπσο πξνβνιή ζσκαηηθψλ πξνηχπσλ
κε πνιχ αδχλαηεο γπλαίθεο πνπ πιαζάξνληαη σο ην θπζηνινγηθφ θαη πγηέο.
Σα ηειεπηαία ρξνληά κάιηζηα απηφ ην θαηλφκελν είλαη φιν θαη πην έληνλν κε
απνηέιεζκα πνιιά λέα θνξίηζηα λα παχνπλ λα είλαη επραξηζηεκέλα κε ην ζψκα ηνπο
θαη λα πξνζπαζνχλ πάζε ζπζία λα απνθηήζνπλ θαιιίγξακκά ζψκαηα γηαηί πηζηεχνπλ
φηη κφλν έηζη ζα γίλνπλ απνδεθηά απφ ηε θνηλσλία. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα λα
έρνπλ γξήγνξα απνηειέζκαηα παχνπλ λα ηξέθνληαη ζσζηά ε ζηακαηάλε λα ηξψλε
εληειψο κέρξη λα δνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα πνπ απηέο ζέινπλ. Πνιινί γηαηξνί
επηκέλνπλ φηη ηα θξνχζκαηα απμάλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Facebook άξρηζε λα δείρλεη ηέηνηα
πξφηππα νκνξθηάο.

Δηθόλα 4.9
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4.10 Πεηπρεκέλεο Γηαθεκίζεηο ζην Facebook
Αο δνχκε θάπνηα παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ δηαθεκίζεσλ νη νπνίεο απέθεξαλ
πνιιά θέξδε ζηηο επηρεηξήζεηο αθνχ θαηάθεξαλ θαη αχμεζαλ ηηο πσιήζεηο ηνπο θαη
ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηε ζειίδα ηνπο.
Ζ cocacolaαπνηειεί έλα παξάδεηγκα πξνο κηάκηζε γηα άιιεο επηρεηξήζεηο αθνχ
γλσξίδεη πνιχ θαιά πψο λα ρξεζηκνπνηεί ην Facebook. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ήηαλ λα
θάλεη θνηλνπνίεζε θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν έηζη ψζηε λα πξνζειθχζεη φζν
πεξηζζφηεξν ζαπκαζηέο κπνξεί. Σν απνηέιεζκα ηε δηθαίσζε αθνχ θαηάθεξε λα
θηάζεη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηεο ζην 93% θαη ηα έζνδα ηεο λα μεπεξάζνπλ ηα 7
εθαηνκκχξηα επξψ.

Δηθόλα 4.10
Έλα αθφκα παξάδεηγκα είλαη ε εηαηξεία “novoshoes” ζηε Πεηξνχπνιεε νπνία
δεκηνχξγεζε κηα ζειίδα ηεο ζην Facebookψζηε λα θάλεη γλσζηά ηα πξντφληα ηεο. Σν
απνηέιεζκα ήηαλ 1 ζηνπο 2 πειάηεο ηεο λα γλσξίζεη ηα πξντφληα ηεο θαη λα ηελ
επηζθεθηεί ιφγσ ησλ πξντφλησλ πνπ είδε ζηε ζειίδα ηεο ζην Facebook. Σέινο κέζσ
ηεο ζειίδαο ηεο θαηάθεξε λα γίλεη γλσζηή θαη ζε άιιεο πεξηνρέο.
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Άιιν έλα παξάδεηγκα είλαη θαη ε εηαηξεία ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ Dell.Ζ
εηαηξεία απηή ινηπφλ είρε ηελ ηδέα λα θηηάμεη κηα ζειίδα ζην Facebookνπνχ νη
πειάηεο ηεο ζα κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ βειηηψζεηο ζηα πξντφληα ηεο ε θαη λα
πξνηείλνπλ λέεο ηδέεο γηα θαηλνχξγηα πξντφληα. Με απηφ ην ηξφπν θαηάθεξε λα
δεκηνπξγήζεη λέα πξντφληα νπνχ πξφηεηλαλ νη ίδηνη πειάηεο ηεο κε απνηέιεζκα ε
δήηεζε ηνπο λα είλαη πνιχ κεγάιε.

Δηθόλα 4.10.1

4.11 Πνηεο εηθόλεο ιεηηνπξγνύλ θαιπηέξα γηα ηηο δηαθεκίζεηο ζην Facebook;
Αο δνχκε ινηπφλ παξαθάησ πνηεο είλαη νη εηθφλεο νη νπνίεο θαηαθέξλνπλ λα
νδεγήζνπλ κηα δηαθήκηζε λα έρεη πνιχ θαιπηέξα απνηειέζκαηα.




Δπηπρηζκέλεο γπλαίθεο: Ζ θαιχηεξε δηαθήκηζε δελ είλαη άιιε απφ γπλαίθεο
ραξνχκελεο θαη επηπρηζκέλεο νη νπνίεο θνηηάδνπλ απεπζείαο ζην θαθφ
Πνιχρξσκα ινγφηππα: Σα ινγφηππα κηαο επηρείξεζεο είλαη θαιχηεξν λα είλαη
πνιχρξσκα κε έληνλα ρξψκαηα απφ ην λα είλαη βαξεηά
Φσηνγξαθίεο πξνζψπσλ: Μηα θσηνγξαθία κε έλαλ ραξνχκελν άλζξσπν ή
έλαλ άλζξσπν λα κηιάεη είλαη θάηη ην νπνίν θαίλεηαη λα έρεη πνιχ θαιά
απνηειέζκαηα γηα κηα δηαθεκηζηηθνί θακπαληά
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Δηθόλα 4.11
(http://business.vrisko.gr/blog/2016/ianouarios/facebook-diafimiseis-eikones)

4.12 HXξήζε ηνπ κάξθεηηλγθ κέζω ηνπ Facebook
Σν Facebook είλαη έλα θνηλσληθφ δίθηπν ην νπνίν επηηξέπεη ηε δηθηχσζε κεηαμχ
πνιιψλ αηφκσλ κε ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπδεηνχλ.
ηφρνο ησλ αλζξψπσλ ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη νη ρξήζηεο λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα
ηα πξντφληα κηαο επηρείξεζεο θαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ απηή πξνζθέξεη. ηε
ζεκεξηλή επνρή πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απνθαζίδνπλ λα γίλνπλ κέιε ζε
θάπνην θνηλσληθφ δίθηπν νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα ην
εθκεηαιιεπηνχλ. Έηζη κεγάιεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη κε ην πψο
κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ λα πξνζειθχζνπλ ρξήζηεο ζηα πξντφληα ηνπο κε
αλζξσπίλνπο ηξφπνπο.
Σα θνηλσληθά δίθηπα θαη ζπγθεθξηκέλα ην Facebook κπνξνχλ λα ρηίζνπλ κηα κάξθα
ελφο πξντφληνο θαη λα παίμνπλ θαη πνιχ ζεκαληηθφ ξνιφ. Οη ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη
online είλαη αιεζηλέο θαη ιέλε πνιιά γηα ηε ζρέζε ηνπ θαηαλαισηή κε ην πξντφλ θαη
γηα ηα πξάγκαηα πνπ αξέζνπλ ή φρη. Σα ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ αθνινπζνχλ απηή ηε
ηερληθή ψζηε λα κάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα
πξντφληα ή λα βειηηψζνπλ ηα ήδε ππάξρνληα. Αθφκα γηα λα πξνζεγγίζεη ε κάξθα
ρξήζηεο πξέπεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κάξθεηηλγθ δείρλεη επαηζζεζία θαη λα
ελδηαθέξεηε γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. ηαλ νη κάξθεο πξνζπαζνχλ λα
επηθνηλσλήζνπλ θνηλσληθά πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε έλα κφλν πξάγκα ,λα
εληνπίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή θαη λα ηηο θαιχςνπλ. ηαλ νη κάξθεο
επηθνηλσλνχλ κε αιεζηλέο εκπεηξίεο νη θαηαλαισηέο ην ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη
δίλνπλ αμία ζηελ κάξθα.
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4.13 Σν κάξθεηηλγθ κέζω ηνπ Facebook

Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο κέζα ζηε δσή καο
θαηάθεξε φπσο ήηαλ θπζηθφ λα επεξεάζεη εθηφο απφ ηελ δσή καο θαη ηελ νηθνλνκία
ηεο θάζε ρσξάο. ιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο βαζίδνληαη ζε ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη
θαζεκεξηλά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ άλζξσπνη φιν θαη πεξηζζφηεξν δείρλνπλ κηα
πξνηίκεζε λα θηηάρλνπλ πξνθίι ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη λα μνδεχνπλ φιν θαη
πεξηζζφηεξν ρξφλν εθεί ιφγσ φηη θαη ε πξφζβαζε πιένλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη
πνιχ εχθνιε ιφγσ ηεο ρξήζεο θηλεηψλ θαη ησλ tablets. Πιένλ νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ
αλαιάβεη ην κάξθεηηλγθ κηαο εηαηξίαο έρνπλ πάςεη λα ςάρλνπλ πνηεο είλαη νη αλάγθεο
ηνπ θαηαλαισηή θαη ςάρλνπλ ηξφπνπο λα εληαρζνχλ θαη νη ίδηνη ζε θνηλσληθά δίθηπα
ψζηε λα επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κε ηνπο θαηαλαισηέο.
Σν πην δεκνθηιέο θνηλσληθφ δίθηπν είλαη ην Facebook νπνχ ηα κέιε ηνπ αλέξρνληαη
ζε εθαηνκκχξηα. Σν Facebook μεθίλεζε σο έλα κέζν γηα λα επηθνηλσλνχλ νη ρξήζηεο
κεηαμχ ηνπο ρσξίο θαλέλα θφζηνο θαη λα κπνξνχλ κεηαμχ ηνπο λα παίμνπλ θαη
παηρλίδηα.
Πιένλ ην Facebook έρεη κεγάιε δπλακηθή αλάπηπμεο θάηη πνπ επλνεί κηα εηαηξία
αθνχ κπνξεί λα δηαθεκίζεη ηα πξντφληα ηεο ζε εθαηνκκχξηα ρξήζηεο κφλν κε έλα
πάηεκα θνπκπηνχ. Οη ρξήζηεο ινηπφλ ,πνπ βξίζθνπλ έλα ελδηαθέξνλ πξντφλ ζε κηα
δηαθεκηδνκέλε ζειίδα αθνινπζψληαο θάπνηνπ ζπλδέζκνπο κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ
ην πξντφλ ή κφλν λα ελεκεξσζνχλ γηα ην ηη πξνζθέξεη θαη γηα ηελ ηηκή ηνπ. Με απηφ
ην ηξφπν νη επηρεηξήζεηο βειηηψλνπλ ην κάξθεηηλγθ πνπ θάλνπλ πξνζπαζψληαο λα
κεηαηξέςνπλ ηνπο επηζθέπηεο πνπ έρνπλ θαζεκεξηλά ζε πηζαλνχο πειάηεο ηνπο.

4.14 Tα νθέιε ηνπ κάξθεηηλγθ κέζω ηνπ Facebook
To δηαδίθηπν έρεη αιιάμεη πνιχ ηηο ζρέζεηο θαηαλαισηή θαη επηρείξεζεο. Σν
Facebook είλαη πνιχ αγαπεηφ ζηνπο θαηαλαισηέο θαη πξνζθέξεη πνιιά
πιενλεθηήκαηα. Σν κάξθεηηλγθ παίδεη ζεκαληηθφ ξνιφ ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Μηα
θαιή ζηξαηεγηθή επηρείξεζεο πξέπεη λα έρεη έλα δπλαηφ πξφγξακκα κάξθεηηλγθ ζε
φηη αθνξά ηα θνηλσληθά δίθηπα. Οη ππεχζπλνη πξέπεη λα βξνπλ λέα πξντφληα θαη λα
απνζπάζνπλ θαιέο θξηηηθέο θαη ζρφιηα αιιά λα απνθηήζνπλ θαη λένπο θαλαηηθνχο
πειάηεο νη νπνίνη ζα είλαη ηφζν θαλαηηθνί ζηα λέα απηά πξντφληα νπνχ ζα ηα
ππνζηεξίδνπλ θαη ζα ηα ζαπκάδνπλ θαζεκεξηλά. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθφ γηα
ηηο επηρεηξήζεηο νη ππεχζπλνη ζην κάξθεηηλγθ λα εμνηθεησζνχλ κε ηα λέα δεδνκέλα
ηεο ηερλνινγίαο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε onlineζπδεηήζεηο γηα λα πξνσζνχλ ηα
λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο ηνπο. Αθφκα νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα
είλαη πξνεηνηκαζκέλεο εθηφο απφ ηα ζεηηθά ζρφιηα λα αληηκεησπίδνπλ θαη ηα
αξλεηηθά ζρφιηα ηα νπνία κπνξεί λα ππάξμνπλ. Σα ζπγθεθξηκέλα ζρφιηα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη σο ζπκβνπιέο ψζηε λα βειηησζνχλ ηα πξντφληα. Έηζη γηα ηηο
επηρεηξήζεηο είλαη ζεκαληηθή ε πηνζέηεζε ησλ αμηνινγήζεσλ online. Απηέο νη
αμηνινγήζεηο πξνζθέξνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα φπσο:
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νη πειάηεο λα είλαη πην επλντθνί πξνο ηα πξντφληα κηαο επηρείξεζεο φηαλ ηνπο
δεηείηαη ε γλψκε ηνπο
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κέζσ ησλ δηάθνξσλ ζρνιίσλ ε επηρείξεζε λα παίξλεη
λέεο ηδέεο απφ ηνπο πειάηεο ηεο
απφ δηάθνξεο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηε
παξαπάλσ ηαθηηθή έρνπλ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο

ηελ ζεκεξηλή επνρή ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα
δείρλνπλ φηη αλήθνπλ ζηηο θαιέο επηρεηξήζεηο. Απηφ ππνζηεξίδεηε απνθιεηζηηθά απφ
ηνπο πειάηεο ηεο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ σο αξρηθφ ηνπο ζηάδην ηελ
θνηλσληθφηεηα ηνπο. Αιψζηε νη θαιχηεξνη πσιεηέο είλαη νη θαλαηηθνί πειάηεο.

Δηθόλα 4.14

4.15 Σν Facebook ωο εξγαιείν κάξθεηηλγθ
Ζ δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ έθεξαλ λέα δεδνκέλα ζην κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ην Facebook δεκηνπξγήζεθαλ λέα
δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ε επηρείξεζε πξέπεη λα πξνβάιιεηε ζην
δηαδίθηπν. Σν Facebook θαζηέξσζε έλα λέν είδνο κάξθεηηλγθ νπνχ νη πειάηεο
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα κελ είλαη κφλν δέθηεο δηαθεκηζηηθψλ
κλεκάησλ. ηελ νπζία ην Facebook απνηειεί κηα θνηλφηεηα πνπ ρσξίδεηε ζε νκάδεο
αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα , ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ θηι. . Με απηφ ην
ηξφπν ινηπφλ δεκηνπξγνχληαη ηα ιεγφκελα targetgroups δειαδή νκάδεο νη νπνίεο
έρνπλ σο ζηφρν έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ ψζηε λα δηαθεκίζνπλ πξντφληα θαη
ππεξεζίεο
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4.16 Facebook Μάξθεηηλγθ

ΣνFacebook Μάξθεηηλγθ είλαη νη ηερληθέο θαη νη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Facebook έηζη ψζηε λα απμεζεί ε αλαγλσζηκφηεηα θαη ε
απήρεζε κηαο επηρείξεζεο. Ζ δηαθήκηζε ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ δίθηπν κπνξεί
λα είλαη πνιχ επηθεξδήο γηα κηα επηρείξεζε αθνχ νη ρξήζηεο ηνπ μεπεξλνχλ ηα 500
εθαηνκκχξηα.ην Facebook Μάξθεηηλγθ αθνινπζείηε κηα δηαδηθαζία κε θάπνηα
ζηάδηα φπσο:






ρεδηαζκφο ζηξαηεγηθήο γηα ηε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο
Δπηινγή εηθφλσλ θαη θείκελσλ γηα λα εηζαρζνχλ ζην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο
κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ ηνπο ρξήζηεο
Σαθηηθή αλαλέσζε ηνπ πξνθίι ηεο επηρείξεζεο
Δλέξγεηεο ψζηε λα απμεζεί ν αξηζκφο ρξεζηψλ ζην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο
Παξαθνινχζεζε αλ απνδίδεη ε ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε
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4.17 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Facebook Μάξθεηηλγθ πξνο όθεινο κηαο
εηαηξείαο;

Αο δνχκε ινηπφλ ηη πξέπεη λα θάλεη κηα εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα έρεη φθεινο :











ζα πξέπεη λα ζθεθηεί ηη κήλπκα ζέιεη λα πεξάζεη ζηνπο ρξήζηεο θαη πνηνο είλαη
ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ην θάλεη.
Θα πξέπεη ζηελ ζειίδα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζην Facebook λα έρεη πνιιέο
έγρξσκεο θσηνγξαθίεο απφ ηα πξντφληα ηεο ψζηε λα ηα δεη ν θφζκνο θαη λα
πεηζηεί λα ηα αγνξάζεη
Αλ ε εηαηξεία παξέρεη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα δείμεη ζηνπο ρξήζηεο πνζφ
γξήγνξα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη. Γηα παξάδεηγκα αλ έρεηε θαζαξηζηήξην ζα
πξέπεη κε έλα βίληεν λα δείμεηε πνζφ γξήγνξα κπνξεί λα πιχλεηε θαη λα
παξαδψζεηε έλα κπνπθάλ
ζα πξέπεη ε ζειίδα ηεο εηαηξείαο λα δεηάεη ηε γλψκε ησλ ρξεζηψλ γηα ηα
πξντφληα ηεο ε ηεο ππεξεζίεο ηεο
Ο ηνίρνο ηεο ζειίδαο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηε ηαθηηθά
Οη θίινη ηεο ζειίδαο ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα λέεο ππεξεζίεο , λέεο
ηερληθέο , πξνζθνξέο ηνπ κελά θαη λέα πξντφληα
Να ελεκεξψλνληαη νη ρξήζηεο γηα ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, γηα ηηο
αξγίεο θαζψο θαη λα είλαη αλνηρηή ηα ζαββαηνθχξηαθα
Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ε ζειίδα λα είλαη ζπλέρεηα ελεκεξσκέλε ψζηε νη
ρξήζηεο λα βιέπνπλ φηη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί .

Δηθόλα 4.17
(http://itcompanygr.blogspot.gr/2012/02/facebook-marketing.html)
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4.18 Ση θάλνπκε ζην Facebook Μάξθεηηλγθ;






Γεκηνπξγνχκε κηα ζειίδα εηαηξηθή κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ
αθνινπζνχλ ηε ζειίδα
Αλαξηνχκε ζπλέρεηα θαηλνχξγην πεξηερφκελν ψζηε λα κέλεη ακείσην ην
ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη θάλεη likeζηελ ζειίδα καο
Δθηεινχκε δηαγσληζκνχο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη ππέζηεθεο ηεο
ζειίδαο
Αμηνπνηνχκε ηε δηαθήκηζε ζην Facebookζηνρεχνληαο ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ
πξνζειθχνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ
Παξαθνινπζνχκε ηα ζηαηηζηηθά ηεο ζειίδαο

Δηθόλα 4.18
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν

5.1 Δηζαγωγή
H Google είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ.
Ηδξχζεθε απφ ηνλ ΛάξξπΠέηηδ θαη ηνλ εξγθέη Μπξηλην 1996.
Οη LarryPage θαη SergeyBrin γλσξίδνληαη ζην παλεπηζηήκην ηνπ ηάλθνξλη φπνπ
έθαλαλ ην δηδαθηνξηθφ ηνπο. Ζ κεραλή αλαδήηεζεο Google ζπγθεληξψλεη θαη
νξγαλψλεη θαζεκεξηλά εθαηνκκχξηα αλ φρη δηζεθαηνκκχξηα πιεξνθνξίεο απφ ηνλ
ηζηνρψξν. Μεηαηξέπεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ζε
παγθφζκην επίπεδν νη νπνίνη αλαδεηνχλ δηαδηθηπαθά κέζσ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο
πνπ είλαη θαη ε βαζηθή ππεξεζία ηεο Google.
Δλψ νη ζπλεζηζκέλεο κεραλέο αλαδήηεζεο αξρεηνζεηνχζαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο
ζχκθσλα κε ην πφζεο θνξέο εκθαλίδνληαλ νη φξνη ζηελ ζειίδα αλαδήηεζεο, νη δχν
θνηηεηέο αλαθάιπςαλ έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα πνπ εμέηαδε ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο
ηζηνζειίδεο. Απηή ε λέα ηερλνινγία νλνκάζηεθε PageRank. ε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα έγηλε ε πην γλψζηε κεραλή αλαδήηεζεο. Οη θαηαλαισηέο ¨εξσηεχηεθαλ¨
ηελ απιφηεηα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο ηεο Google, θαζψο θαη ηα γξήγνξα θαη
αθξηβή απνηειέζκαηα πνπ πξνζθέξεη άκεζα ζηνπο ρξήζηεο. Ζ Google γξήγνξα έγηλε
ε λνχκεξν έλα πχιε πξνο ηελ ηεξάζηηα πνζφηεηα ελεκέξσζεο, πεξηζζφηεξν απφ ην
60% ησλ αλαδεηήζεσλ ζην internet γίλεηαη κέζσ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο ηεο
Google.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2007 έξεπλαο αγνξάο έδεημαλ φηη ε GoogleInk έγηλε ε πξσηνπφξνο
εηαηξεία παγθνζκίσο θαη άθεζε ζε δεχηεξε ζέζε ηελ MicrosoftGorp.
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5.2 Η Ιζηνξία ηνπ google

1996

Οη δπν θίινη ζπνπδάδνπλ καδί θαη δεκηνπξγνχλ ηελ κεραλή
αλαδήηεζεο πνπ ηελ νλφκαζαλ BackRub.Ζ λέα κεραλή δελ
ιεηηνχξγεζε γηα πεξηζζφηεξν απφ έλαλ ρξφλν ζην ηαλθνξλη θαζψο
απνδείρζεθε φηη ην πιήζνο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη πνιχ κεγάιν
γηα ηα δεδνκέλα ηνπ Παλεπηζηήκηνπ.
1997

Ζ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο γίλεηαη ζχληνκα θαη νη δχν θίινη θαηαιήγνπλ
ζην φλνκα Google.Πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε googol ε νπνία είλαη έλαο
καζεκαηηθφο φξνο πνπ αξρίδεη κε ην 1 θαη αθνινπζείηαη κε 100
κεδεληθά. Ζ νλνκαζία απηή δελ είλαη ηπραία θαζψο ν Lank θαη ν
Sergery ζέιεζαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα εθθξάζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο
γηα έλαλ νξγαλσκέλν θαη απεξηφξηζην φγθν πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηζηφ.
1998

ηηο 4 επηεκβξίνπ ε Google ηδξχεηαη ζηελ Καιηθφξληα.

1999

Σν πξψην καο δειηίν ηχπνπ αλαθνηλψλεη κηα
Υξεκαηνδφηεζε 25 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ ηηο Sequoia Capital
θαη Kleiner Perkins.
2000

Σν GoogleAdWords μεθηλά κε 350 πειάηεο. Μηα πιαηθφξκα πνπ
κπνξεί λα δηαθεκηζηεί είηε έλαο απιφο ρξήζηεο είηε έλαο
δηαθεκηζηήο.
2001

Παξνπζηάδεηε ην πξψην εηήζην GoogleZeitgeist, πνπ δείρλεη φηη γηα
ηελ ρξνληά πνπ πέξαζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλαδήηεζεο έγηλε γηα
ηνλ “HarryPotter”.
2002

Κπθινθνξεί ην πξψην πξντφλ ηεο Google γηα επηρεηξήζεηο:
Σν GoogleSearchAppliance είλαη έλα θίηξηλν θνπηί ην νπνίν νη
επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζπλδένπλ ζην δίθηπν ησλ ππνινγηζηψλ ηνπο.
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2003

Παξνπζηάδεηε ην GoogleGrants, ηε κε θεξδνζθνπηθή έθδνζε ηνπ
AdWords, ην νπνίν πξνζθέξεη ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο
δηαθεκίζεηο AdWords αμίαο 10.000 δνιαξίσλ θάζε κήλα, γηα λα
πξνσζήζνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο.
2004

Παξνπζηάδεηε ην Gmail . ήκεξα πεξεθαλεχεηαη φηη έρεη
πεξηζζφηεξνπο απφ 425 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο.
2005

Τινπνηνχληαη νη Υάξηεο Google. Απνθαιχπηεηαη ην GoogleEarth,
κηα ππεξεζία ραξηνγξάθεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε εηθφλεο απφ
δνξπθφξνπο ε νπνία ζαο επηηξέπεη λα ηαμηδεχεηε εηθνληθά ζε
νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία ζηνλ θφζκν. Απφ ηφηε έρνπλ γίλεη πάλσ απφ 1
δηζεθαηνκκχξην ιήςεηο ηνπ Google Earth

2006

Κπθινθνξεί ε Μεηάθξαζε Google. ήκεξα ε ππεξεζία κεραληθήο
κεηάθξαζεο παξέρεη κεηαθξάζεηο αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 70
δηαθνξεηηθέο γιψζζεο.

2007

Αλαθνηλψλεηε ην Android ,ηελ πξψηε αλνηρηή πιαηθφξκα γηα θηλεηέο
ζπζθεπέο.
2008

Αλαθνηλψλεηαη ην πξψην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ην νπνίν νλνκάδεηαη
GoogleChrome. Μεηά απφ 5 ρξφληα ν Chrome θακαξψλεηαη θαζψο
πάλσ απφ 750 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά.
2009

Παξνπζηάδεηε ην GoogleVoice πνπ βειηηψλεη ηελ ρξήζε ηνπ
ηειεθψλνπ κε ιεηηνπξγίεο φπσο ε κεηαγξαθή θσλεηηθψλ κελπκάησλ.
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2010

Ζ πξψηε δηαθήκηζε ηεο Google ζην ακεξηθαληθφ Super Bowl
δηεγείηαη κηα ηζηνξία αγάπεο κέζα απφ φξνπο αλαδήηεζεο. Πξφθεηηαη
γηα έλα απφ ηα πνιιά βίληεν πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ αλάδεημε
ηεο αλζξψπηλεο πιεπξάο ηεο αλαδήηεζεο.
2011

Σν Πνξηνθφιη Google δηεπθνιχλεη ηηο αγνξέο ζηα θαηαζηήκαηα, ζην
δηαδίθηπν ή ελ θηλήζεη θαη βνεζάεη ηνπο εκπφξνπο λα απινπνηνχλ ηελ
εκπεηξία νινθιήξσζεο ηεο αγνξάο.
2012

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2012 ν θφζκνο παξαθνινπζεί γηα πξψηε θνξά
δσληαλά ην κεγαιχηεξν αζιεηηθφ γεγνλφο ηνπο νιπκπηαθνχο αγψλεο.
2013

Σν Android μεπεξλάεη ηνλ αξηζκφ ηνπ 1 δηζεθαηνκκπξίνπ
ελεξγνπνηήζεσλ ζπζθεπψλ.

2014

Ζ εηήζηα αλαζθφπεζή καο κε ηηο δεκνθηιέζηεξεο αλαδεηήζεηο
νλνκάδεηαη πιένλ Οη αλαδεηήζεηο ηνπ έηνπο ζην Google.
2015

Γεκηνπξγείηε κηα ππεξεζία πνπ νλνκάδεηαη Google Traffic θαη
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα βιέπνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηνπο δξφκνπο
πξηλ επηιέμνπλ κηα δηαδξνκή.
(https://www.google.gr/intl/el/about/company/history/)

5.3 Η Ολνκαζία ηνπ Google
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Δίλαη ην φλνκα πνπ ζπλαληάκε ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζε θάζε καο βήκα ζην
δηαδίθηπν.Ζ ηζηνξία μεθηλάεη απφ έλα ινγνπαίγλην κε ηε ιέμε «Googol».ΣνGoogol
είλαη καζεκαηηθφο φξνο θαη έλα Googol αληηζηνηρεί ζε κία κνλάδα αθνινπζνχκελε
απφ 100 κεδεληθά. O φξνο θαζηεξψζεθε απφ ηνλ Μίιηνλ ηξφηηα ην 1938 γηα λα
εθθξάζεη ηνλ αξηζκφ 10100: δέθα ηξηαθνληάθηο εθαηνκκχξηα. Έηζη ινηπφλ ε Google
ζπλέδεζε ην φλνκά ηεο κε έλαλ «ππεξάξηζκν» δείρλνληαο φηη θαη εθείλε δηαρεηξίδεηαη
έλαλ ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ.

5.4 Σν ινγόηππν ηεο Google

 1997:Σν πνιύρξωκν ινγόηππν.
Μπνξεί ε θαηλνχξγηα κεραλή αλαδήηεζεο λα ήηαλ αθφκα ζηνπο server ηνπ
Παλεπηζηήκηνπ θαη λα κελ ππήξρε ζαλ εηαηξεία αιιά ε δεκηνπξγία ελφο ινγφηππνπ
ήηαλ αλαγθαία ιχζε ήηαλ έλα πνιχρξσκν ινγφηππν δίρσο λα γλσξίδνπκε πνηφο ην
ζρεδίαζε.

Δηθόλα 5.4.1

 1998:Σν πξώην θαλνληθό ινγόηππν.
OSergeyBrin ρξεζηκνπνηψληαο ην Gimp ζρεδίαζε ην πξψην ηθαλνπνηεηηθφ
ινγφηππν ηεο Google. Πξνηίκεζε ηελ γξακκαηνζεηξά BaskervilleBold θαη έλα
πξάζηλν G γηα αξρή.

Δηθόλα 5.4.2
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 1999:Ο δηάζεκνο ζπλδπαζκόο ρξωκάηωλ.
Ζ κφλε αιιαγή ήηαλ ζηα ρξψκαηα, θαη ζηελ πξνζζήθε ελφο ζαπκαζηηθνχ, θαζψο
ήζειε λα κηκεζεί ην Yahoo!

Δηθόλα 5.4.3

 1999-2010:Σν ινγόηππν ηωλ δέθα ρξόλωλ.
Ζ νκάδα ηεο Google πξνζέιαβε ηνλ ζρεδηαζηεί RuthKedar θαζψο έρεη αλάγθε
απφ έλα ινγφηππν πνπ ζα θιέςεη ηηο εληππψζεηο. Ο Kedar αληηθαηέζηεζε ηελ
γξακκαηνζεηξά κε ηελ Catull αιιά δηαηήξεζε ην ρξσκαηηθφ κνηίβν.

Δηθόλα 5.4.4

 2013-2015:Από ην ηξηζδηάζηαην ζην δηζδηάζηαην.
Σν ηξηζδηάζηαην εθέ αθαηξείηαη θαη ηε ζέζε ηνπ παίξλεη έλα απιφ επίπεδν
ινγφηππν κε απαιά ρξψκαηα.

Δηθόλα 5.4.5
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 2015:Η κεγάιε αιιαγή.
Μηα θαηλνχξγηα γξακκαηνζεηξά δεκηνπξγήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ην ινγφηππν ε
νπνία νλνκάζηεθε ProductSanst. Ζ ηειεπηαία αιιαγή ηεο google ζην ινγφηππν
είλαη θαη ε πην ζεκαληηθή απφ ην 1999.

Δηθόλα 5.4.6
(πγγξαθέαο Άγγεινο Κπξίηζεο)

5.5 Η Αλάπηπμε ηεο Google
Ζ Googleείλαη κία εηαηξεία πνπ θαζεκεξηλά αλαπηχζζεηαη ζηαζεξά θπξηεχνληαο ζηελ
δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ κεγάιε επηηπρία ηεο εηαηξείαο
άλνημε λέεο νξίδνληεο γηα ηνπο ηδξπηέο πνπ ζπλερψο ζέινπλ λα είλαη πξσηνπφξνη ζε
φινπο ηνπο ηνκείο. Γηα απηφ πνιχ ζχληνκα ε νκάδα ηεο Googleάξρηζε ηηο έξεπλεο γηα
ηελ αγνξά λέσλ εηαηξεηψλ. Μέρξη ζήκεξα ε εηαηξεία έρεη απνθηήζεη ζην δπλακηθφ
ηεο πάλσ απφ 180 εηαηξείεο.

5.6 Οη κεγαιύηεξεο επελδύζεηο ηεο Google


Google Earth

EarthViewer 3D ήηαλ ην αξρηθφ φλνκα ηεο GoogleEarth πξηλ λα ηελ απνθηήζεη ζην
δπλακηθφ ηεο ε Googleto 2004. Καηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εηαηξεία KeyholeInc κε
ζθνπφ ηελ γξαθηθή απεηθφληζε ηεο Γεο. Σν πξφγξακκα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη
εηθφλεο απφ ζχγρξνλνπο δνξπθφξνπο ηφζν γηα επηρεηξήζεηο θαη ηνπνζεζίεο άιια θαη
γηα πην εληππσζηαθά κέξε φπσο ε ζειήλε θαη ν πιαλήηεο Άξεο, θαιχπηεη ζρεδφλ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιαλήηε.
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πλερψο ε GoogleEarth αλαβαζκίδεηαη θαη πιένλ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα γηα ηνπο
ρξήζηεο λα βιέπνπλ ηα ζέκαηα ησλ ραξηψλ ζε ηξηζδηάζηαηε κνξθή.

Δηθόλα 5.6.1
Με ιίγα ιφγηα κε ην Google Earth, ν ρξήζηεο κπνξεί λα εμεξεπλήζεη ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηεο γεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ σθεαλψλ ζε 3D, ελψ ηαπηφρξνλα βιέπεη
3D εηθφλεο ησλ δξφκσλ κε ην Street View.Δίλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν πνπ δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα γλσξίζνπλ ηνλ πιαλήηε καο. Σέινο κε ηελ ιεηηνπξγία
Sky ε νπνία κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα βιέπνπλ ηνλ ράξηε ηνπ λπρηεξηλνχ νπξαλνχ θαη
λα παξαηεξνχλ ηα αζηέξηα.

Δηθόλα 5.6.2
(https://el.wikipedia.org/wiki/Google_Earth)


YouTube

Ηδξχζεθε ην 2005 απφ ηνλ Σζαλ Υαξιεη, ηεβ Σζελ θαη ηνλ Σδνζλη Καξηκ. Σνλ
Οθηψβξην ηνπ 2006 ε Google κεγάισζε ηελ νηθνγέλεηα ηεο αγνξάδνληαο ην
Youtbube κε αληαιιαγή κεηνρψλ αμίαο 1,65 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.
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Σν YouTube απνηειεί έλα θνηλσληθφ κέζν αλαπαξαγσγήο βίληεν. Δίλαη ην πην
πεξηδήηεην ζην είδνο ηνπ θαζψο θάζε κήλα ην επηζθέπηνληαη πάλσ απφ 1
δηζεθαηνκκχξην ελεξγνί ρξήζηεο ελψ θάζε ιεπηφ αλεβαίλνπλ πάλσ απφ 100 ψξεο
βίληεν. Γηα πνιινχο ρξήζηεο ζεσξείηαη έλα ςπραγσγηθφ θνηλσληθφ δίθηπν θαζψο ν
θαζέλαο κπνξεί λα δεη ηα αγαπεκέλα ηνπ βίληεν φπσο θαη λα αλεβάζεη θαη ηα δηθά
ηνπ. Δπίζεο πεξηέρεη ιεηηνπξγίεο φπσο ην «κνπ αξέζεη» «δελ κνπ αξέζεη» θαζψο θαη
λα ζρνιηάζεη θαη λα επηθνηλσλήζεη κε άιινπο ρξήζηεο απφ δηάθνξεο ρψξεο.

Δηθόλα 5.6.3



Motorola

To 1972 ν Ακεξηθάλνο Μάξηηλ Κνχπεξ ν νπνίνο δνχιεπε ζηελ Motorolaζην ηθάγν
δεκηνχξγεζε ην πξψην θηλεηφ ηειέθσλν. Σν θηλεηφ ήηαλ 33 εθαηνζηά θαη δχγηδε 1
θηιφ. Ζ Motorolaαπνηέιεζε ηελ έκπλεπζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο εθηφο ηεο
δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ θηλεηνχ δεκηνχξγεζε θαη ηειέθσλα κε δφλεζε. Μεηά απφ ηηο
ηεξάζηηεο πσιήζεηο ε Motorola δέρηεθε έλα κεγάιν πιήγκα απφ ηελ Appleαθνχ ε
ίδηα δελ κπφξεζε λα ηελ αληαγσληζηεί. Σν 2009 ε Motorolaπηνζέηεζε ην Androidζαλ
βαζηθφ ηεο ιεηηνπξγηθφ. Σν ζεξίν ησλ επελδχζεσλ ηελ αγφξαζε ην 2013 γηα 12.5
δηζεθαηνκκχξηα.

Δηθόλα 5.6.4
(Αλέξανδπορ Καπαηζάρ http://unboxholics.com/stories/3700-i-istoria-tis-motorola )
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6ν

6.1 Tomarketing ζην google
Σν Googleαπνηειεί αλακθηζβήηεηα κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα
ηνπ marketing. Έρεη επελδχζεη ζε πάξα πνιιέο εηαηξείεο φρη κφλν αγνξάδνληεο ηηο
αιιά έρεη βνεζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ θη άιιεο επηρεηξήζεηο λα γίλνπλ γλσζηέο ζηνλ
θφζκν. Πίζσ απφ απηή ηελ επηηπρία θξχβεηαη κία πάξα πνιχ θαιή, ζπλεξγάζηκε,
επηθνηλσληαθή αιιά θαη νξγαλσκέλε νκάδα ηεο Google. Υάξε ζην marketingηεο
Googleκπνξνχλ πνιινί ρξήζηεο αιιά θαη επηρεηξήζεηο λα δηαθεκίδνληαη θαη κέζσ
εθαξκνγψλ ζηα θηλεηά. Μέζσ ηνπ marketingε δηαθήκηζε γίλεηαη ζε πνιχ κηθξφ
ρξνληθφ δηάζηεκα, κε πην απιφ ηξφπν γηα λα κπνξνχλ φινη νη ρξήζηεο λα ην
ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζαθψο κε κηθξφ θφζηνο.

6.2 Μέζνδνη δηαθήκηζεο κέζω ηνπ δηαδηθηύνπ
Τπάξρνπλ πάξα πνιχ ηξφπνη θαη κέζνδνη φπνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη
επηρεηξεκαηίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο.


Banners

Απνηεινχλ ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο ηελ ζεκεξηλή επνρή
πνπ δηαλχνπκε.Υξεζηκνπνηνχληαη απφ απιά blogs θαη sites γηα ην ιαλζάξηζκα
πξντφλησλ αιιά θαη ππεξεζηψλ. Σα bannersδελ απνηεινχλ κφλν πξνλφκην γηα ηηο
κεγάιεο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο αιιά αληηζέησο κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ
φινη νη ρξήζηεο γηα λα γίλεη γλσζηφ ην πεξηερφκελν ηνπο.
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Σα bannersπνπ ρξεζηκνπνηφπληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
πξνηφλησλ ηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην εμήο πεξηερφκελν:






Να είλαη θαιαίζζεηα.
Να πξνσζνχλ θαηάιιειν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα.
Να πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή.
Να έρνπλ πξσηφηππε ζρεδίαζε.

Δηθόλα 6.2


Button

Ζ δηαθήκηζε κε ηελ κνξθή Button δηαθέξεη ειάρηζηα κε ηα banners, κηα ζεκαληηθή
δηαθνξά ηνπο είλαη ην κέγεζνο. Σα banners ζαθψο έρνπλ κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη
δπλαηφηεηεο. Σν πεξηερφκελν ην buttons δελ είλαη δηαδξαζηηθφ θαη απιφο κεηαθέξεη
ηνλ ελδηαθεξφκελν ζην site ηεο εηαηξείαο. Ζ αληαπφθξηζε απφ ην θνηλφ είλαη κεγάιε
γηα απηήλ ηελ κνξθή δηαθήκηζεο θαζψο είλαη νηθνλνκηθή, γξήγνξε θαη απιή.

Δηθόλα 6.2.1
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Text Links

Αθφκε κηα κέζνδνο απνηεινχλ θαη ηα textlinks, δειαδή
είλαη νη δηαθεκίζεηο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη φηαλ ν ρξήζηεο έρεη νινθιεξψζεη θάπνηα
ελέξγεηα. Έρνπλ ζπλήζσο ηε κνξθή κηθξψλ εηθφλσλ θαη εκπεξηέρνληαη ζην πεξηερφκελν ηεο
ηζηνζειίδαο. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ θαιή ηερληθή αθνχ δεκηνπξγείηαη εχθνια θαη κε ηελ
θαηάιιειε ζρεδίαζε κπνξεί λα είλαη ειθπζηηθή γηα πνιχ θφζκν.

Δηθόλα 6.2.2


Social Media Marketing

Καζεκεξηλά ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απμάλνληαη κε απνηέιεζκα ε εζηίαζε
ελφο πξντφληνο κπνξεί λα γίλεηαη θαη κέζσ απηψλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν νη επηρείξεζεο
πξνηηκνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν απηή ηε κέζνδν δηαθήκηζεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο νπφηε νη επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεχνληαη ηελ ζπρλή ρξήζε απηψλ ησλ
ηζηνζειίδσλ θαη επηιέγνπλ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε
ηνπο ρξήζηεο ζε απηά ηα κέζα θαζψο ζα έρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ε
πξνψζεζε θαη ε αγνξά ησλ πξντφλησλ ηνπο.

Δηθόλα 6.2.3
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Emailmarketing

Αλαθέξεηαη ζε νκάδεο αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.
Οη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ γίλεηαη κέζσ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ πνπ ζηέιλνληαη
ζηνπο θαηαλαισηέο.
-Τπάξρνπλ δπν θαηεγνξίεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
1. Σν άκεζν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείνπ δειαδή ε επηρείξεζε ζηέιλεη ακέζσο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχλ νη θαηαλαισηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ.
2. Ζ επφκελε θαηεγνξία νλνκάδεηαη ππφ ρνξεγία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,
γηα ην νπνίν ε επηρείξεζε πξέπεη λα πιεξψζεη γηα λα ζηείιεη ηηο πιεξνθνξίεο
ζε κηα ιίζηα ε νκάδα αηφκσλ πνπ έρνπλ θνηλφ ελδηαθέξνλ γηα ηα ίδηα
πξντφληα.

Δηθόλα 6.2.4


Video marketing

Απηή ε κέζνδνο γίλεηαη φιν θαη πην δεκνθηιήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαζψο ειθχεη πεξηζζφηεξν ηνπο ρξήζηεο ε δηαθήκηζε θαη ε
γλσξηκία ησλ πξντφλησλ ε ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ελφο onlinevideo.

Δηθόλα 6.2.5
(George E. Belch & Michael A. Belch Διαθήμιζη και πποώθηζη 8 Έκδοζη)
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6.3 GoogleAdWords

Ζ Googleπαξνπζηάδεη έλα απφ ηα πην εληππσζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ έρεη
δεκηνπξγήζεη ην 2000. Σν πξφγξακκα απηφ νλνκάδεηαη GoogleAdWords θαη
απνηειεί έλα απφ ηα πην ηζρπξά εξγαιεία ζην ρψξν ηνπ marketingθαη ηεο
onlineδηαθήκηζεο. ηαλ νη ρξήζηεο αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζηελ κεραλή
αλαδήηεζεο ηεο Googleκε ιέμεηο θιεηδηά ηφηε εκθαλίδνληαη ζχλδεζκνη ζρεηηθά κε
ηελ αξρηθή αλαδήηεζε ηνπ επηζθέπηε. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ην νπνίν κπνξεί
λα δεκηνπξγεί θαη λα παξνπζηάδεη δηαθεκίζεηο. Ζ θαηλνχξγηα θαηλνηνκία ηεο
Googleαπεπζχλεηαη θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα
ηνπο ε ηηο ππεξεζίεο ηνπο αιιά θαη ζε απινχο ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα πξνβάιινπλ ηα
blogsηνπο. Γξήγνξα έγηλε γλσζηφ ζηνλ θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο ε δεκηνπξγία
ινγαξηαζκνχ αιιά θαη ε πξνβνιή ησ δηαθεκίζεσλ γίλεηαη γξήγνξα θαη κε απιφ
ηξφπν. Ζ Google είλαη κηα εηαηξεία ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε ηηο κεγαιχηεξεο
επηρεηξήζεηο θαη ην GoogleAdWordsήηαλ κία απαξαίηεηε επηρεηξεκαηηθή ελέξγεηα
ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο, κπνξεί λα απνηειεί κία απιή ππφζεζε αιιά γηα λα είλαη
επηηπρεκέλε ρξεηάδεηαη ζηξαηεγηθή θαη ζπλερψο λα αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα.
Αλακθίβνια δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα πξνβιεζνχλ ζην κεγαιχηεξν
δηαθεκηζηηθφ δίθηπν θαη λα γίλνπλ γξήγνξα γλσζηνί ζην ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθήκηζεο. Απνηειεί έλα απφ ηνπο πην νηθνλνκηθνχο ηξφπνπο δηαθήκηζεο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ θαζψο νη ρξεψζεηο γίλνληαη κφλν φηαλ ν επηζθέπηεο θάλεη θιηθ επάλσ
ζηελ δηαθήκηζε. Οη δηαθεκίζεηο ηνπ GoogleAdWordsεκθαλίδνληαη φηαλ θάπνηνο
θάλεη αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο θιεηδηά. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα
δηαθεκηζηνχλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ηελ ηνπνζεζία πνπ ζα εκθαλίδεηαη
ε δηαθήκηζε ηνπο. Μέζα απφ ηελ λέα θακπάληα ηεο Googleνη δηαθεκίζεηο κπνξνχλ λα
πεξηέρνπλ δηάθνξεο κνξθέο φπσο θείκελν, εηθφλα θαη βίληεν. Άιιν έλα ζεηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ GoogleAdWordsείλαη φηη παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα
παξαθνινχζεζεο ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηεο έηζη ψζηε λα
βιέπεη αλ αληαπνθξίλεηαη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.
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6.4Aλαπηηθά νη δπλαηόηεηεο ηνπ Google AdWords
θνπφο ηνπ Googleείλαη λα παξέρεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο
δηαθεκίζεηο. Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ηνπ Googleείλαη νη εμήο:
 Οη επαγγεικαηίεο έξρνληαη ζε επαθή κε αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα γλσξίζνπλ
ην πξντφλ πνπ πνπιάλε.
 Οη επηρεηξήζεηο ειέγρνπλ πιήξσο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαθεκηζηηθήο
θακπάληαο.
 Ζ δεκηνπξγία αιιά θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο δηαθήκηζεο αλ ηπρφλ ρξεηαζηεί
γίλεηαη κε πνιχ απιφ αιιά θαη γξήγνξν ηξφπν.
 Οη δηαθεκίζεηο ζην Googleεκθαλίδνληαη κέζα ζε ιίγα ιεπηά απφ ηελ ζηηγκή
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.

Δπίζεο, ην GoogleAdWordsπαξέρεη ζπλέρεη πξφζβαζε φιεο ηηο εκέξεο ηεο
εβδνκάδαο γηα ηελ δεκηνπξγία αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαθεκηζηηθήο
θακπάληαο. Σέινο, ππάξρεη εμαηξεηηθή εμππεξέηεζε απφ ην πξνζσπηθφ ηεο
Googleκέζα ζε κία εκέξα γηα απνξίεο θαη βνήζεηα ησλ πειαηψλ.
(Geddes B. 2010)

6.5 Πιενλεθηήκαηα GoogleAdWords
Έιεγρνο








Σηκνιφγεζε αλά θιηθ. Οη δαπάλεο ηεο δηαθήκηζεο είλαη αλάινγα κε ηα
θιηθ πνπ δέρεηαη ε θάζε δηαθήκηζε. Σν θφζηνο κπνξεί λα μεθηλάεη απφ
1 ιεπηφ έσο 100 €.
Σηκνιφγεζε αλά θφζηνπο εκθάληζεο, απηή ε επηινγή είλαη γηα απηνχο
πνπ πξνηηκνχλ λα ρξεψλνληαη ηελ δηαθήκηζε κεηά απφ θάζε εκθάληζε.
ηνρεπφκελεο θαη ηδηαίηεξεο δηαθεκίζεηο πνπ ειθχνπλ ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ.
Πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηαθεκίζεσλ, αλάινγα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ,
ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηεο επηρείξεζεο δηαιέγεη ε θάζε εηαηξεία
πφζεο θνξέο αιιά θαη πφηε ζα πξνβάιιεηαη ε δηαθήκηζε.
Πιήξεο ελεκέξσζεο θαζεκεξηλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
δηαθήκηζεο, απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ.
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ια ηα παξαπάλσ πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο κεληαία δαπάλε αιιά θαη κε δέζκεπζε
ρξφλνπ. Ο θάζε δηαθεκηδφκελνο κπνξεί εχθνια κε ειάρηζην θφζηνο λα κπεη ζηελ
κεγαιχηεξε θνηλφηεηα ηνπ marketing θαη ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ηνπ GoogleAdWords.
Δπηηπρία
Ζ επηηπρία κίαο δηαθήκηζεο είλαη απνηέιεζκα κηαο νκάδαο πνπ απνηειείηαη απφ
δηαθεκηζηέο. Οη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ φζν ην δπλαηφλ κε θαιχηεξν
ηξφπν ηελ δηαθεκηζηηθή θακπάληα έηζη ψζηε λα πξνζειθχζνπλ ηνπο πειάηεο κε ηνλ
πην νηθνλνκηθφ ηξφπν. Δπηπιένλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε δηαθήκηζε ζα δεκνζηεπηεί
κέζα απφ ηα θαιχηεξα θαη ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ηεο GoogleAdWords ζεκαίλεη
απηνκάησο θαη επηηπρία.
Τπνζηήξημε
Σν θέληξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ ή θέληξν βνεζείαο έρεη δεκηνπξγεζεί κε
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε αιιά θαη ηελ βνήζεηα ησλ πειαηψλ γηα
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ε απφξξνηα έρνπλ. Σν Κέληξν βνήζεηαο παξέρεη πνιιέο
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο , ζπκβνπιέο απφδνζεο θαη βήκα πξνο βήκα νδεγίεο γηα ηε
δεκηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ.

6.6 Μεηνλεθηήκαηα ηνπ GoogleAdWords
ίγνπξα ην GoogleAdWords απνηειεί κία απφ ηηο πην βαζηθέο ππιψλεο ηηο
δηαθήκηζεο θαη ηηο νη επηρεηξήζεηο ζέινπλ λα εληαρζνχλ κέζα ζε απηφ θαζψο
αληηπξνζσπεχεη ζε παγθφζκην επίπεδν ηελ δηαθήκηζε. Ζ κεγάιε
απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
εκπεξηέρεη θαη θηλδχλνπο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά
κεηνλεθηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
1. Οη λένη ρξήζηεο ηνπ AdWords ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα θαηαλνήζνπλ πψο
ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα. Θα πξέπεη λα αθηεξψζνπλ ρξφλν γηα λα θαηαιάβνπλ
πψο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζή, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ πνηεο ιέμεηο-θιεηδηά
παίξλνπλ πεξηζζφηεξα θιηθ θαη θπζηθά γηα λα βξεζνχλ λένη ηξφπνη γηα
απνηειεζκαηηθέο δηαθεκηζηηθέο, φια απηά είλαη ρξνλνβφξα.
2. Οη ρξήζηεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο-θιεηδηά πνπ δελ είλαη πνιχ γλσζηέο
αλαγθάζηεθα πξέπεη λα μνδέςνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα λα πιεζηάζνπλ ηηο
ιέμεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζέζε.

76

3. Ζ Google αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηνπ site θαη ζπλεπψο, απνδίδεη ηελ ρακειή
βαζκνινγία πνηφηεηαο ή ηελ πςειή βαζκνινγία πνηφηεηαο. Δάλ ε ηζηνζειίδα θαη
ε εθζηξαηεία είλαη ρακειήο πνηφηεηαο, ε Google έρεη ην πξνλφκην λα απμήζεη ην
ειάρηζην θφζηνο δηαθήκηζεο πξνζθνξψλ. Ζ κφλε ιχζε είλαη λα δεκηνπξγήζεη
εμαηξεηηθέο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο θαη λα θξαηήζεη ηελ πνηφηεηα.

4. Σειεπηαίν θαη ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ AdWords είλαη ε έιιεηςε ηηο
απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο. Γηα ηηο επηρεηξεκαηίεο ππήξμε
πξφβιεκα, επεηδή δελ ήμεξαλ πψο λα παξαθνινπζνχλ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ
κεηαηξέπνληαη ζε πσιήζεηο. Δπηπιένλ αλ έρεη πνιιαπιέο θακπάληεο, ε
παξαθνινχζεζε ηηο είλαη δχζθνιε, σζηφζν παξά ηα κεηνλεθηήκαηα, ην ζχζηεκα
Ad Words είλαη ην θαιχηεξν εξγαιείν δηαθήκηζεο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο.
(Μεηάθπαζη ΜαπιλέναΚοπωναίοςGoogleAdWords)
6.7 Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ GoogleAdWords
Ο ρξήζηεο κπνξεί εχθνια λα ζπλδεζεί ζην ινγαξηαζκφ ηεο Google ή αλ δελ έρεη λα
δεκηνπξγήζεη πνιχ εχθνια έλαλ θαηλνχξγην ινγαξηαζκφ. ηελ επφκελε εηθφλα
θαίλνληαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ρξήζηεο αλ δελ έρεη
ρξεζηκνπνηήζεη άιιεο ππεξεζίεο ηεο Google.

Δηθόλα 6.7.1
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην «Γεκηνπξγία πξψηεο θακπάληαο" . Μεηά ηελ αξρηθή
εγθαηάζηαζε, κπνξεί λα επηζηξέςεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα λα πξνζαξκφζεη ηηο
ξπζκίζεηο ηνπ ή λα αιιάμεη ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά.
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6.8 Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ινγαξηαζκνύ
1.Ο ρξήζηεο επηιέγεη πνπ ζέιεη λα ηνπνζεηεί ε δηαθήκηζε θαη ζε πνηεο γιψζζεο λα
παξνπζηάδεηαη.
2. Δπηιέγεη αλ ζέιεη ε δηαθήκηζε ηνπ λα εκθαλίδεηε κφλν ζηα απνηειέζκαηα
αλαδήηεζεο ηεο Google ή θαη ζε ζπλεξγαδφκελα site ηεο Google.
3.Δηζάγεη ην κέγηζην πνζφ πνπ επηζπκεί λα πιεξψζεη γηα θάζε θιηθ πνπ γίλεηαη ζηε
δηαθήκηζε ηνπ πρ 0,05 €, αιιά θαη ην κέγηζην πνζφ πνπ ζέιεη λα πιεξψλεη αλά
εκέξα πρ 5 €.
4.Δηζάγεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο, φπσο ην ηειέθσλν θαη ην email ηνπ.
5.Δηζάγεη αλ ζέιεη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα μεθηλήζεη ε δηαθήκηζεο ηνπ.
ιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηεο επεμεξγάδεηαη κέζα απφ ην
πξνθίι ηνπ.

Δηθόλα 6.8
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6.9 Υξεώζεηο ινγαξηαζκνύ Google AdWords

ρεηηθά κε ην θφζηνο ηεο δηαθήκηζεο κέζσ απηήο ηεο θαηλνηνκίαο ηεο
Googleεμαξηάηαη, απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, απφ ηελ επηινγή ηεο ηνπνζέηεζεο
ηεο δηαθήκηζεο, δειαδή ην κέξνο πνπ ζα ηνπνζεηεί ε δηαθήκηζε γηα λα γίλεηαη φζν ην
δπλαηφλ θαιχηεξα αληηιεπηή ζηνπο αλαγλψζηεο αιιά ηαπηφρξνλα λα κελ είλαη θαη
ελνριεηηθή. Δπίζεο, έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ην θφζηνο είλαη θαη ε
επηζπκία ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ πνπ ζέινπλ λα πξνζεγγίζνπλ.
Οη επηρεηξήζεηο δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λα θαηαβάινπλ κεληαία ρξέσζε, απιά κία
ζπκβνιηθή ρξέσζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ
εηθφλα.

Δηθόλα 6.9
Σέινο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δνζεί ε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ζε πηζηνπνηεκέλα
κέιε θαη εηαηξείεο απφ πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Google ην Google
Advertising Professional. Με κία επίζθεςε ζηελ ζειίδα αλαδήηεζεο κπνξεί ν θάζε
ρξήζηεο λα πιεξνθνξεζεί γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ πιεξνχλ φισλ ησλ εηδψλ
πξνυπνζέζεηο.
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6.10 GoogleAnalytics

Ζ Googleαλαπηχζζεηαη ζπλερψο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ marketingγηα απηφ δελ
έκεηλε κφλν ζην GoogleAdWorksαιιά ζπλέρηζε ηελ δπλακηθφηεηα ηεο ηδξχνληαο ην
GoogleAnalyticsπνπ είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν βνεζάεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ πξνεγνχκελνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα δσξεάλ εθαξκνγή ε νπνία παξέρεη αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κεηάβαζε ζηηο ηζηνζειίδεο. Αλαιπηηθά είλαη έλα
πξφγξακκα πνπ δείρλεη πφζεο θνξέο επηζηέθηεθε θάπνηνο ζηελ ζειίδα, πφζε ψξα
δηέζεζε ζηνλ εζσηεξηθφ ηεο ρψξν θαη επίζεο ηξφπνπο γηα λα βειηηψζεη ν ρξήζηεο ηελ
ζειίδα ηνπ. Δπηπιένλ αλ ππάξρνπλ δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη
ειέγμεη θαη λα αλαιχζεη ζπλερψο ηα απνηειέζκαηα ηεο.

6.11 Πωο ιεηηνπξγεί ην GoogleAnalytics

Ο θάζε ελεξγφο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη γηα αλάιπζε θαη παξαθνινχζεζε φζεο
ηζηνζειίδεο ζέιεη. Σν GoogleAnalyticsTrackingCode πεξηέρεη έλαλ κνλαδηθφ
θψδηθα, ν νπνίνο πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ site, ζπλήζσο
απνηειείηαη απφ ηελ εληνιή <head> ή ζην ηέινο ηελ ιέμε <body>. Με ηνλ
ζπγθεθξηκέλν θψδηθα εγθαηεζηεκέλν, θάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη ην
site, ζπιιέγνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα απηφ, φπσο ν ρξφλνο πνπ παξακέλεη ζηελ
εζσηεξηθή ζειίδα ή ην κέζσ πνπ αθινχζεζε ν ρξήζηεο γηα λα θηάζεη ζην site. Απηά
ηα ζηνηρεία απνζηέιινληαη άκεζα ζηελ ππεξεζία ηεο Google, αλαιχνληαη,
θαηαλέκνληαη ζηηο ζσζηέο θαηεγνξίεο θαη παξνπζηάδνληαη ζε έλα εχρξεζην
πεξηβάιινλ. Γηα λα γίλεη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ Google
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Δηθόλα 6.11

Analytics ρξεηάδεηαη λα έρεη ν ρξήζηεο ήδε θάπνην ινγαξηαζκφ ζην Google θαη ζηελ
ζπλέρεηα λα πξνζζέζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ζαθψο λα ζπκθσλήζεη κε
ηνπο φξνπο ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο ζα πξνζζέζεηο ηηο
ηζηνζειίδεο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ αλ κεηαβεί θαη παηήζεη ην θνπκπί πνπ
νλνκάδεηαη <<Viewreport>> ζα δεη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ.
Μεηά απφ ην πέξαζκα κεξηθψλ εκεξψλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζα είλαη πεξηζζφηεξν
αλαιπηηθά θαη ν ρξήζηεο ζα έρεη θαιχηεξε εηθφλα.

6.12 Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνίεη ην GoogleAnalytics
Σα βαζηθά εξγαιεία:
1. SiteUsage:ζηελ επάλσ δεμηά κεξηά ηεο ζειίδαο βξίζθεηαη ην δηάζηεκα
ησλ εκεξνκεληψλ. Σν δηάζηεκα απηφ νξίδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
πνπ έρεη ν θάζε ρξήζηεο. Οξίδνληαο ην ρξνληθφ πιαίζην κπνξεί λα δεη
ζηαηηζηηθά κφλν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.
2. Visitors:Οξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ, ν αξηζκφο απηφο δελ
αλαθέξεηαη ζηνπο κνλαδηθνχο επηζθέπηεο. Γηα παξάδεηγκα αλ θάπνηνο
κεηαβεί ζηελ ζειίδα 5 θνξέο ζα θαηακεηξεζεί 5 θνξέο.
3. PageVisit:αλαθέξεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ζειίδσλ πνπ επηζθέπηεηαη
έλαο επηζθέπηεο.
4. VisitorsOverview:παηψληαο ην θνπκπί viewreport κπνξνχλ λα δνζνχλ
αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία:
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 Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ νδεγνχλ ηνπο επηζθέπηεο ζηελ
ηζηνζειίδα.
 Πνηεο ηζηνζειίδεο ζηέιλνπλ ηνπο πειάηεο ζηελ δηθηά καο
ζειίδα.
 Ση πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ γλσξίδεη ην πξντφλ καο θαη ην
πιεθηξνινγεί ακέζσο ζην browser.
5. TrafficSourcesOverview:κέζσ γξαθεκάησλ θαίλεηαη απφ πνχ
πξνέξρνληαη νη επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο. Ο ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο ηνπ
internetmarketing είλαη λα απμήζεη φζν ην δπλαηφλ ηνλ αξηζκφ ησλ
επηζθεπηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο.
6. MapOverlay:Με απηφ ην εξγαιείν δελ εκθαλίδεηαη κφλν ν αξηζκφο
ησλ επηζθεπηψλ, ν ρξφλνο πνπ δηέζεζαλ αιιά θαη απφ πνηά ρψξα
πξνέξρνληαη

6.13 Ο επεξεαζκόο ηωλ θαηαλαιωηώλ από ηηο δηαθεκίζεηο ηεο Google

Αλακθίβνια ε δηαθήκηζε έρεη εηζβάιεη ζηελ δσή καο θαζεκεξηλά αιιά θαη
δπλακηθά. Ζ Google φπσο έγηλε γλσζηφ θαη απφ ηα πξνεγνχκελα άξζξα απνηειεί
ηελ κεγαιχηεξε επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο. Έρεη δεκηνπξγήζεη νκάδεο
εμεηδηθεπκέλσλ αηφκσλ πνπ δηαπξέπνπλ ζηνλ ηνκέα ηελ δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο
κε απνηέιεζκα ζπλερψο νη επηρεηξήζεηο λα ηελ επηιέγνπλ γηα λα πξνβάιινπλ ηα
πξντφληα ε ηηο ππεξεζίεο ηνπο.
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Πνιιέο θνξέο έρνπκε παξαηεξήζεη θαη ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ λα πέθηεη
<<ζχκα>> ηεο δηαθήκηζεο θαη λα επηιέγεη λα αγνξάζεη ην πξντφλ ελψ πξαγκαηηθά
δελ ηνπ ήηαλ απαξαίηεην. Μηα θακπάληα γηα λα είλαη ειθπζηηθή ζην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ πξέπεη λα αζρνιεζεί παξά πνιχ ζηνλ ηνκέα ηεο πεηζνχο. Με
ιίγα ιφγηα πξέπεη ε δηαθήκηζε λα είλαη ηδηαίηεξε, έμππλε, απιή γηα λα γίλεη
εχθνια θαηαλνεηή απφ θάζε νκάδα αηφκσλ θαη λα ηξαβάεη ηελ πξνζνρή ηνπο έηζη
ψζηε λα επεξεαζηνχλ θαη λα αθηεξψζνπλ ρξφλν ζην πξντφλ πνπ δηαθεκίδεηαη. Ζ
επηξξνή ηεο δηαθήκηζεο είλαη θαηαιπηηθή θαη πνιχ ζπρλά καο επεξεάδεη. Ζ
Google έρεη ζην δπλακηθφ ηεο εθηφο απφ ηνπο θαιχηεξνπο δηαθεκηζηέο
ζπλεξγάδεηαη θαη κε επηζηήκνλεο φπσο ςπρνιφγνπο θαη θνηλσληνιφγνπο πνπ
έρνπλ ζαλ ζηφρν λα αζθήζνπλ βνχιεζε επάλσ ζηνπο θαηαλαισηέο θαη λα
ζηξέςνπλ ηηο εηαηξείεο ζε θέξδε απφ ηηο δηαθεκίζεηο. Οη δηαδηθηπαθέο
δηαθεκίζεηο έρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα λα επεξεάζνπλ ηνλ θαηαλαισηή φπσο
είλαη ηα ειθπζηηθά κελχκαηα ζχγρξνλε κνπζηθή αιιά θαη ηα έμππλα ζελάξηα.
Αλακθηζβήηεηα δηαλχνπκε ηελ επνρή φπνπ ε ηερλνινγία έρεη παίμεη ηνλ
ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηνλ επεξεαζκφ ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ηεο εηθφλαο θαη
ηνπ ήρνπ, νπφηε ε θνινζζφο Google απηφ ην εθκεηαιιεχεηαη ζην ελεξγεηηθφ ηεο.
Μία αθφκε ζεκαληηθή κέζνδνο πνπ επεξεάδεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ είλαη ε
ρξήζε δηάζεκσλ πξνζψπσλ γηα ηελ δηαθήκηζε πξντφλησλ. Δίλαη απνδεδεηγκέλν
φηη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαθεκίζεηο απμάλνληαη νη πσιήζεηο θαη θαηά
ζπλέπεηα ηελ δεκνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο. Απηφ
γίλεηαη θαζψο φηαλ ν πειάηεο αληηθξίδεη ζην δηαδίθηπν δηαθεκίζεηο πνπ
πξνβάιινληαη απφ δηάζεκα άηνκα επεξεάδεηαη αθφκα πην εχθνια γηαηί έρεη ηελ
επηζπκία λα δνθηκάζεη απηφ πνπ ηνπ πξνηείλεη έλα γλσζηφ άηνκν.

6.14 Πώο λα κελ επεξεάδνληαη νη θαηαλαιωηέο



Αξρηθά ν θάζε θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα ακχλεηαη απφ ηνλ ηεξάζηην
φγθν δηαθεκίζεσλ ζην δηαδίθηπν.



Δίλαη απαξαίηεην λα απφθηεζε ηελ δηθή ηνπ βνχιεζε αιιά θαη θξίζε γηα
λα επηιέγεη ηε πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη λα αγνξάζεη.



εκαληηθφ ξφιν έρεη θαη ε παηδεία πνπ καζαίλεη ζε κηθξή ειηθία ηελ
έλλνηα ηνπ internet θαη ζαθψο θαη ηεο δηαθήκηζεο κέζσ απηνχ. Έλα
θνκκάηη ζε απηφ ηνλ ηνκέα ζπκβάιιεη θαη ε νηθνγέλεηα πνπ πξέπεη λα
δεκηνπξγεί ηα ζσζηά πξφηππα.
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Σέινο, ε θνηλσλία νθείιεη λα ειέγρεη ηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο έηζη
ψζηε λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλφλεο θαη λα ελεκεξψλεη ην θνηλφ λα κελ
ρεηξαγσγείηαη απφ ηηο άζθνπεο δηαθεκίζεηο.

Με δεδνκέλν φηη ε δηαθήκηζε αζθεί ηεξάζηηα δχλακε ζηνλ άλζξσπν θαη θπζηθά
ζηνπο λένπο, είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχμνπκε ηελ θξηηηθή καο θαη ηδηαίηεξα ζηελ
επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε. Πξέπεη ν θάζε θαηαλαισηήο λα
αμηνινγεί ηηο αλάγθεο ηνπ, λα αληηζηέθεηαη ζηα παξαπιαλεηηθά κελχκαηα θαη λα
ειέγρεη ηελ θαηαλαισηηθή καλία πνπ δέρεηαη απφ ηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ζην
ηληεξλέη.
(Kenneth C. Laudon Carol Guercio TraverΗιεθηξνληθόΔκπόξην 10 Έθδνζε)

6.15 Σα έζνδα ηεο Google από ηηο δηαθεκίζεηο

Αλακθηζβήηεηα ε Google κπήθε απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα καο. Απνηειεί κία απφ ηηο πην πεηπρεκέλεο θαη θεξδνθφξεο εηαηξείεο
ζε φιν ηνλ πιαλήηε. Μπνξεί λα έρεη δαπαλήζεη πάξα πνιιά ρξήκαηα γηα λα αγνξάζεη
επηρεηξήζεηο θαη κεηνρέο αιιά ζίγνπξα ζην ηέινο ηεο ρξφληαο πάληα είλαη
θεξδηζκέλε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ ηεο Googleπξνέξρεηαη απφ ηελ
δηαθήκηζε θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ δεκνθηιήο εθαξκνγή ην GoogleAdWords. Κάζε
ρξφλν ε Googleέρεη πεξίπνπ 70% έζνδα απφ ηελ δηαθήκηζε θαη άιια 30% απφ
άιινπο δηάθνξνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. Γηα λα θεξδίζεη ηελ πξψηε ζέζεηο ζηηο
δηαθεκίζεηο ε Google, νη δηαθεκηζηέο πξέπεη λα μεπεξλάλε ν έλαο ηνλ άιινλ. Ζ
Googleθεξδίδεη ζρεδφλ ηνλ 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ απφ ηελ δηαθήκηζε θαη
ζαθψο ηα έζνδα ηεο πξνέξρνληαη απφ ηελ onlineδηαθήκηζε.

Παξαθάηω αλαιύεηαη ζηνλ πίλαθα από ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 2001 κέρξη
θαη ην 2015 ηα έζνδα πνπ έρεη εηζπξάμεη από ηηο δηαθεκίζεηο κέζω ηνπ
δηαδηθηύνπ.
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Γηάγξακκα 6.15 έζνδα ηεο Google από ηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο

(http://www.statista.com/statistics/271258/facebooks-advertising-revenueworldwide/)
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6.16 GoogleVsFacebook
Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν πιένλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζσ ησλ
smartphones, ηακπιέηεο θαη ηνπο ππνινγηζηέο απηφ έρεη νδεγήζεη πνιιέο εηαηξείεο
ζηελ επηηπρία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εGoogle θαη ζην Facebook έρεη παξαηεξεζεί
θιηκάθσζε ηεο αλάπηπμεο, σο απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. Ζ
ζπλερηδφκελε επηηπρία ηεο Google θαη ην Facebook κπνξεί λα πηζησζεί κε ηελ είζνδφ
ηνπο ζε λέεο αγνξέο. Μπνξεί ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο λα έθεξαλ επηηπρία ζηηο
εηαηξείεο ε ζπλερή φκσο αχμεζε ησλ εζφδσλ πξνέξρνληαη φκσο απφ ηηο
δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ Google θαη ην Facebook. Με
ηεξάζηηεο εθαξκνγέο , ην GoogleAdWords θαη FacebookAds.

Google Adsense

Facebook Ads



Σνπνζέηεζε δηαθήκηζεο κέζα
ζε blogsθαη ηζηνζειίδεο.



Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειηθία, ν
θχιν θαη ηελ γεσγξαθηθή
ηνπνζεζία.



Σν θφζηνο είλαη αλά θιηθ.



Λέμε θιεηδί <<Like>>.



Ζ Googleειέγρεη ην 49,3% ηεο
θηλεηήο ηειεθσλίαο.



Σν Facebookειέγρεη ην 17,6%
ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο.



Σα έζνδα απφ δηαθήκηζε γηα ην
2015 γηα ηελ Googleείλαη 67,39
δηζεθαηνκκχξηα.



Σα έζνδα απφ ηελ δηαθήκηζε
γηα ην 2015 γηα ην
Facebookείλαη 17,79
δηζεθαηνκκχξηα.

Πίλαθαο 6.16

86

(TrevirNathhttp://www.investopedia.com/articles/investing/011615/google-ads-vsfacebook-ads.asp?adtest=view1)
Κεθάιαην 7νΈξεπλα
Ο ξόινο ηεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν, ζην Google & ζην Facebook.

Γξάθεκα 7.1 Φύιν δείγκαηνο

Φφλο

38%

62%

Γυναίκα
Άνδρασ

Το δείγμα αποηελείηαι ζσνολικά από 214 ερωηηθένηες, οι οποίοι αποηελούνηαι
από 132 (62%) γσναίκες και 82 (38%) άνδρες.
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Γξάθεκα 7.2 Ηιηθία δείγκαηνο

Ηλικια

28%
46%
18-25
25-30

26%

>30

Η ηλικία ηοσ δείγμαηος μας αποηελείηαι από άηομα ηα οποία βρίζκονηαι ζηα
18-25, 99 άηομα (46%), 25-30, 57 άηομα (26%) και ζε >30, 58 άηομα (28%).
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Γηάγξακκα 7.3 Υξόλνο γηα ρξήζε δηαδηθηύνπ θαζεκεξηλά.

Χρήςη διαδικτφου
Χρήςη διαδικτφου

76

69

69

1_2

2_4

>4

ην δηάγξακκα 7.3 βιέπνπκε πφζεο ψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο
θαζεκεξηλά ην δηαδίθηπν. Οη απαληήζεηο πνπ ιάβακε είλαη φηη 1-2 ψξεο
ρξεζηκνπνηνχλ 69 άηνκα, ην ίδην απνηέιεζκα είλαη θαη γηα ηηο 2-4 ψξεο, ελψ 76
άηνκα ην ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν απφ 4 ψξεο.
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Γξάθεκα 7.4 Μέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο.

Μζςα κοινωνικήσ δικτφωςησ
14%
Facebook
17%

Instagram
Youtube

6%

63%

Άλλο

ην γξάθεκα 7.4 ην δείγκα ηεο έξεπλαο ξσηήζεθε ζρεηηθά κε πην κέζσ θνηλσληθήο
δηθηχσζεο πξνηηκάεη λα ρξεζηκνπνηεί. Ζ απάληεζε πνπ ζεκεηψλεη ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ είλαη ε ρξήζε ηνπ Facebook135 άηνκα (63%), αθνινπζεί ην Youtubeκε 36
άηνκα (17%), επίζεο κεξηθά άηνκα απφ ην δείγκα επέιεμαλ ηελ απάληεζε άιιν
δειαδή δελ πξνηηκνχλ ηα παξαπάλσ κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 29 άηνκα (14%)
θαη ηέινο έλα κηθξφ πνζνζηφ ρξεζηκνπνηεί ην Instagram14 άηνκα (6%).
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Γηάγξακκα 7.5 ε πην κέζν πξνβάιινληαη πεξηζζόηεξν νη δηαθεκίζεηο
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ην δηάγξακκα 7.5 εκθαλίδνληαη νη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε πην κέζσ
ελεκέξσζεο πξνβάιιεη πεξηζζφηεξν ηηο δηαθεκίζεηο. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε
κεγάιν βαζκφ δείρλνπλ ζε δχν πεξηπηψζεηο λα είλαη πνιχ θνληά δειαδή ζε πξψηε
επηινγή είλαη ην δηαδίθηπν κε 108 άηνκα, κε πνιχ κηθξή δηαθνξά έξρεηαη ε
ηειεφξαζε κε 99 άηνκα, θαη ζηε ζπλέρεηα είλαη ην ξαδηφθσλν κε 3 άηνκα θαη κε 4
άηνκα ε εθεκεξίδα κε ηα πεξηνδηθά. Απφ ην απνηέιεζκα είλαη μεθάζαξν φηη ην
δείγκα καο επηιέγεη ηα πην ζχγρξνλα κέζα γηα ηηο δηαθεκίζεηο.
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Γηάγξακκα 7.6 Καηά πόζν νη δηαθεκίζεηο πεηπραίλνπλ ηνλ ζθνπό ηνπο

Απαντήςεισ
11

Καθόλου

52

Λίγο
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ην δηάγξακκα 7.6 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο νη απαληήζεηο ζε κία πνιχ
ζεκαληηθή εξψηεζε ζηελ εξεπλά καο. Σν εξψηεκα είλαη αλ νη δηαθεκίζεηο
επεξεάδνπλ ηνλ θαηαλαισηή, νη απαληήζεηο ήηαλ αλακελφκελεο δειαδή ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο καο απάληεζε αξθεηά κε 125 άηνκα, ακέζσο
κεηά κε 52 άηνκα απάληεζαλ ιίγν, 26 άηνκα ππνδειψλνπλ φηη ηνπο επεξεάδνπλ
πνιχ νη δηαθεκίζεηο θαη ηέινο 11 άηνκα δειψλνπλ φηη δελ επεξεάδνληαη θαζφινπ απφ
ηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο.

92

Γξάθεκα 7.7 Αγνξέο κέζω ηνπ δηαδηθηύνπ

Αγορά μζςω ίντερνετ
Ναι

Οχί

28%

72%

ην γξάθεκα 7.7 εκθαλίδνληαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε αλ νη θαηαλαισηέο
πξαγκαηνπνηνχλ αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο
απάληεζε φηη πξαγκαηνπνηεί αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε 154 άηνκα (72%), ελψ
αληίζεηα κε 60 άηνκα (28%) απάληεζαλ φηη δελ πξνηηκνχλ ηηο αγνξέο ηνπο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ. ην απνηέιεζκα ηνπ γξαθήκαηνο είλαη θαλεξφ φηη πιένλ νη θαηαλαισηέο
εκπηζηεχνληαη ην δηαδίθηπν γηα ηηο αγνξέο ηνπο ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ δελ ηνπο
αξέζεη απηή ε επηινγή.
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Γηάγξακκα 7.8 Δπεξεαζκόο ηωλ θαηαλαιωηώλ κέζω ηωλ δηαθεκίζεωλ
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ην δηάγξακκα 7.8 απνηππψλεηαη έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα θαηά πφζν νη θαηαλαισηέο
επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαθεκίζεηο. Οη απαληήζεηο πνπ ππεξηζρχνπλ είλαη ην αξθεηά
κε 127 άηνκα, θαη ακέζσο κεηά κε 48 άηνκα απάληεζαλ φηη ηνπο επεξεάδνπλ πνιχ νη
δηαθεκίζεηο. Με κηθξή δηαθνξά επέιεμαλ 36 άηνκα ην ιίγν, ελψ κε πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ ησλ 3 αηφκσλ απάληεζαλ φηη δελ επεξεάδνληαη θαζφινπ νη δηαθεκίζεηο.
Αλακθηζβήηεηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο επεξεάδεηαη θαη
αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαθεκίζεηο, ελψ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ αηφκσλ αθφκα δελ
επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη νη δηαθεκίζεηο.
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Γξάθεκα 7.9 Αγνξά αθξηβνύ πξνϊόληνο κέζω δηαδηθηύνπ

Αγορά ακριβοφ προιόντοσ μζςω
διαδικτφου

20%
Όχι
Ναι

80%

Μπνξεί νη θαηαλαισηέο λα επεξεάδνληαη αξθεηά απφ ηηο δηαθεκίζεηο φκσο ζηελ
εξψηεζε εάλ ζα αγφξαδαλ έλα αθξηβφ πξντφλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απάληεζαλ 167
άηνκα (80%) φηη δελ ζα επέιεγαλ απηφ ην κέζν, ελψ 42 άηνκα (20%) απάληεζαλ φηη
ζα αγφξαδαλ ην πξντφλ. Αληηιακβαλφκαζηε φηη νη θαηαλαισηέο γηα ηελ αγνξά ελφο
αθξηβνχ πξντφληνο δελ εκπηζηεχνληαη ην δηαδίθηπν γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.
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Γξάθεκα 7.10 Απνηεινύλ νη δηαθεκίζεηο έλαλ ηξόπν ελεκέξωζεο ηνπ θνηλνύ
κέζω ηωλ ζειίδωλ Facebookθαη Google

26%
Ναι
Όχι

74%

ην γξάθεκα 7.10 ην δείγκα ηεο έξεπλαο καο απάληεζε ζηελ εξψηεζε αλ νη
δηαθεκίζεηο ζην Facebook θαη ζην Google απνηεινχλ έλα κέζν ελεκέξσζεο ησλ
ρξεζηψλ. πσο ήηαλ αλακελφκελν 159 άηνκα απάληεζαλ λαη ελψ 55 απάληεζαλ φηη
νη δπν ζειίδεο δελ απνηεινχλ κέζν ελεκέξσζεο.
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Γηάγξακκα 7.11 Οη δηαθεκίζεηο ζην Facebookθαη ζην Googleεπεξεάδνπλ
πεξηζζόηεξν γηα ηελ αγνξά θάπνηνπ πξνϊόληνο.
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ην δηάγξακκα 7.11 πξνθχπηνπλ νη απαληήζεηο απφ ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ
απηέο νη δπν ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο δηθηχσζεο επεξεάδνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ
επηζπκία θάπνηνπ πξντφληνο. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα ηνπ δείγκαηνο 98 απάληεζαλ φηη
επεξεάδνληαη αξθεηά, ελψ ιίγν επεξεάδνληαη ηα 73 άηνκα, ζηελ ζπλέρεηα κε πνιχ
απάληεζαλ ηα 25 άηνκα θαη ηέινο θαζφινπ ηα 18 άηνκα.
Αλακθηζβήηεηα πξφθεηηαη γηα δπν απφ ηηο πην γλσζηέο ζειίδεο ζηνλ ηνκέα ηνπ
δηαδηθηχνπ νπφηε είλαη θπζηνινγηθφ νη ρξήζηεο λα επεξεάδνληαη απφ ηηο ειθπζηηθέο
θακπάληεο.
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Γηάγξακκα 7.12 Πνην κέζω θνηλωληθήο δηθηύωζεο πξαγκαηνπνηεί πην
ειθπζηηθέο δηαθεκίζεηο.

FacebookVsGoogle

133
81

Facebook
Google

ην δηάγξακκα 7.12 εκθαλίδνληαη νη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε θαη πην
ειθπζηηθή δηαθεκηζηηθή θακπάληα αλάκεζα ζην Facebook θαη ζην Google. Οη
δηαθνξέο είλαη ειάρηζηεο θάηη πνπ δείρλεη φηη θαη ηα δπν κέζα απνηεινχλ βαζηθέο
ππιψλεο ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο. Με 133 άηνκα ην δείγκα καο απάληεζε φηη
επηιέγεη ην Facebook ελψ κε 81 άηνκα επηιέγνπλ ην Google.
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Γξάθεκα 7.13 Γίλνληαη νη δηαθεκίζεηο ελνριεηηθέο

Όχι
7%

Ναι
93%

ην γξάθεκα 7.13 ην δείγκα καο απάληεζε ζε κία ηδηαίηεξε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην
πφζν ελνριεηηθέο γίλνληαη νη δηαθεκίζεηο νξηζκέλεο θνξέο. Σν απνηέιεζκα είλαη
ζπληξηπηηθφ ζρεδφλ φια ηα άηνκα ςήθηζαλ φηη γίλνληαη ελνριεηηθέο νη δηαθεκίζεηο
δειαδή ηα 198 (93%) άηνκα, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά 16 (7%) άηνκα απάληεζαλ
φηη δελ ηνπο ελνρινχλ. Μπνξεί νη δηαθεκίζεηο λα είλαη ειθπζηηθέο πξνο ηνλ
θαηαλαισηή αιιά δελ παχεη κε ηελ ζπλερή πξνβνιή ηνπο λα είλαη ελνριεηηθή αληί
πξνζηηή θαη απηφ θπζηθά πξνθχπηεη απφ ην απνηέιεζκα ηεο εξεπλά καο.
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Γηάγξακκα 7.14 Δπεξεάδνπλ νη δηαθεκίζεηο ζην Facebookθαη ζην Google ηνπο
λένπο.
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Ζ ηειεπηαία καο εξψηεζε θαη ζαθψο ε πην ζεκαληηθή θαη ηδηαίηεξε γηα ηελ γεληά καο
είλαη αλ επεξεάδνληαη νη λένη απφ απηά ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. αθψο νη
απαληήζεηο ήηαλ νη αλακελφκελεο, αξθεηά απάληεζαλ 101 άηνκα, ζηε ζπλέρεηα 91
είπαλ πνιχ θαη κε πνιχ κηθξά πνζνζηά είλαη ην ιίγν κε 19 άηνκα θαη κε θαζφινπ 3
άηνκα ηνπ δείγκαηνο.
Σν απνηέιεζκα απηφ ηνπ δηαγξάκκαηνο δελ είλαη θαζφινπ ελζαξξπληηθφ θαζψο νη
λένη επεξεάδνληαη πάξα πνιχ εχθνια απφ ηηο δηαθεκίζεηο θαη ζηνλ αδηθαηνιφγεην
θαηαλαισηηζκφ.

100

7.2 πκπέξαζκα απνηειεζκάηωλ ηεο έξεπλαο
ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη κία ζπγθεληξσηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη
ε εξκελεία ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εξεπλά καο πνπ είρε σο θχξην ζέκα ην ξφιν ηεο
δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Google θαη ζην Facebook. χκθσλα
κε ηελ έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηελ είραλ νη γπλαίθεο απφ
ηνπο άληξεο. Σν δείγκα καο απνηειείηαη θπξίσο απφ λέα άηνκα ειηθίαο απφ 18 έσο
25. Απηφ είλαη έλα αλακελφκελν απνηέιεζκα θαζψο ε ηερλνινγία θαη ηδηαίηεξα ν
ηνκέαο ηνπ δηαδηθηχνπ ειθχεη ην ελδηαθέξνλ πεξηζζφηεξν ζηελ λέα γεληά. Ζ
πιεξνθνξηθή δηδάζθεηαη απφ κηθξή ειηθία ζηα ζρνιεία νπφηε ηα λέα παηδία αξρίδνπλ
λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ απφ πνιχ κηθξή ειηθία ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. ηελ
ζπλέρεηα βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ην
δηαδίθηπν γηα πεξηζζφηεξν απφ 4 ψξεο θαη ε ζπρλφηεξε ρξήζε πνπ επηιέγνπλ είλαη ην
Facebook, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε επφκελε επηινγή είλαη ην YouTube. Δίλαη
γλσζηφ φηη ην Facebook απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα φπνπ
κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ νη ρξήζηεο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα γίλεηαη ηδηαίηεξα
αληηιεπηφ ην ράζκα γελεψλ, πξηλ ιίγα ρξφληα ε δηαθήκηζε πξνβάιινληαλ ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηειεφξαζε θαη απφ ην ξαδηφθσλν ελψ ηψξα ην δηαδίθηπν
απνηειεί ην βαζηθφ κέζν γηα λα δηαθεκίζεη θάπνηνο ηα πξντφληα ηνπ ε ηηο ππεξεζίεο
ηνπο θαη έρνπλ κεησζεί ζην ειάρηζην νη δηαθεκίζεηο ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζην
ξαδηφθσλν. Παξαηεξείηαη κεγάιν πνζνζηφ φηη νη δηαθεκίζεηο επεξεάδνπλ αξθεηά
ηνπο θαηαλαισηέο κε πνζνζηφ πνπ μεπεξλάεη ην (58,4%). Σν δηαδίθηπν
αλακθηζβήηεηα παξέρεη ζρεδφλ ηα πάληα κε έλα απιφ <<θιηθ>> θαη απηφ είλαη
κεγάιν πιενλέθηεκα ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ θαζψο φινη νη ρξήζηεο επηιέγνπλ ηελ
αγνξά κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη απφ ηα 214 άηνκα ηνπ
δείγκαηνο καο ηα 127 απάληεζαλ φηη επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαθεκίζεηο θαη
πξνβαίλνπλ ζε άζθνπεο αγνξέο. ρεηηθά κε ηνλ αλ ζα αγφξαδαλ νη ρξήζηεο έλα
αθξηβφ πξντφλ κέζα απφ ην δηαδίθηπν ζρεδφλ φιν ην δείγκα απάληεζε φηη δελ ζα
επέιεγε απηφ ην κέζν γηα ηελ αγνξά ελφο αθξηβνχ πξντφληνο. Βιέπνπκε φηη ην
δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη αξθεηά αζθαιέο θαη λα παξέρεη ζρεδφλ φια ηα πξντφληα
θαη απφ πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά ζαθψο γηα έλα αθξηβφ πξντφλ ην νπνίν ν
αγνξαζηήο δελ ην έρεη δεη θαη απφ θνληά, δεκηνπξγνχληαη ακθηβνιίεο γηα αλ ην
πξντφλ είλαη απηφ πνπ επηζπκνχλ, αλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά ε ζπλαιιαγή. Οη
δηαθεκίζεηο απνηεινχλ έλα απφ ηα πην βαζηθά κέζα ελεκέξσζεο αιιά θαη
επηθνηλσλίαο θαη εηδηθά ην Google θαη ην Facebook πνπ ην επηζθέπηνληαη θαζεκεξηλά
εθαηνληάδεο άλζξσπνη απφ φιν ηνλ θφζκν. Μία επηρείξεζε αλ ζέιεη λα δηαθεκίζεη ηα
πξντφληα ηεο ν θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη κέζσ απηψλ ησλ ζειίδσλ θαζψο γίλεηαη
ακέζσο αληηιεπηή απφ ηνλ θφζκν θαη ζαθψο δηαδίδεηαη θαη θνηλνπνηείηαη απφ ηα
101

άηνκα. Παξαηεξείηαη επίζεο φηη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ επεξεάδεηαη αξθεηά απφ ηηο
δηαθεκίζεηο θαη πξνβαίλεη ζε ιαλζαζκέλεο αιιά θαη άζθνπεο αγνξέο.

Σν Facebook σο γλσζηφλ είλαη έλα απφ ηα πην ηζρπξά κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο
θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη απφ πνιχ κηθξή ειηθία. Μέζα ζπσ απηήλ ηελ
ζειίδα κπνξνχλ λα δηαθεκηζηνχλ πνιιέο επηρεηξήζεηο. Δίλαη κία ζειίδα πνπ
πιεζηάδεη αξθεηά ηελ Google ζε αληαγσληζκφ γηα ην πνία ζα πεηχρεη ηελ θαιχηεξε
θαη ειθπζηηθή δηαθεκηζηηθή θακπάληα. Μία επηηπρεκέλε δηαθήκηζε πάληα θξχβεη
φκσο θαη θηλδχλνπο γηα παξάδεηγκα ην (93%) απφ ην δείγκα καο απάληεζε φηη νη
δηαθεκίζεηο αξθεηέο θφξεο γίλνληαη ελνριεηηθέο, είηε γηαηί εκθαλίδνληαη ζπλέρεηα
είηε γηαηί βξίζθνληαη ζε ζεκείν ζηελ ηζηνζειίδα πνπ εκπνδίδεη ηνλ ρξήζηε
ζπλνςίδνληαο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βάζε ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ αηφκσλ θάζε
κε ηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη αληίζηνηρα ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζε,
νη λένη επεξεάδνληαη φιν θαη πην εχθνια γηα απηφ ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχλ κηα
δπλακηθή πξνζσπηθφηεηα έηζη ψζηε λα θξίλνπλ ζσζηά πξηλ νδεγεζνχλ ζε θάπνηα
αγνξά.
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ΔΠΙΛΟΓΟ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Έρνληαο αλαιχζεη πσο βνεζάλε ην κάξθεηηλγθ θαη νη δηαθεκίζεηο ηηο επηρεηξήζεηο
ψζηε λα θεξδίδνπλ ρξήκαηα θαη ηνλ ξνιφ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα καο κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα:
Η δηαθήκηζε απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα επεξεάζεη ηνπο
θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ηεο. Δηδηθφηεξα ζηα θνηλσληθά δίθηπα ε
δηαθήκηζε ιεηηνπξγεί αθφκα πην απνηειεζκαηηθά αθνχ ηα πξντφληα δηαθεκίδνληαη
ζηε ζηηγκή απφ έλαλ ρξήζηε ζε άιινπο θάλνληαο θνηλνπνίεζε ηνπ πξντφληνο.
Σν κάξθεηηλγθ ζηα θνηλωληθά δίθηπα είλαη έλαο ηξφπνο πξνθείκελνπ ε ηζηνζειίδα
ηεο θάζε επηρείξεζεο λα πξνζειθχεη νινέλα θαη πην πνιινχο ρξεζηέο ή λα θνηλνπνηεί
πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα ηεο ζε πνιινχο θαηαλαισηέο.
Σα θνηλωληθά δίθηπα θαη ζπγθεθξηκέλα ην FACEBOOK θαη ην GOOGLE plus είλαη
θνηλφηεηεο αλζξψπσλ πνπ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ δσξεάλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ θαη λα αληαιιάδνπλ κεηαμχ ηνπο δηάθνξεο γλψκεο.
Σν κάξθεηηλγθείλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα λα επηηχρνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνλ
ζηφρν ηνπο πνπ δελ είλαη άιινο απφ ην θέξδνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο αγνξάο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ
θαζψο νη εηαηξίεο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ ζχγρξνλε επνρή. Δδψ παίδεη
ζεκαληηθφ ξνιφ βέβαηα ην δηαδίθηπν πνπ θαηέρεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα καο θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα βειηηψλεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο
κε απνηέιεζκα νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη λα έξρνληαη ζε επαθή κε απηφ.
Άιισζηε αλαιχνληαο ην κάξθεηηλγθ θαηαιαβαίλνπκε φηη ε δηαθήκηζε είλαη έλα
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ κάξθεηηλγθ φπνπ απνζθνπεί ζηε πξνβνιή θαη
γλσζηνπνίεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Πξφθεηηαη
ινηπφλ γηα κηα δηαδηθαζία πνπ ζηφρν έρεη λα πξνζεγγίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ
θαηαλαισηή κε απνηέιεζκα ην θέξδνο. ε πεξηφδνπο θξίζεο φπνπ ν αληαγσληζκφο
είλαη κεγάινο έλα κεγάιν κέξνο ησλ δηαθεκίζεσλ βξίζθνπλ αληαπφθξηζε ζην
ηληεξλέη (ηζηνζειίδεο ,email , κεραλέο αλαδήηεζεο).
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Παπάπηημα

Δξωηεκαηνιόγην
<<Ο ξόινο ηεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν, ζην Google& ζην Facebook>>

1. Φύιν
Γπλαίθα

Άληξαο

2. Ηιηθία
18-24

25-30

>30

3. Πόζεο ώξεο αθηεξώλεηε θαζεκεξηλά ζην δηαδίθηπν;
1-2

2-4

>4

4. Πνην κέζω θνηλωληθήο δηθηύωζεο ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζόηεξν;
Facebook

InstagramYoutubeΆιιν

5. ε πνην δηαδηθηπαθό κέζν πξνβάιινληαη πεξηζζόηεξν νη δηαθεκίζεηο;
Σειεόξαζε

Γηαδίθηπν

Ραδηόθωλν Δθεκεξίδα/πεξηνδηθά

6. Καηά πόζν νη δηαθεκίζεηο πεηπραίλνπλ ηνλ ζθνπό ηνπο;
Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

7. Πξαγκαηνπνηείηε αγνξέο κέζω ηληεξλέη;
Ναη

Όρη

8. Οη δηαθεκίζεηο επεξεάδνπλ ηνλ θαηαλαιωηή;
Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ
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9. Θα αγνξάδαηε έλα αθξηβό πξνϊόλ επεηδή επεξεαζηήθαηε από ηελ
δηαθήκηζε;
Ναη

Όρη

10. Ννκίδεηε όηη νη δηαθεκίζεηο απνηεινύλ έλαλ ηξόπν ελεκέξωζεο ηνπ
θνηλνύ κέζω ηωλ ζειίδωλ ηεο Google& ηνπ Facebook;
Ναη

Όρη

11.Οη δηαθεκίζεηο ζην Google& ζην Facebook επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν γηα
ηελ επηζπκία αγνξάο θάπνηνπ πξνϊόληνο;
Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

12.Πνην από ηα δπν κέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο πξαγκαηνπνηεί πην
ειθπζηηθέο δηαθεκίζεηο γηα ην θνηλό;
Google

Facebook

13.Θεωξείηε όηη νη δηαθεκίζεηο νξηζκέλεο θνξέο γίλνληαη ελνριεηηθέο ζε
απηέο ηηο ζειίδεο;
Ναη

Όρη

14.Πηζηεύεηε όηη νη δηαθεκίζεηο ζην Google& ζην Facebook επεξεάδνπλ
αξθεηά ηηο λέεο ειηθίεο;
Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ
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