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1 Δπραξηζηίεο  

Αηζζαλόκαζηε ινηπόλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε όινπο όζνπο ζπλέβαιιαλ, ν 
θαζέλαο κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν, ζην λα δηεθπεξαηώζνπκε ηελ πηπρηαθή καο εξγαζία όπνπ 
ζηελ αξρή θάληαδε αλέθηθηε. Θέινπκε λα πνύκε έλα επραξηζηώ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 
θαηαιύκαηνο Villa Selena πνπ καο εκπηζηεύηεθε θαη καο έδσζε ηελ επθαηξία λα εθαξκόζνπκε 
ηηο γλώζεηο πνπ απνθηήζακε κέζσ ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο ζηελ επηρείξεζε ηνπ. Θα ζέιακε 
λα επραξηζηήζνπκε ε κία ηελ άιιε γηα ηελ ζηήξημε , ηελ ππνκνλή θαη ηελ επηκνλή πνπ 
παξείρακε. Επίζεο επραξηζηνύκε ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή καο Κ. Γαηνκάηε γηα ηελ βνήζεηα 
θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ καο πξνζέθεξε. 
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2 Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο 
Γηθηχσζεο θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ λα επεξεάζνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά.  
Αλαιχεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα social media γηα ιφγνπο 
κάξθεηηλγθ απφ δηάθνξνπο ηχπνπο ρξεζηψλ. Ξεθηλά κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ Internet 
θαη ζπλερίδεη κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηνπο νξηζκνχο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θάπνηνο γηα ηα 
social media. Έπεηηα πξνζπαζεί λα ελεκεξψζεη ηνπο αλαγλψζηεο γηα ηελ έλλνηα ηνπ Social 
Media Marketing θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε πξέπεη λα αλαπηχμεη 
δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ. Παξαθάησ ζπλδέεη ηα Μέζα Κνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ηελ 
θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αλαιχεη πσο ηα Social Media επηδξνχλ ζηηο αγνξαζηηθέο 
απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο. Σν ζεσξεηηθφ θνκκάηη θιείλεη κε ηελ 
βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ social media θαη εηδηθφηεξα ζην Facebook.  πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη 
ζηα Facebook pages θαη πσο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα 
πεηχρνπλ κέζσ ηνπ Facebook.  Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη φηη δηεμάγεη 
ζε πξαγκαηηθή ζειίδα ζην Facebook, ε νπνία αλήθεη ζε ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα. Έπεηηα απφ 
κειεηεκέλεο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζήζακε , παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ελεξγεηψλ απηψλ. Αθνχ ινηπφλ εμεηάζακε θαη θαηαλνήζακε ηηο αλάγθεο , ηηο επηζπκίεο θαη ηα 
ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ ηεο ζειίδαο καο, θαηαιήμακε ζε ηη βαζκφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο 
επεξεάδνληαη νη θαηαλαισηέο απφ ην Facebook ηφζν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα φζν θαη 
γεληθφηεξα απφ ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο , Γηαδηθηπαθφ Μάξθεηηλγθ, Facebook , ειίδεο 
ζην Facebook , Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά , Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, Πιεξσκέλε 
δηαθήκηζε ζην Facebook       
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3  

4 Abstract 

 

This thesis deals with the ability of Social Media Networking and online marketing to 
influence consumer behavior. Analyzes the ways in which social media is used for marketing 
purposes by different types of users .It begins with a historical overview of the Internet and 
continues with the basic concepts and definitions must know someone on social media. After 
trying to inform readers about the concept of Social Media Marketing and reasons why a 
business should develop online marketing. 

Below connecting social media with consumer behavior and analyze how Social Media 
impact on consumer purchasing decisions for products or services .The theoretical part ends 
with the optimal management of social media and particularly in Facebook. Specifically refer 
to the Facebook pages and how businesses can operate and succeed through Facebook. 
The differentiation of this thesis is to conduct an actual page on Facebook, which belongs to 
accommodation .After studied actions followed , presented the results of those actions. Since 
we have examined and understood the needs , desires and interests of our Facebook page 
users, we came to what extent and how consumers are affected by Facebook both for the 
specific page and more generally from the Social Media . 
 
Keywords: Social Media, Social Media Marketing, Facebook , Pages on Facebook, 
Consumer behavior , Tourist accommodation, Paid Ads 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Ιζηνξηθή αλαδξνκή δηαδηθηύνπ 

5 1.1 Ιζηνξία ηνπ δηαδηθηύνπ 

Σν δηαδίθηπν εκθαλίζηεθε αξρηθά ην 1957 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 
ηεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ), σο ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο κε ην φλνκα 
Τπεξεζία Πξνεγκέλσλ Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ (Advanced Research 
Projects Agensy, ARPA) θαη απνζθνπνχζε ζην λα επηθξαηήζνπλ νη ΖΠΑ 
ζηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζην ηνκέα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 

Σν 1970, μεθίλεζαλ γηα πξψηε θνξά νη πξψηεο ζπλδέζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο, 
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ απφ ην έλα δίθηπν ζην άιιν. Παξάιιεια, 
ζρεδηάδεηαη κηα άιιε ηερληθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ, ην Transmission 
Control Protocol (TCP) (Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Μεηάδνζεο).  

ηελ δεθαεηία ηνπ ‘80 ην National Science Foundation (NSF) δεκηνπξγεί έλα δηθφ ηνπ 
γξήγνξν δίθηπν, ην NSFNET πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζεη πέληε θέληξα ππεξ-ππνινγηζηψλ 
κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ ππφινηπε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο , φιν θαη 
πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζπλδένληαη ζε απηφ Υηιηάδεο παλεπηζηήκηα θαη νξγαληζκνί δεκηνπξγνχλ 
ηα δηθά ηνπο δίθηπα θαη ηα ζπλδένπλ πάλσ ζην παγθφζκην απηφ δίθηπν ην νπνίν αξρίδεη λα 
γίλεηαη γλσζηφ ζαλ INTERNET θαη λα εμαπιψλεηαη κε ηξνκεξνχο ξπζκνχο ζε νιφθιεξν ηνλ 
θφζκν. 

Σν 1990 ζην δίθηπν NSFNET ζπλδέεηαη θαη ε Διιάδα. 
Δπίζεο δεκηνπξγείηαη  ν Παγθφζκηνο Ηζηφο (World Wide Web ή 
WWW) ζην εξγαζηήξην CERN ζηελ Διβεηία πνπ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε ςεθηαθά 
αξρεία, ελψ ηνλ επφκελν ρξφλν νη ζπλδεδεκέλνη ππνινγηζηέο ζην δηαδίθηπν μεπεξλνχλ ηνπο 
1.000.000. 
 
Σν 1995 παξαηεξείηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ςεθηαθψλ κελπκάησλ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mails) έρεη ππεξβεί ζε αξηζκφ απηφλ ησλ 
ζπκβαηηθψλ ελψ παξάιιεια έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ 
ηζηνζειίδσλ.  
 
Σo 1998 ε Microsoft εηζέξρεηαη ζην δηαδίθηπν κε ηo ιεηηνπξγηθφ ηεο 
ζχζηεκα (windows 98) θαζψο θαη ηνλ Internet Explorer (browser).  

 

 

1.2 Σν δηαδίθηπν ζηελ Διιάδα 

Ζ ρψξα καο, αλ θαη πζηεξεί έλαληη ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο φζνλ αθνξά ηελ 
δηείζδπζε λέσλ ηερλνινγηψλ, αξρίδεη λα παξνπζηάδεη ζεκεία αλάπηπμεο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κεγάιε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ θαζψο έγηλε 
αληηιεπηή ε ακεζφηεηα θαη ε ρξεζηηθφηεηα ηνπ. 
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Εικόνα 1:  «ςχζςθ πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ & διαδικτφου, από το 

2001-2005» Σφμφωνα με τθ πθγι: ebusinessforum.gr. 

 

 

 
 

6 1.3 Οη εκπνξηθέο ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ 

Πνιχ ζχληνκα έγηλε αληηιεπηφ φηη ην δηαδίθηπν έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηηο 
επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηήζεη ηε κέρξη ππάξρνπζα 
παξαδνζηαθή ζρέζε επηρείξεζεο-θαηαλαισηή κε κηα πην δηαδξαζηηθή 24σξε εμππεξέηεζε 
πνπ ζα επηηξέπεη ηελ άκεζε θαη ζπλερή επηθνηλσλία ησλ δχν κειψλ αλεμαξηήησο 

γεσγξαθηθνχ ηφπνπ.Μέζσ ηεο ακεζφηεηαο θαη ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη, 

επηηπγράλεηαη θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ην πειάηε θαη θαη‘ επέθηαζε δεκηνπξγείηαη αίζζεκα 
ηθαλνπνίεζεο ζην πειάηε. Όιε απηή ε δηαδηθαζία κεηαηξέπεη ην πειάηε ζε πηζηφ αθφινπζν 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. Σo δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη σο εηθνληθφο ρψξνο 
πιεξνθνξηψλ φηαλ ε εηαηξεία αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο απηέο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 
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ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεο.   
Απνηέιεζκα απηήο ηεο εκπνξηθήο ρξήζεο είλαη ε θαιχηεξε ξνή ηεο πιεξνθφξεζεο ζην 
εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, ε ζσζηφηεξε ελεκέξσζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο, ε εχζηνρε 
πιεξνθφξεζε ηνπ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο θαη ε βειηίσζε ηεο 
ίδηαο ηεο εηθφλα ηεο επηρείξεζεο .Δπηπιένλ, ην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη σο εηθνληθφο ρψξνο 
επηθνηλσληψλ, έηζη νη επηρεηξήζεηο θαηαθέξλνπλ λα αλαπηχμνπλ ακθίδξνκεο επηθνηλσληαθέο 
ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Δμαηηίαο απηήο ηεο ελαιιαθηηθήο, πνιινί πειάηεο 
απνθεχγνπλ ηηο αγνξέο πνπ απαηηνχλ θπζηθή παξνπζία θαζψο εμνηθνλνκνχλ πνιχηηκν 
ρξφλν. 

 

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟ SOCIAL MEDIA 

8 2.1 TI EINAI SOCIAL MEDIA 

 Αο πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε εηπκνινγηθά ηη είλαη ηα social media. Αξρηθά, ε ιέμε 
‗‘social‘‘ αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο 
αλζξψπνπο. Δίλαη γλσζηφ, φηη ην αλζξψπηλν νλ απφ ηελ θχζε ηνπ , έρεη ηελ αλάγθε λα 
βξίζθεηαη αλάκεζα ζε νκάδεο αηφκσλ ψζηε λα κπνξεί λα αληαιιάζεη ηηο απφςεηο ηνπ πην 
άλεηα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα κέιε ησλ νκάδσλ απηψλ έρνπλ ηα ίδηα ή παξφκνηα 
ελδηαθέξνληα. 

Ζ δεχηεξε ιέμε πνπ ζα νξίζνπκε είλαη ην ‖Μedia‖ ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα κέζα ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα γίλνπλ εθηθηέο νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ . Γηα  
παξάδεηγκα έλα δεκνθηιέο κέζν είλαη ην Facebook. Αξθεί κηα αλαθνίλσζε, κηα θσηνγξαθία 
ή έλα βίληεν γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ζπδήηεζε ή απιά κηα κνξθή επηθνηλσλίαο.  

Έηζη ηα θνηλσληθά κέζα είλαη νπζηαζηηθά κηα θαηεγνξία online κέζσλ φπνπ νη άλζξσπνη 
κηιάλε, ζπκκεηέρνπλ, κνηξάδνληαη θαη δηθηπψλνληαη. Οη πεξηζζφηεξεο πιαηθφξκεο 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ ελζαξξχλνπλ ηελ ζπδήηεζε, ην ζρνιηαζκφ, ςεθνθνξίεο, ζρφιηα θαη ηνλ 
δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Δπίζεο, άιιε κία κνλαδηθή 
πηπρή ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ε ηδέα λα παξακέλεηο ζπλδεδεκέλνο ζε άιιεο 
ηζηνζειίδεο, πφξνπο θαη αλζξψπνπο. 

Σα social media απνηεινχλ θπξίαξρν θνκκάηη ηνπ δηαδηθηχνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, έηζη νη 
πεξηζζφηεξεο πιένλ επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ, 
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα παξαπάλσ αζθνχλ κεγάιε επηξξνή ζην θαηαλαισηηθφ θαη φρη 
κφλν, θνηλφ. 

Σύκθσλα κε ην Wikipedia: 

Ο όξνο κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο (ή αιιηώο social media) αλαθέξεηαη ζηα κέζα 
αιιειεπίδξαζεο νκάδσλ αλζξώπσλ κέζσ δηαδηθηπαθώλ θνηλνηήησλ. Τα social media 
εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο όπσο πρ. ηζηνιόγηα, ηζηνζειίδεο όπσο ην Facebook , 
θόξνπκο θιπ. 

Δπνκέλσο, social Media είλαη ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο αλζξψπσλ ζηηο  νπνίεο κπνξνχκε λα 
ζπκκεηέρνπκε ζπλήζσο δσξεάλ, λα δεκηνπξγήζνπκε ην δηθφ καο δίθηπν επαθψλ θαη λα 
επηθνηλσλήζνπκε κε θίινπο, ζπγγελείο, γλσζηνχο, ζπλεξγάηεο, ή γεληθά κε αλζξψπνπο πνπ 
έρνπκε θνηλά ελδηαθέξνληα αλεμαξηήησο ρξφλνπ θαη γεσγξαθηθνχ πιάηνπο. 
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9 2.2 Η ηζηνξηθή εμέιημε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο  

Σα ζχγρξνλα κέζα ειεθηξνληθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηελ 
θπζηθή κεηεμέιημε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ φινη γλσξίδνπκε. 

Σα θνηλσληθά δίθηπα βαζίζηεθαλ ζηελ ηδέα κεκνλσκέλσλ ππνινγηζηψλ πνπ ζπλδένληαη 
ειεθηξνληθά. Ζ πξψηε εκθάληζε ηνπο παξαηεξήζεθε ην 1971 φπνπ ζηάιζεθε ην πξψην 
email. Πιένλ ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ 200 site θνηλσληθψλ δηθηχσλ. 

Χο πξψηεο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγήζεθαλ ηα Usenet ,Arpanet, Listserv θαη νη ππεξεζίεο 
bulletin.Σα The well(1985), Theglobe.com (1994), Geocities (1994) ,Tripod (1995) , 
ραξαθηεξίζηεθαλ σο νη πξψηεο online θνηλφηεηεο νη νπνίεο είραλ ηελ κνξθή chatrooms.  

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1994 ηδξχζεθε ε εηαηξεία δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ Yahoo! απφ ηνπο 
David Filo θαη ηνλ Jerry Yang.  

Έπεηηα, νη ρξήζηεο άξρηζαλ λα ζπλδένληαη ζε ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία φπσο, ην 
Classmates.com (1995) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαηήξεζε  επηθνηλσλίαο κε παιηνχο 
ζπκκαζεηέο θαη ην 1997 δεκηνπξγείηαη ην Sixdegrees.com πνπ έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 
ρξήζηεο λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο θαη λα αλαξηνχλ πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ. Σελ ίδηα 
ρξνλνινγία  θπθινθφξεζε ε AOL Instant Messenger (AIM) κηα ππεξεζία δειαδή άκεζσλ 
κελπκάησλ φπνπ επηηξέπεη ζε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα επηθνηλσλνχλ ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν. Πξφζθαηα κάιηζηα ζπλεξγάζηεθε κε ην Facebook. 

Αθνινπζνχλ ηα Βlogs φπνπ ηδξχζεθαλ ην 1999. Σν 2002 ηδξχζεθε ην LinkedIn αιιά ε 
ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε ην 2003. Θεσξείηε ν πην επηηπρεκέλνο ηζηνρψξνο επαγγεικαηηθήο 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σελ επφκελε ρξνληά, έξρεηαη ζηελ δεκνζηφηεηα ην Facebook , 
μεπεξλψληαο ηνπο 1δηζεθαηνκκχξην ρξήζηεο κέρξη ζήκεξα. ηελ ζπλέρεηα, ην 2005 ηδξχεηαη 
ην Youtube θαη  ην 2006 εκθαλίδεηαη ην Σwitter. 
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Εικόνα 2: Η διαχρονικι εξζλιξθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, Πθγι: 

https://www.google.gr/search?q=history+social+media&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikpry
AgtzJAhXFkiwKHQVgBZ4Q_AUIBygB&biw=1280&bih=855#imgrc=rJH9xBqoXI8WcM%3A 

https://www.google.gr/search?q=history+social+media&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikpryAgtzJAhXFkiwKHQVgBZ4Q_AUIBygB&biw=1280&bih=855#imgrc=rJH9xBqoXI8WcM%3A
https://www.google.gr/search?q=history+social+media&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikpryAgtzJAhXFkiwKHQVgBZ4Q_AUIBygB&biw=1280&bih=855#imgrc=rJH9xBqoXI8WcM%3A
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10 2.3 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ social media 

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαηά ηνλ Mayfield(2008) παξνπζηάδνπλ θάπνηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά:  

  Σπκκεηνρή (Participation): ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ελζαξξχλνπλ ηελ 
ζπλεηζθνξά θαη ηα ζρφιηα απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ 
ζνιψλεη ηα φξηα κεηαμχ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηνπ θνηλνχ.  

 Γηαθάλεηα (Openness) : νη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ησλ Social Media είλαη αλνηρηέο 
ζε αλαηξνθνδφηεζε θαη ζπκκεηνρή, ελψ ζπάληα ππάξρνπλ εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε 
θαη ζηελ ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

 Σπλνκηιία (Conversation): ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο πνπ 
αθνξνχλ κφλν ηελ κεηάδνζε (broadcasting) ελφο πεξηερνκέλνπ ζε έλα αθξναηήξην, 
ηα Social Media απνηεινχλ κηα ζπλνκηιία δηπιήο θαηεχζπλζεο.  

 Κνηλόηεηα (Community): ηα Social Media επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε θαη άκεζε 
δεκηνπξγία θνηλνηήησλ πνπ κνηξάδνληαη θνηλά ελδηαθέξνληα, φπσο ηελ αγάπε ηνπο 
γηα ηελ θσηνγξαθία ή έλα ηειενπηηθφ show.  

 Σπλεθηηθόηεηα (Connectedness) : Σα πεξηζζφηεξα είδε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο αλαπηχζζνπλ ηελ ζπλεθηηθφηεηα ηνπο θάλνληαο ρξήζε ζπλδέζεσλ κε 
άιιεο ηζηνζειίδεο , πφξνπο θαη αλζξψπνπο.  

 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Ryan Dube ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο είλαη ηα εμήο:  

 Με βάζε ηνλ ρξήζηε: Πξηλ απφ θάπνηα θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην facebook θαη ην 
myspace ηα νπνία έγηλαλ θαλφλεο, νη ηζηνζειίδεο βαζίζηεθαλ ζε πεξηερφκελν πνπ 
ελεκεξσλφηαλ απφ έλα ρξήζηε θαη δηαβάδνληαλ απφ πνιινχο ζην δηαδίθηπν. Ζ ξνή 
ησλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ πξνο κηα κφλν θαηεχζπλζε, θαη απηή ε θαηεχζπλζε ησλ 
κειινληηθψλ ελεκεξψζεσλ πξνζδηνξίζηεθε απφ ηνλ webmaster * ή ηνλ ζπγγξαθέα. 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη 
δηεπζχλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο θαη ρσξίο απηνχο ην δηαδίθηπν ζα ήηαλ 
έλαο άδεηνο ρψξνο. Γειαδή είλαη απηνί πνπ ην γεκίδνπλ κε ηηο ζπλνκηιίεο θαη ην 
πεξηερφκελν ηνπο.  

 Γηαδξαζηηθόηεηα : Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ κέζσλ 
δηθηχσζεο είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη πνιχ δηαδξαζηηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα 
θνηλσληθφ δίθηπν δελ είλαη απιά κηα ζπιινγή απφ ζπλνκηιίεο θαη θφξνπκ πηα. Πιένλ 
νη ηζηνζειίδεο είλαη γεκάηεο κε εθαξκνγέο θαη παηρλίδηα φπνπ νη ρξήζηεο έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα αζρνιεζνχλ θαη λα παίμνπλ, θαζψο θαη λα πξνζθαιέζνπλ θίινπο 
ψζηε ε δηαζθέδαζε λα γίλεη νκαδηθή ππφζεζε.  

*webmaster ή αλλιώσ ςυντάκτησ ιςτοςελίδασ είναι εκείνο το άτομο το οποίο είναι υπεφθυνο για 
την διατήρηςη ενόσ ή περιςςότερων websites.(en.wikipedia.org/wiki/Webmaster)  
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 Κνηλόηεηα κε γλώκνλα: Σα social media είλαη ρξηζκέλα θαη αλεπηπγκέλα απφ 
θνηλσληθέο έλλνηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φπσο φιεο ηηο θνηλσλίεο ή θνηλσληθέο νκάδεο ζε 
φιν ην θφζκν βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη ηα κέιε θαηέρνπλ θνηλέο πεπνηζήζεηο ή 
ρφκπη, έηζη θαη ηα social media βαζίδνληαη ζε απηήλ ηελ αξρή. Δληφο ησλ πην 
ζχγρξνλσλ online θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζήκεξα, ππάξρνπλ θνηλφηεηεο αλζξψπσλ 
πνπ κνηξάδνληαη θνηλά ζηνηρεία. Οη ρξήζηεο φρη κφλν κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ 
λένπο θίινπο κέζα ζε απηέο ηηο θνηλφηεηεο, αιιά κπνξνχλ θαη λα επαλαζπλδεζνχλ κε 
παιηνχο θίινπο πνπ έρνπλ ράζεη επαθή καδί ηνπο πξηλ απφ πνιιά ρξφληα.  

 Σρέζεηο: ε αληίζεζε κε ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ παξειζφληνο ηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο αλαπηχζζνπλ θαη επηβξαβεχνπλ ηηο ζρέζεηο. Όζν πεξηζζφηεξεο ζρέζεηο 
έρεη θάπνηνο ζην δηαδίθηπν, ηφζν πην θαζηεξσκέλνο είλαη πξνο ην θέληξν απηνχ ηνπ 
δηθηχνπ.  

 Σπγθίλεζε επί ηνπ πεξηερνκέλνπ: Έλα άιιν κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο. Δλψ νη ηζηνζειίδεο ηνπ 
παξειζφληνο επηθεληξψζεθαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ 
επηζθέπηε, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο νπζηαζηηθά παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο 
ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα θαη ηελ αίζζεζε φηη δελ έρεη ζεκαζία ηη ζα ζπκβεί. 

 

2.4 Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ social media 

Σα κέζα θνηλσληθά δηθηχσζεο κπνξνχλ λα πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο. Παξαθάησ 
παξνπζηάδνληαη νη πξνζεγγίζεηο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηψλ ζηελ πξνζπάζεηα 
ηνπο λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ρξεζηκνπνηψληαο 
δηαθνξεηηθέο βάζεηο. 

χκθσλα κε ηνλ Zhang( 2010) ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 
: 

• Ιζηνιόγηα (blogging / micro-blogging): ήκεξα, ηδηαίηεξα δεκνθηιή είλαη ηα 
Blogger, WordPress, Twitter, ζηα νπνία κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη δεηήκαηα κε 
νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν, π.ρ. απφςεηο-ζρφιηα, πξνζσπηθέο θαηαρσξήζεηο γηα θάζε 
είδνπο ζέκα π.ρ. ηερλνινγία, κφδα, θαιιηηέρλεο, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θ.ά.  

• Κνηλσληθά δίθηπα (social networking): κε γλσζηφηεξα ηα Facebook, Myspace, 
Linkedin, Ning, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ θαη λα 
ζπλδεζνχλ κε άιινπο ρξήζηεο κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα θαη ραξαθηεξηζηηθά, π.ρ. 
θίινπο, ζπλεξγάηεο θ.ά. θαη λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κεηαμχ ηνπο, λα ελεκεξσζνχλ, 
λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο, αξρεία, ζθέςεηο θ.ά.  

• Κνηλσληθή ζειηδνζήκαλζε (Social bookmarking:, φπσο ηα: Delicious, Diggo, 
Faves, StumbleUpon, BlogMarks, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε φρη κφλν λα 
επηζεκαίλεη θάζε θνξά ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ αιιά θαη λα ηε κνηξάδεηαη 
κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ επηζπκεί. 

 • Σπλεξγαηηθή ζπγγξαθή (Collaborative authoring): κε γλσζηφηεξα ηα αθφινπζα: 
Wikipedia, Google docs, Zoho office suite θ.ά. 

 • Γηακνηξαζκόο πνιπκέζσλ (multimedia sharing): φπσο ηα: Flickr, YouTube, Qik, 
Snapfish, Jumpcut, Vimeo, Decianart, κε ηα νπνία νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ θαη 
δηακνηξάδνληαη αξρεία ήρνπ, εηθφλαο, video. 
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 • Γηαδηθηπαθέο ηειεδηαζθέςεηο (web conferencing): φπσο ηα: WebEx, 
GoToMeeting, DimDim. 

 • ε απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε θαηεγνξία ησλ Δηδήζεσλ 
(NewsSite ή Social News) κε δηθηπαθνχο ηφπνπο φπσο ηα Digg, Sphinn, Newsvine, 
θαη BallHype πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζεη θαλείο δεηήκαηα-άξζξα ηεο 
επηθαηξφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα ςεθίδεη ή λα ηα ζρνιηάδεη. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 
ρξεζηψλ ζηα άξζξα αιιάδεη θαη ηε ζέζε ηνπο ζην site. Μπνξεί δειαδή έλα άξζξν 
πνπ έρεη ςεθηζηεί πνιιέο θνξέο λα πξνσζεζεί ζε κηα πην «εμέρνπζα» ζέζε.  

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θαηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνλ Bard ν νπνίνο ηα 
ρσξίδεη ζε 15 θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν , ην ζθνπφ θαη ηε ρξήζε ηνπο , 
θπξίσο ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.    

 

 

 

Εικόνα 3: Κατθγοριοποίθςθ των Social Media κατά Bard(2010), Πθγι: 
http://www.mirnabard.com/?s=categories+bard+2010 

 

 

 

 

http://www.mirnabard.com/?s=categories+bard+2010
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Ζ πην πξφζθαηε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ δεκνζηεχζεθε είλαη απηή ηνπ Frédéric Cavazza ην 
2011, ν νπνίνο, παξνκνηάδεη ηα Social Media ζαλ έλα πινχζην νηθνζχζηεκα κε ζπλερφκελε 
εμέιημε  φπνπ ζην επίθεληξν βξίζθνληαη facebook θαη Google, ελψ γχξσ - γχξσ φια ηα άιια 
Social Media ρσξηζκέλα ζε 7 θχξηεο θαηεγνξίεο, πνπ θαηά ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ είλαη: 

 

 

 

Εικόνα 4: Κατθγοριοποίθςθ των Social Media κατά Frédéric Cavazza (2011), Πθγι: 

http://hostgr.gr/internet-marketing/category-social-media.html 

 

 Γεκνζηεύζεηο (Publish) : ηζηνιφγηα, wikis γηα παξάδεηγκα Twitter, Wikipedia.  

 Γηακνηξαζκόο (Share): YouTube, Flickr, Digg.  

 Σπδήηεζε (Discuss): forums, εξγαιεία θνηλσληθήο αλαδήηεζεο φπσο ηα 4Chan, 
Mahalo  

http://hostgr.gr/internet-marketing/category-social-media.html
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 Δκπόξην (Commerce): πεξηιακβάλνληαη ιχζεηο γηα reviews πειαηψλ (BazaarVoice), 
θνηλφηεηεο ζπζηάζεσλ (Polyvore), εληνπηζκέλα θνππφληα ( Groupon).  

 Τνπνζεζία (Location):ηνπηθά θνηλσληθά δίθηπα (Loopt), events sharing (Eventful, 
Patrasevents).  

 Γίθηπν (Network): Hi5, My Life, Ning.  

 Παηρλίδηα (Games).  

 

11 2.5  Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ social media 

 

 

 

 
Σα ζεηηθά ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη φηη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα 
επηθνηλσλνχλ κε άιινπο ρξήζηεο, αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή ηνπο ηνπνζεζία, ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη ρξήζηεο ησλ απηψλ δηθηχσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε 
θίινπο απφ φιν ην θφζκν, λα κνηξαζηνχλ θσηνγξαθίεο, βίληεν, κελχκαηα, κνπζηθά 
ηξαγνχδηα θαη πνιιέο άιιεο δηαδηθαζίεο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ζ επαθή θαη ε 
επηθνηλσλία κε άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, βνεζά ην 
ρξήζηε λα δηεπξχλεη ηνπο 
πλεπκαηηθνχο ηνπ νξίδνληεο, λα εμνηθεησζεί κε ην δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν, λα κάζεη πεξηζζφηεξα 
πξάγκαηα θαη λα εμαιείςεη ηπρφλ ξαηζηζηηθέο δηαζέζεηο. Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο ησλ social 
media, έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηε δηεζλή επηθαηξφηεηα θαη ζε πεγέο ελεκέξσζεο απφ φιν 
ην θφζκν. Ζ εχξεζε πιεξνθνξηψλ , θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ζηα δηεζλή κέζα είλαη δπλαηή ζε 
ειάρηζην ρξφλν. 
 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ . Σα 
social media, έρνπλ θαηεγνξεζεί θαηά θχξην ιφγν γηα ηε πξφθιεζε θνηλσληθψλ 
πξνβιεκάησλ. Ζ εχθνιε επηθνηλσλία κε νπνηνδήπνηε ρξήζηε, απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ 
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πιαλήηε, επηθπιάζζεη νξηζκέλεο θνξέο θηλδχλνπο, ηδηαίηεξα ζηηο λεαξέο ειηθίεο. Πέξα απφ 
ην ξίζθν πνπ πεξηιακβάλεη ε επηθνηλσλία κε αγλψζηνπο, ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο έθζεζεο ηεο 
πξνζσπηθήο δσήο ησλ ρξεζηψλ.  
Οη ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη αξθεηά πξνζεθηηθνί σο πξνο ην ηη θαηαρσξνχλ ζε απηέο ηηο 
ηζηνζειίδεο, ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν εθηεζεηκέλνη ζε θαθφβνπινπο ρξήζηεο. 
Όηαλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πέζνπλ ζε ιάζνο ρέξηα, νη ζπλέπεηεο πνιιέο θνξέο είλαη 
δπζάξεζηεο. 

 

12 2.6 Oη ρξήζηεο ησλ social  media θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ αλάινγα κε ηνπο ιφγνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
ζηα Social Media. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Forester Research (2010) ππάξρνπλ 6 θαηεγνξίεο : 



 Ο δεκηνπξγόο (creator): ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη ν ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρεη 
ελεξγά ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Γεκνζηεχεη πεξηερφκελν ζηα blogs, 
αλαξηά βίληεν θαη εηθφλεο, ζπκκεηέρεη ζε θφξνπκ.  

 Ο θξηηήο (critic): απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ρξήζηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη 
θαη αληηδξνχλ ζε πεξηερφκελν πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη άιινη ρξήζηεο. ρνιηάδεη 
δεκνζηεχζεηο, «πνζηάξεη» αμηνινγήζεηο θαη ζρφιηα γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο.  

 Ο ζπιιέθηεο (collector): νξγαλψλεη πεξηερφκελν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή ηνπο άιινπο 
κε ηε ρξήζε RSS feeds13, bookmarking.  

 Ο Joiner: ν ηχπνο ηνπ αηφκνπ πνπ ζπλδέεηαη ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
φπσο ην Facebook.  

 Ο ζεαηήο (spectator): απηφο ν ηχπνο είλαη πηζαλψο ε πην θνηλή θαηεγνξία ρξήζηε. 
Spectator είλαη ην άηνκν πνπ δηαβάδεη ηα blogs, ηηο απφςεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ 
δεκηνπξγνχλ βίληεν (π.ρ.: ην YouTube), δηαβάδεη ζπδεηήζεηο ζε θφξνπκ, αθνχεη 
podcasts θαη ζπρλά αλαδεηήζεηο γηα ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ θαη επηζθεπηψλ.  

 Ο αλελεξγόο ρξήζηεο (Inactivate) : ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη άλζξσπνη 
πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη πεξηνξίδνληαη ζην λα 
θάλνπλ απιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Φπζηθά φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ν αξηζκφο ησλ 
ρξεζηψλ απηψλ βαίλεη κεηνχκελνο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαζψο φιν θαη 
πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο πιένλ ελζσκαηψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ κέζσλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 
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Εικόνα 5:  Παραπάνω είναι ζνα διάγραμμα το όποιο δθμοςιεφτθκε από τθν ιςτοςελίδα Forrester 
Research  το οποίο παρουςιάηει ποίεσ θλικίεσ των ΗΠΑ είναι περιςςότερο ςυνθκιςμζνεσ από κάκε είδοσ 

που αναφζραμε από πάνω. 

Πθγι: 

http://www.webgeekly.com/lessons/social-media/the-6-different-types-of-social-media-users-which-one-
are-you/ 

 

13 2.7 Λόγνη ρξήζεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζηα Social Media   

ηηο κέξεο καο νινέλα θαη απμάλνληαη νη ρξήζηεο δηαδηθηπαθψλ πξνθίι . ηελ ελφηεηα  απηή 
ζα εμεηάζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ ρξήζε θαη ζηελ παξακνλή ησλ ρξεζηψλ ζηηο 
δηθηπαθέο θνηλφηεηεο. 

Μηα  ζεσξία πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη  ην γηαηί θάπνηνο ρξεζηκνπνηεί  ηα Social Media είλαη ε 
ζεσξία ησλ Υξήζεσλ θαη Ζζηθψλ Ηθαλνπνηήζεσλ (U&G Theory). χκθσλα κε ηνλ McQuail 
(1994) ππάξρνπλ 4 θηλεηήξηεο δπλάκεηο: 1) ελεκέξσζε, 2) ςπραγσγία, 3) θνηλσληθή 
αιιειεπίδξαζε θαη 4)πξνζσπηθή ηαπηφηεηα. 

 

 

http://www.webgeekly.com/lessons/social-media/the-6-different-types-of-social-media-users-which-one-are-you/
http://www.webgeekly.com/lessons/social-media/the-6-different-types-of-social-media-users-which-one-are-you/
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Mηα άιιε έξεπλά  πνπ δηεμάρζεθε απφ ηελ  Global Web Index (κηα εηαηξεία πνπ αζρνιείηαη κε 
ηελ έξεπλα αγνξάο) παξνπζηάδεη ηνπο 10 θνξπθαίνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
ρξεζηκνπνηνχκε ηα social media.  

 1. Γηα λα παξακέλεηο ζε επαθή κε ηνπο θίινπο ζνπ 
 2  Γηα λα ελεκεξψλεζαη γηα ηελ επηθαηξφηεηα 
 3. Γηα λα γεκίδεηο ηνλ ρξφλν ζνπ  
 4. Γηα λα βξίζθεηο αζηείν θαη δηαζθεδαζηηθφ πεξηερφκελν                                                                           
 5. Να κνηξάδεζαη θαη  λα αληαιιάζεηο απφςεηο 
 6. Να κνηξάδεζαη θσηνγξαθίεο θαη βίληεν κε άιινπο 
 7. Δπεηδή νη θίινη καο ζπκκεηέρνπλ ήδε ζε απηά 
 8. Γηαδηθηπαθή επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο 
 9. Γηα λα γλσξίζεηο  λένπο αλζξψπνπο  
10. Γηα λα κνηξάδεζαη ζηηγκέο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζνπ 
 
 

 
Εικόνα 6: Παραπάνω είναι ζνα διάγραμμα με τουσ 10 κορυφαίουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφμε 

τα social media από Global Web Index 

Πθγι:  http://wersm.com/the-10-top-reasons-why-we-use-social-networks/#!prettyPhoto 

 

 

 

https://www.globalwebindex.net/
https://www.globalwebindex.net/
http://wersm.com/the-10-top-reasons-why-we-use-social-networks/#!prettyPhoto
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14 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: SOCIAL MEDIA MARKETING ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ  

15 3.1 Οξηζκόο Social Media Marketing  

Ενχκε ζε κηα επνρή φπνπ ε ηερλνινγία αιιάδεη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, δεκηνπξγψληαο έλα 
λέν Marketing ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηάζεσλ, νη 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ εμάπισζε ηνπ Internet θαη ησλ Social 
Media (blogs, YouTube, facebook, θιπ). Σν κάξθεηηλγθ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social Media 
Marketing), απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θνκκάηηα ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ 
(Digital Marketing). Αθνξά ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλνπκε ζηα θνηλσληθά δίθηπα κέζα απφ ηηο 
νπνίεο απνζθνπνχκε ζηελ πξνψζεζε ελφο Brand ή κίαο επηρείξεζεο. Mε ην Social Media 
Marketing κηα εηαηξεία ιακβάλεη ππφςε ηεο απηή ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Πξνζαξκφδεη ηε 
ζηξαηεγηθή ηεο θαη πνιιαπιαζηάδεη ηελ παξνπζία ηεο ζην Internet, εθεί πνπ βξίζθνληαη νη 
πειάηεο ηεο θαζψο επίζεο, ζέιεη λα εζηηάζεη ζηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ελφο 
ηζηφηνπνπ ή ηελ εζηίαζε ελφο ηζηφηνπνπ ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ, κέζα απφ ηζηνζειίδεο 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Μέζσ απηνχ ηνπ Marketing  ηα θνηλσληθά δίθηπα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε έλαλ θαηαλαισηή 
λα επηθνηλσλήζεη ηαρχηεξα θαη κε ειάρηζηε πξνζπάζεηα κε εθαηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο 
άιινπο θαηαλαισηέο, ελψ απφ ηελ πιεπξά νη επηρεηξήζεηο, παξαθνινπζνχλ φιεο απηέο ηηο 
ζπδεηήζεηο θαη ηηο δηαδηθηπαθέο θξηηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ ηε γλψκε ησλ ρξεζηψλ γηα 
ηα πξντφληα ηνπο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, λα 
πξνζαξκνζηνχλ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, λα αθνχζνπλ ηη ιέγεηαη ζπγθξηηηθά γηα 
ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο θαη λα πξνζειθχζνπλ κε ελέξγεηεο κέζα απφ ηα θνηλσληθά κέζα 
πεξηζζφηεξνπο πειάηεο. πλεπψο ην social Μedia Marketing είλαη ην εξγαιείν πξνζέγγηζεο 
ηνπ επηζπκεηνχ target group ησλ ρξεζηψλ. 

 

16 3.2 Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε πξέπεη λα αλαπηύμεη Social Media 

Marketing 

ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ηζρπξφ, αλαγλσξίζηκν Brand Name ην νπνίν ζα καο 
βνεζήζεη λα κεηαηξέςνπκε ηνπο ρξήζηεο ζε πειάηεο καο. Όινη γλσξίδνπκε φηη φιν θαη 
πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο κέξνο ηεο 
δηαθήκηζεο ηνπο (marketing θαη advertising ).ηελ ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα 
ηνπο νπνίνπο ηα Social Media είλαη απαξαίηεηα γηα θάζε επηρείξεζε θαη γηαηί κηα επηρείξεζε 
πξέπεη λα μεθηλήζεη λα επελδχεη ζε απηά. 

1.Βνεζνχλ ηελ επηρείξεζε λα κάζεη πξάγκαηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη δεκηνπξγνχλ κία 
ζρέζε αλάκεζα ζε απηή θαη ην θνηλφ ηεο. Όιεο νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ 
αλαπηπρζεί γλσξίδνληαο ην θνηλφ ηνπο πνιχ θαιά. Σν φθεινο ησλ social media είλαη φηη ε 
γλσξηκία κε ην θνηλφ κίαο επηρείξεζεο είλαη ηψξα επθνιφηεξε απφ πνηέ. Με ηε βνήζεηα ησλ 
analytics φπσο ην Facebook Insights κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ηα ζεκαληηθά δεκνγξαθηθά 
ζηνηρεία θαη κνηίβα ζπκπεξηθνξψλ ησλ πειαηψλ ζαο. Απηφ φρη κφλν ζαο επηηξέπεη λα 
ζηνρεχζεηε θαιχηεξα ην θνηλφ ζαο, αιιά ζαο βνεζά επίζεο λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα θαη 
απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο πειαηεηαθήο ζαο βάζεο. 

2.Μείσζε ησλ δαπαλψλ γηα marketing. Σα social media είλαη δσξεάλ σο πξνο ηε 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ ρξεηάδεηαη λα δαπαλάηε κεγάια πνζά γηα 
δηαθήκηζε εηδηθά ζε ζρέζε κε πην παξαδνζηαθέο κνξθέο δηαθήκηζεο.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_Media_Marketing&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_Media_Marketing&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_Media_Marketing&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Marketing&action=edit&redlink=1
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3.Πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηηχρεηε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, αθνχ ην πεξηερφκελν 
πνπ αλαξηάηε ζηα social media ην βιέπεη πνιχ κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ηφζν ζε ηνπηθφ 
φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

4. Σα social media ζαο επηηξέπνπλ λα ιάβεηε πξαγκαηηθέο απφςεηο πειαηψλ. Οη απφςεηο 
πειαηψλ κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θακπαληψλ ζηα social media θαη 
λα δηακνξθψζνπλ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο (social media management), βνεζψληαο ζαο 
λα θάλεηε ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο ζαο θαη ηηο πξνζθνξέο ησλ πξντφλησλ ή 
ππεξεζηψλ ζαο πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο θαη ζρεηηθέο κε ηνπο πειάηεο ζαο.  

5. Σα social media βνεζνχλ λα απμεζεί ε εκπηζηνζχλε πξνο ηελ επηρείξεζή ζαο. Βιέπνληαο 
φηη είζηε ελεξγνί ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο βνεζά λα δεκηνπξγήζεηε έλα αίζζεκα 
εκπηζηνζχλεο ζε πηζαλνχο πειάηεο, εθπέκπεη ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηνπο πειάηεο ζαο 
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάηη πάεη ζηξαβά- φηη ζα είλαη εχθνιν λα επηθνηλσλήζνπλ καδί 
ζαο 

  

17 3.3 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ Social Media Marketing 

Αλ κηα επηρείξεζε θαηνξζψζεη λα πξνζεγγίζεη ζσζηά ηελ θνηλσληθή ηεο δηθηχσζε , ηα νθέιε 
πνπ ζα απνθνκίζεη ζα είλαη πνιιαπιά. Σν social networking marketing ζεσξείηαη ην 
marketing ηνπ κέιινληνο θαζψο νη παξαδνζηαθέο κνξθέο έρνπλ αξρίζεη λα εμαζζελνχλ. 
Οξηζκέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη απηή ε κνξθή marketing είλαη ηα αθφινπζα 
: 

1. Δπθπέο εκπνξηθφ ζήκα θαη αχμεζε αλαγλσξηζηκφηεηαο  

ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ αλαγσξηζηκφηεηα ηεο 
θαζψο , πνιινί είλαη νη ρξήζηεο πνπ επηζθέπηνληαη πιένλ ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο.  
Μέζα απφ απηά είλαη εθηθηφ λα εδξαησζεί ην εκπνξηθφ ζήκα/κάξθα απνθηψληαο 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα εμαζθαιίζνπλ ηελ κειινληηθή ηνπο παξνπζία ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 
ρψξν. Δπηπιένλ, ε επηζθεςηκφηεηα κπνξεί λα απμεζεί ιφγσ ηνπ πινχζηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 
αλαξηάηε θαζεκεξηλά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηεο θαηάηαμεο ηνπ ζηηο κεραλέο 
αλαδήηεζεο .  

2. Απφθηεζε κεγαιχηεξεο θήκεο  

Ζ δηάδνζε πιεξνθνξηψλ απφ «ζε ζηφκα ζε ζηφκα» θαη νη ζπζηάζεηο απφ ρξήζηεο θαζηζηνχλ 
εθηθηή ηελ αχμεζε ηεο θήκεο ελφο ζήκαηνο. Δπίζεο ε επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή ηεο εηαηξηθή ηαπηφηεηα ζην δηαδίθηπν.  

3. πλδέζεηο-επηθνηλσλία κε ην θνηλφ θαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο  

Παιαηφηεξα, ε επηθνηλσλία κε ην θνηλφ ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιε θαζψο απαηηνχζε πνιχ ρξφλν 
θαη ρξήκα. Μεηά φκσο, απφ ηελ εκθάληζε ησλ social media απμήζεθε ε αμηνπηζηία ησλ 
επηρεηξήζεσλ δηφηη εληζρχζεθε ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ θνηλνχ κε 
ηηο επηρεηξήζεηο αχμεζε ηελ αθνζίσζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο αθνχ είρε δεκηνπξγεζεί έλα 
θαλάιη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο. 

Όζν αλ αθνξά ηελ ζχλδεζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο , ηα θνηλσληθά δίθηπα απνηέιεζαλ έλα 
πνιχ θαιφ ηξφπν αλαδήηεζεο πξνκεζεπηψλ ή αθφκε θαη εξγαδνκέλσλ.  
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4.  Μείσζε θφζηνπο 

Όπσο αλαθέξακε απφ πάλσ ηα social media καο βνεζνχλ ψζηε λα εμνηθνλνκήζνπκε ρξφλν 
θαη ρξήκα. Αληί λα μνδεχεηο κεγάια πνζά ζε νκάδεο κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο, είλαη 
πξνηηκφηεξν λα επελδχζεηο ζε κηα ζειίδα δηθηχσζεο. Γηα παξάδεηγκα ην 2016 ζην Facebook 
κπνξείο λα επηιέμεηο κφλνο ζνπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ,αλάινγα κε ηελ εθηηκψκελε απήρεζε 
πνπ  επηζπκείο. 

5. Πξνψζεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 
6. Γπλαηφηεηα βειηίσζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

Παξφια απηά ε ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ social media κπνξεί λα πξνθαιέζεη νξηζκέλα 
πξνβιήκαηα. 

1. Σν Social Media Marketing απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε. Οη 
marketers πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ θαζεκεξηλά ηνπο πειάηεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπο 
δεκηνπξγψληαο θαη επεμεξγάδνληαο πιεξνθνξίεο.  
 

2. Γπζθνιία ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ-ζηφρνπ. 
Σν target group κηαο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηεί πνιιά θαη δηαθνξεηηθά κέζα 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δπζθνιεχνληαο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ. Ζ επηρείξεζε ινηπφλ 
αλαγθάδεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε πνιιά θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο  θαη απηφ δεκηνπξγεί 
εκπφδηα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ ηεο. 

3. Διεχζεξε δεκνζίεπζε θξηηηθψλ απφ πειάηεο θαη αληαγσληζηέο.Μία ιάζνο θξηηηθή ή 
έλα θαθφβνπιν ζρφιην απφ πειάηεο θαη αληαγσληζηέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 
δπζθήκεζε ελφο brand θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. 

 

4. Με αζθαιέο θαη επηβιαβήο πεξηβάιινλ. 
Σα online θνηλσληθά δίθηπα είλαη ρψξνη φπνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψλεηαη πιήζνο 
δηαθνξεηηθψλ θαη άγλσζησλ αηφκσλ. Ζ θινπή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη 
ζην Γηαδίθηπν θαη γεληθά ε απεηιή ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κηαο 
επηρείξεζεο είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν. 
 

5. Σέινο, ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε ψξα εξγαζίαο επεξεάδεη ηελ απφδνζε 
ησλ ππαιιήισλ. Μάιηζηα, ην θαηλφκελν απηφ νδεγεί φρη κφλν ζε 
αληηπαξαγσγηθφηεηα, αιιά θαη ζε κεγάιε ρξεκαηηθή δεκία. 

 

18 3.4   Traditional marketing vs Social media marketing 

Σν θάζε λέν κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, έρεη επηθέξεη θαη κηα επαλάζηαζε 
ζην κάξθεηηλγθ. Σν ηειέθσλν θαη ην ξαδηφθσλν επέηξεςαλ ηε δεκηνπξγία κηαο καδηθήο 
θαηαλαισηηθήο αγνξάο. Ζ ηειεφξαζε δηεχξπλε πεξηζζφηεξν απηή ηελ δηαδηθαζία ελψ, ην 
ηληεξλέη ζήκεξα έρεη αλαπηπρζεί αξθεηά θαη έρεη θαηαθέξεη λα αιιάμεη ην κάξθεηηλγθ 
πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ηερλνινγία.  

Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ παξέρεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο απφ ην ζπλεζηζκέλν 
κάξθεηηλγθ αθνχ απεπζχλεηαη ζε ηεξάζηην θνηλφ ελψ ην παξαδνζηαθφ ζε ζπγθεθξηκέλν. 
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Ζ ρξήζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη θνηλνηήησλ (Facebook,TWITTER, LinkedIn., θ.α) επλννχλ 
ηελ θαηαζθεπή ηζρπξψλ εκπνξηθψλ νλνκάησλ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ πσιήζεσλ θαζψο κε 
ην λα έρεηο κηα εηαηξηθή ζειίδα ζε θάπνην απφ ηα παξαπάλσ κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
είλαη απφ κφλν ηνπ κηα πχιε δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο γηα ην εκπνξηθφ ζνπ φλνκα.  

Σα παξαδνζηαθά κέζα φπσο ε ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν απεπζχλνληαη ζηνπο 
θαηαλαισηέο αλεμέιεγθηα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο παξαθνινπζεί έλα  ζπγθεθξηκέλν 
πξφγξακκα θαη ηνπ πξνβάιιεηαη μαθληθά έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Ο θαηαλαισηήο κπνξεί 
είηε λα αγλνήζεη ηελ δηαθήκηζε, είηε λα ηελ παξαθνινπζήζεη. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν 
θαηαλαισηήο αλαγθάζηεθε λα θάλεη κηα επηινγή θαζψο ε δηαθήκηζε ηνλ δηάθνςε ρσξίο ηελ 
ζέιεζε ηνπ δεκηνπξγψληαο απνζηξνθή θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ην πξντφλ . Απφ ηελ 
άιιε κεξηά, ην Social Media Marketing δελ ιεηηνπξγεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ίζα ίζα κέζσ ησλ 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ, νη εηαηξείεο αθνπγθξάδνληαη ηα ζέισ θαη ηηο απφςεηο ησλ πειαηψλ γηα 
νπνηνδήπνηε πξντφλ-ππεξεζία. Αιιειεπηδξνχλ κε ηελ εθάζηνηε εηαηξεία ζε πξνζσπηθφ 
επίπεδν. Σα Social Media είλαη έλα πνιχ απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ην Μάξθεηηλγθ ιφγσ ησλ 
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Γη‘απηφ άιισζηε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 
είλαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα.  

Δπηπξφζζεηα, ζην SMΜ, ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ είλαη ζρεδφλ άκεζα. Φφξνπκ, 
αλαξηήζεσο ζε Groups, Tweets κπνξνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ απνηειέζκαηα πνιχ πην 
γξήγνξα απφ φηη κηα παξαδνζηαθή θακπάληα Μάξθεηηλγθ, ζηελ νπνία ρξεηάδεηαη αξθεηφο 
ρξφλνο γηα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη ηελ δηεμαγσγή ηνπο. 

 Δλ θαηαθιείδη, έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηεί ην SMM απφ ην 
παξαδνζηαθφ Μάξθεηηλγθ είλαη ην θφζηνο. ε αγνξά δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε έληππα , ε 
πξνβνιή ζηελ ηειεφξαζε θαη ην ξάδην έρνπλ απμεκέλν θφζηνο. πγθξηηηθά κε ην 
παξαδνζηαθφ, ην SMM θνζηίδεη ειάρηζηα. Σα πεξηζζφηεξα Social Media είλαη δσξεάλ ζηελ 
ρξήζε ηνπο, θαη ηα κφλα θφζηε πνπ ππάξρνπλ είλαη εάλ επηιέμεηο λα ηξέμεηο κηα δηαθήκηζε. 
Σν θέξδνο απφ ην social media marketing ζε κηθξέο ή κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη ζεκαληηθφ, 
θαζψο αθνξά πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ, γξήγνξε πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ, 
δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, παξαθνινχζεζε ησλ ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ 
αληηδξάζεσλ απφ κηα δηαθεκηζηηθή θακπάληα θαη ζίγνπξα έζνδα απφ ην internet. Οη απινί 
ρξήζηεο κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ θέξδνο, ζπλδπάδνληαο ηα social media κε έλα Affiliate 
Network. 

 

19 3.5    Affiliate Marketing 

Affiliate Marketing είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ελφο εκπφξνπ/εηαηξείαο (δηαθεκηδφκελνπ) θαη ηνπ Φ- 
πλεξγάηε ελφο δηθηχνπ ζπλεξγαηψλ (Affiliate Νetwork) , ν νπνίνο πξνσζεί πξντφληα ε 
ππεξεζίεο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ ζην δηαδίθηπν. 

Ο Affiliate πξνσζεί δηαθεκηδφκελεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο δηαθεκηζηηθέο 
θακπάληεο ή κεζφδνπο marketing, κέζα απφ δηαδηθηπαθέο πεγέο φπσο ηζηνζειίδεο, 
email,social media, θ.η.ι. Αλ έλαο θαηαλαισηήο κέζσ κηαο «δηαθήκηζεο» ζηελ ζειίδα ηνπ 
Affiliate επηζθέπηεηαη θαη εθηειεί κηα αγνξά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ , ν Affiliate 
ιακβάλεη πιεξσκή.  

Σα social media networks θαη ην Affiliate Marketing κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε 
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη λα απνθέξνπλ ιεθηά απφ ην internet ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα. 
χκθσλα κε έξεπλεο, θαηά ην έηνο 2012 ην 60% ησλ Affiliates ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social 
media γηα λα θεξδίζνπλ επηζθέςεηο θαη λα πξνσζήζνπλ δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο. Ζ επηινγή 

http://www.clickmoney.gr/affiliate-marketing
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κηαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηάιιειν social 
media network γηα λα έρεη επηηπρία. Έλαο ελεξγφο ρξήζηεο κπνξεί λα επσθειεζεί ηεο 
έληνλεο παξνπζίαο ηνπ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη λα νδεγήζεη επηζθέπηεο κέζα 
απφ έλα επξχ θνηλφ. Σν Facebook είλαη ίζσο ην ηδαληθφ κέζν πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ 
πξνψζεζε θάζε είδνπο επηρείξεζεο 

 

20 3.6 World of Mouth and Marketing 

Έλαο αθφκε φξνο ν νπνίνο πξέπεη λα αλαιπζεί είλαη απηφο ηνπ ―Word of mouth‖, ζηα 
ειιεληθά ―απφ ζηφκα ζε ζηφκα‖ . Ο φξνο ―Word of Mouth‖ πεξηγξάθεη ηελ πξάμε παξνρήο 
πιεξνθνξηψλ απφ θαηαλαισηή ζε θαηαλαισηή. Σν WOM φκσο παξά ηελ απιφηεηα πνπ 
θαίλεηαη λα ην ραξαθηεξίδεη, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ηνπ κάξθεηηλγθ, 
αθνχ αληηπξνζσπεχεη κηα απφ ηηο πιένλ βαζηθέο πεγέο κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 
θαηαλαισηέο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο αιιά θαη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (Duan, Gu, θαη 
Whinston, 2008) κε ηεθκεξησκέλα νθέιε. Δπίζεο ζχκθσλα κε έξεπλεο, ην WOM ζε ζρέζε 
κε άιιεο πεγέο  έρεη ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη 
παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν  ζηελ δηακφξθσζε ησλ ηάζεσλ ηνπο. 

 

To WOM είλαη δχζθνιν λα ην ειέγμεηο θαη είλαη κε κεηξήζηκν, αιιά κπνξεί λα εμαπισζεί 
γξήγνξα θαη λα έρεη πςειή επηξξνή ζηηο απνθάζεηο αγνξάο. Μηα πιεξνθνξία πνπ 
κεηαδίδεηαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα κπνξεί λα είλαη ζεηηθή (Positive), αξλεηηθή (Negative) ή 
αθφκα θαη νπδέηεξε (Neutral) φζνλ αθνξά έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Δίλαη απαξαίηεην λα 
ηνλίζνπκε πσο ην WOM δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη εζηηαζκέλν ζε έλα εκπνξηθφ ζήκα ή ζε έλα 
πξντφλ αιια θαη ζε κηα νιφθιεξε επηρείξεζε 
Κάζε θνξά πνπ έλαο πειάηεο ζνπ, ζπζηήλεη ηελ εηαηξία ζνπ θαη ην πξντφλ ζνπ ζε έλαλ θίιν 
ηνπ, γιηηψλεηο θαη κία δηαθήκηζε. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζήκεξα έλαο θαιφο ιφγνο 
κεηαδίδεηαη ηφζν, φζν θαη κηα δηαθήκηζε. Κάλεηο δελ κπνξεί λα ππνινγίζεη πφζν θνζηίδεη ζε 
κηα εηαηξία έλαο εθλεπξηζκέλνο πειάηεο. Αληίζεηα έλαο  ραξνχκελνο πειάηεο ζνπ κπνξεί λα 
πνπιήζεη ηα πξντφληα ζνπ. Όζν νη πειάηεο ζνπ γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θάηνρνη ησλ 
πξντφλησλ ζνπ, ηφζν ιηγφηεξα ρξήκαηα ζα μνδεχεηο γηα δηαθεκίζεηο. Όπσο είπε θαη ν Mark 
Jarvis ην λα αθνχκε ηνπο πειάηεο καο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πην ηέιεηα κνξθή 
κάξθεηηλγθ πνπ ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε.  
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Εικόνα 7: E-World of Mouth 

Πθγι: 
https://www.google.gr/search?q=world+of+mouth&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0ahUKEwjA1qe894PNAhWCrRoKHZ_1Db8Q_AUIBigB#imgdii=6Embvg_Pigb3PM%3A%3B6Embvg_

Pigb3PM%3A%3ByjLg8pjtpHUXWM%3A&imgrc=6Embvg_Pigb3PM%3A 

 

 

Πιένλ κηιάκε γηα ην Electronic Word Of Mouth (eWOM) ηνπ νπνίνπ ε δχλακε είλαη ηεξάζηηα. 
Σν eWOM έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ρηιηάδεο αλζξψπνπο κέζα απφ δηάθνξα 
θαλάιηα επηθνηλσλίαο φπσο ηζηνιφγηα, θφξνπκ, ελψ πιένλ ππάξρνπλ θαη εμεηδηθεπκέλεο 
ηζηνζειίδεο rate-and-review πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο λα αθήλνπλ θαη λα 
δηαβάδνπλ ζρφιηα κεηά ή πξηλ ηελ ιήςε κηαο απφθαζεο αγνξάο.  

Σν eWOM κέζσ ησλ Social Media ,επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο φρη κφλν λα ιακβάλνπλ 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αγαζά θαη ππεξεζίεο απφ ηνπο ιίγνπο αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ, 
αιιά επίζεο απφ έλα επξχ θνηλφ, γεσγξαθηθά δηεζπαξκέλσλ νκάδσλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη 
έρνπλ εκπεηξία κε ηα ζρεηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο (Lee, Cheung, Lim & Sia, 2006). 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην παξαδνζηαθφ WOM δελ είλαη ηφζν δηεπξπκέλν αθνχ πεξηνξίδεη ηελ 
επηθνηλσλία ζηηο άκεζεο επαθέο ησλ αλζξψπσλ φπσο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηνπο θίινπο. 

 

 

 

 

 

https://www.google.gr/search?q=world+of+mouth&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA1qe894PNAhWCrRoKHZ_1Db8Q_AUIBigB#imgdii=6Embvg_Pigb3PM%3A%3B6Embvg_Pigb3PM%3A%3ByjLg8pjtpHUXWM%3A&imgrc=6Embvg_Pigb3PM%3A
https://www.google.gr/search?q=world+of+mouth&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA1qe894PNAhWCrRoKHZ_1Db8Q_AUIBigB#imgdii=6Embvg_Pigb3PM%3A%3B6Embvg_Pigb3PM%3A%3ByjLg8pjtpHUXWM%3A&imgrc=6Embvg_Pigb3PM%3A
https://www.google.gr/search?q=world+of+mouth&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA1qe894PNAhWCrRoKHZ_1Db8Q_AUIBigB#imgdii=6Embvg_Pigb3PM%3A%3B6Embvg_Pigb3PM%3A%3ByjLg8pjtpHUXWM%3A&imgrc=6Embvg_Pigb3PM%3A
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21 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΥΔΗ ΣΩΝ SOCIAL MEDIA ΜΔ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΗ 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 

 

22 4.1 Οξηζκόο ηελ θαηαλάισζεο θαη νη κνξθέο ηεο  

Ενχµε ζε µηα επνρή ζηελ νπνία ε πψιεζε, ε αγνξά θαη ε θαηαλάισζε πξντφλησλ 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνµµάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο. Αγνξάδνπκε θαη 
θαηαλαιψλνπκε πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ βησζηκφηεηα καο. 
‗Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεη θαη ν Statt (1997), « ε πξάμε ηεο θαηαλάισζεο είλαη 
αλαπφζπαζην θνµµάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο µαο». 

πλεπψο, θαηαλάισζε είλαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη θαηαλαισηέο 
θαη ηα λνηθνθπξηά γηα ηελ αγνξά θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζην εζσηεξηθφ θαη 
ζην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη δελ είλαη πάληνηε αθξηβήο ε δηάθξηζε κεηαμχ θαηαλαισηηθψλ θαη 
επελδπηηθψλ αγαζψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έλα αγαζφ κπνξεί λα είλαη θαηαλαισηηθφ γηα 
θάπνην ρξήζηε ηδηψηε (πρ απηνθίλεην), αιιά γηα κηα επηρείξεζε κπνξεί λα εθιακβάλεηαη σο 
εμνπιηζκφο θαη θεθαιαηνπρηθφ αγαζφ.  

Οη  κνξθέο θαηαλάισζεο είλαη νη εμήο : 

1) Λεηηνπξγηθή δηάθξηζε: 

 Σξφθηκα – Πνηά – Καπλφο 

 Έλδπζε – Τπφδεζε 

 ηέγαζε – Θέξκαλζε – Φσηηζκφο 

 Δπηπιψζεηο – Οηθηαθφο Δμνπιηζκφο 

 Γαπάλεο πγείαο 

 Μεηαθνξέο – Δπηθνηλσλίεο 

 Αλαςπρή – Γηαζθέδαζε – Δθπαίδεπζε – Μφξθσζε 

 Λνηπά αγαζά θαη Τπεξεζίεο 

2) Γηάθξηζε θαηά είδνο αγαζνύ  

 Γηαξθή αγαζά 

 Ζκηδηαξθή αγαζά 

 Με δηαξθή αγαζά 

 Τπεξεζίεο 

 

23 4.2 Οξηζκόο θαηαλαισηώλ θαη νη θαηεγνξίεο ηνπο 

Καηαλαισηήο είλαη ην άηνκν πνπ αξρηθά αγνξάδεη πξντφληα ή ππεξεζίεο θαη ηα ρξεζηκνπνηεί 
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Σα πξντφληα /νη ππεξεζίεο 
απηέο πξνζθέξνπλ κηα ηθαλνπνίεζε θαη ρξεζηκφηεηα ζην άηνκν απηφ. 

http://www.euretirio.com/dimosies-dapanes/
http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html
http://www.euretirio.com/2010/06/ependysi.html
http://www.euretirio.com/paragogikoi-syntelestes/
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ην θιάδν ηνπ κάξθεηηλγθ νη θαηαλαισηέο ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην 
πξνθίι πνπ βγάδνπλ πξνο ηα έμσ. Ζ παξαθάησ δηάθξηζε έρεη λα θάλεη κε ην πφζν γξήγνξα 
νη θαηαλαισηέο πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο λέσλ  πξντφλησλ  /ππεξεζηψλ. 

1. Νεσηεξηζηέο (Innovators) 
Δίλαη ζπλήζσο άηνκα κε πςειή θνηλσληθή ζέζε θαη έρνπλ θαιφ επίπεδν κφξθσζεο. 
Απηνί ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηελ κφδα θαη αγνξάδνπλ λέα πξντφληα ρσξίο λα θάλνπλ 
θάπνηα έξεπλα αγνξάο πξηλ ηελ απφθαζε ηνπο. 
 

2. Πξώηκνη απνδέθηεο (Early adopters) 
πλήζσο είλαη άηνκα πνπ έρνπλ θαιή κφξθσζε, πςειφ βαζκφ επαγγεικαηηθήο 
επηηπρίαο θαη αλήθνπλ ζηελ κεζαία θαη αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε. Ζ αγνξαζηηθή ηνπο 
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα κηθξή δηζηαθηηθφηεηα φηαλ πξφθεηηαη γηα λέα πξντφληα , κέρξη 
πνπ θάπνηνο ζα αγνξάζεη πξψηνο ην πξντφλ πνπ ζπλήζσο είλαη νη θαηαλαισηέο ηεο 
πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο. 
 

3. Πξώηκε πιεηνλόηεηα (Early majority)  
Δίλαη θαηά θχξην ιφγν άηνκα πνπ έρνπλ κηθξφηεξα εηζνδήκαηα αιιά θαη κφξθσζε απφ 
ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ. Δίλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 
άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ κεζαία ηάμε (κεζαία ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, κηθξνκεζαίνη 
επηρεηξεκαηίεο θιπ.) Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηαλαισηηθή 
ζπκπεξηθνξά ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο θαη νη αγνξέο ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη 
φηαλ παξαηεξήζνπλ φηη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα νη θαηαλαισηέο ησλ 
πξνεγνχκελσλ θαηαλαισηηθψλ νκάδσλ αγνξάδνπλ ην πξντφλ. 
 

4. Μεηέπεηηα πιεηνλόηεηα (Later majority) 
Πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηψηεξε θνηλσληθή ηάμε, κε ρακειφ επίπεδν 
εηζνδεκάησλ θαη κφξθσζεο. Ζ αγνξαζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά είλαη πνιχ 
ζπληεξεηηθή, αθνχ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. Οη αγνξέο ηνπο ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο αθνξνχλ πξντφληα πνπ έρνπλ ρακειέο ηηκέο θαη πξντφληα πνπ 
έρνπλ αγνξαζηεί θαηά θφξνλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ. 
 

5. Τειεπηαίνη απνδέθηεο (last adopters ή Laggards) 
Ζ θαηεγνξία απηή ησλ θαηαλαισηψλ απνηειείηαη απφ ηα άηνκα πνπ θαζεκεξηλά 
αγσλίδνληαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα άηνκα κε πνιχ ρακειφ επίπεδν 
κφξθσζεο θαη εηζνδεκάησλ θαη νη αγνξέο ηνπο νπζηαζηηθά πεξηνξίδνληαη ζε αγαζά 
πνπ θαιχπηνπλ θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο (ηξφθηκα, ξνχρα θιπ.) 
 
 

Παξφια απηά , γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηελ θαηαλαισηηθή αγνξά 
ζε πέληε επξείεο θαηεγνξίεο ή γεληέο θαηαλαισηψλ νη νπνίεο είλαη ε ψξηκε αγνξά, νη 
θαηαλαισηέο baby boomers, νη θαηαλαισηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ γεληά Υ ή Baby Busters, νη 
έθεβνη θαη νη πξν-έθεβνη 

Ζ ειηθία είλαη ην δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν βνεζά ηνπο marketers λα 
θαηαλνήζνπλ ηα θίλεηξα ηα σλ θαηαλαισηψλ πειαηψλ ηνπο θαη λα εξκελεχζνπλ ηελ 
αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Ώξηκε αγνξά  

Οη θαηαλαισηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ψξηκε αγνξά έρνπλ γελλεζεί πξηλ απφ ηνλ δεχηεξν 
παγθφζκην πφιεκν δειαδή πξηλ ην 1945. Ζ Ώξηκε αγνξά δελ απνηειεί νκνηνγελή νκάδα 
αιιά ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ππφ-ηκήκαηα (Lazer & Shaw):  
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I. Ζ γεληά ηεο γέθπξαο (50-64 εηψλ), ε νπνία απνηειεί ην κηζφ ηεο Ώξηκεο αγνξάο 

II. Οη ειηθησκέλνη (65-74 εηψλ) 

III. Οη ‖παιηνί‖ ειηθησκέλνη (75-84 εηψλ) 

IV. Οη πνιχ γέξνη (85 εηψλ θαη άλσ) 

Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη πην ζπληεξεηηθά θαη ζηαζεξά ζηηο 
επηινγέο ηνπο. Δπεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ιήςε απνθάζεσλ κε απινχζηεξνπο 
ηξφπνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ «εηδηθψλ» αλαγθψλ ηνπο. Οη ψξηκνη θαηαλαισηέο 
απνηεινχλ κηα απμαλφκελε αγνξά γηα ηαηξηθά πξντφληα (π.ρ θάξκαθα) θαη ππεξεζίεο 
πγείαο(π.ρ ππεξεζίεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ). 

Baby boomers  

Πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ έρνπλ γελλεζεί κεηά ηελ ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 
κεηαμχ ησλ εηψλ 1946-1964. Ζ γεληά απηή έρεη πάξεη ην φλνκα ηεο απφ ηελ ζεκαληηθή 
αχμεζε ησλ γελλήζεσλ κεηά ηνλ πφιεκν. Σα άηνκα απηά είλαη πεξηζζφηεξν ηδεαιηζηέο θαη 
θπξίσο αλαδεηνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απηνπξαγκάησζε κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 
αλάπηπμε. Οη ζηάζεηο ηνπο επεξεάζηεθαλ θαη δηακνξθψζεθαλ απφ ηηο πεξηφδνπο 
νηθνλνκηθήο άλζεζεο πνπ μεθίλεζαλ κεηαπνιεκηθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα άηνκα ηεο γεληάο 
απηήο απνηέιεζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ θχξηα πεγή πνιιψλ πνιηηηζκηθψλ 
,θνηλσληθψλ ,πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ αιιά θαη θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ 
παγθνζκίσο. Σέινο, φζν ε γεληά ησλ Baby boomers πξνρσξεί ζηνλ θχθιν δσήο , ηφζν ζαλ 
θαηαλαισηέο φζν θαη ζαλ εξγαδφκελνη ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ ηηο αγνξέο πξντφλησλ.  

Γεληά Φ ή Baby busters  

Πεξηιακβάλεη άηνκα πνπ έρνπλ γελλεζεί κεηαμχ ησλ εηψλ 1965-1976.  Έδεζαλ θαηαζηάζεηο 
νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηαξαρψλ θαη αλαηξνπψλ. Δίλαη πξαγκαηηζηέο, ραξαθηεξίδνληαη 
απφ απμεκέλεο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο θαη εξγάδνληαη ζθιεξά γηαηί πξνζδνθνχλ ζε έλα 
άλεην κέιινλ. Δπηπιένλ ε πιεηνςεθία ηνπο παξαθνινπζεί κε ελδηαθέξνλ ηηο ηερλνινγηθέο 
εμειίμεηο  θαζψο ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ηνπο Ζ/Τ θαη θαηά ζπλέπεηα ην δηαδίθηπν. Έλα 
ζρεηηθφ θαηλφκελν ηεο γεληάο Υ είλαη εμαθνινπζνχλ λα δνπλ ζην ζπίηη ηνπο κε ηνπο γνλείο 
ηνπο εμνηθνλνκψληαο ρξήκαηα έσο φηνπ παληξεπηνχλ θαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπο ην 
δαπαλνχλ ζε αγνξέο ζπζθεπψλ ηειεφξαζεο, λέσλ απηνθηλήησλ , DVD θηι.  Αξθεηά κέιε ηεο 
θαηεγνξίαο απηήο αθφκε αηζζάλνληαη απνγνεηεπκέλνη γηαηί δελ κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ή 
απιά λα θζάζνπλ ηα νηθνλνκηθά επίπεδα ησλ γνλέσλ ηνπο, Γηα απηφλ ηνλ ιφγν νη Καλαδνί 
ζπλεζίδνπλ λα απνθαινχλ ηελ Γεληά  Υ  ―Απνγνεηεπκέλε Γεληά ― (disillusioned generation).  

Έθεβνη  

Σα άηνκα ζε απηή ηελ γεληά γελλήζεθαλ κεηαμχ 1977-1996. Δίλαη πεξηζζφηεξν 
πιηζηέο/θαηαλαισηηθά φληα γλψζηεο ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δξψκελσλ, είλαη 
αλνηρηνί ζε λέεο εκπεηξίεο θαη γεληθά αλαιακβάλνπλ κεγαιχηεξα ξίζθα. Δπηπξφζζεηα είλαη 
πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνi κε ην internet, αγνξάδνπλ κάξθεο θαη παξακέλνπλ πηζηνί ζε 
απηέο, απηφ άιισζηε θαίλεηαη ζην ηξφπν πνπ ληχλνληαη. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη έθεβνη 
αζθνχλ κεγάιε επηξξνή ζηηο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο. 

Πξν-έθεβνη  

Πξφθεηηαη γηα παηδηά ειηθίαο 8-12 εηψλ θαη είλαη θπξίσο παηδηά ησλ Baby Busters(Γεληά  Υ). 
Απνηεινχλ ηελ γεληά ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο , ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ 
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θαζεκεξηλά γηα λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα. Με 
απηή ηελ έλλνηα, απνηεινχλ βαζηθφ ζηφρν ζε θακπάληεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ Facebook 
θαη ηνπ Twitter.  

 

24 4.2.1  Ρόινη ηνπ θαηαλαισηή 

ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο κηαο αγνξάο ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα πάξεη δηάθνξνπο 
ξφινπο. ε κηα απφθαζε γηα αγνξά, παξαηεξνχληαη πέληε δηαθνξεηηθνί ξφινη αηφκσλ, πνπ 
ζπκβάιινπλ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία :  

Initiator- Δθθηλεηήο: Δίλαη ην πξφζσπν πνπ δηαπηζηψλεη φηη ππάξρεη κηα επηζπκία ή κηα 
αλάγθε θαη πξέπεη λα εθπιεξσζεί.  

Influencer – Δπεξεάδσλ: Δίλαη ην πξφζσπν πνπ έρεη θάπνηα αθνχζηα ή εθνχζηα επηξξνή 
ζηελ ηειηθή απφθαζε ηεο αγνξάο.  

Decider- Απνθαζίδσλ: Δίλαη ην πξφζσπν πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ ηειηθή αγνξά. Γηα ην αλ ζα 
αγνξαζηεί θάηη, πφηε ζα αγνξαζηεί, απφ πνχ θαη πσο ζα αγνξαζηεί. 

User- Υξήζηεο: Δίλαη ην άηνκν πνπ θαηαλαιψλεη ή ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία 
πνπ αγνξάζηεθε.  

Buyer- Αγνξαζηήο: Δίλαη ην άηνκν πνπ εθηειεί ηελ ελέξγεηα ηεο αγνξάο 

 

 

25 4.3 Οξηζκόο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο  

Ζ Θεσξία ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Καηαλαισηή εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘50 
θαη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 ,ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο 
φπσο ηελ ςπρνινγία, ηελ θνηλσληνινγία, ηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία θαη ηα νηθνλνκηθά. 
Πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηελ αγνξαζηηθή 
ηνπο δξαζηεξηφηεηα νη θαηαλαισηέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηζπκίεο ηνπο. ηελ 
πξνζπάζεηα απηή κειεηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεκνλσκέλσλ θαηαλαισηψλ, φπσο ηα 
δεκνγξαθηθά θαη νη κεηαβιεηέο ζπκπεξηθνξάο , θαζψο επίζεο αμηνινγνχλ ηηο επηξξνέο πνπ 
δέρεηαη ν θαηαλαισηήο απφ δηάθνξεο νκάδεο.  

χκθσλα κε ηνλ Γ. ηψκθν (1994) ε πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή νξίδεηαη σο εμήο: ―… 
φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ αγνξά πξντφληνο, δξαζηεξηφηεηεο, ζθέςεηο, επηδξάζεηο, πνπ 
ζπκβαίλνπλ πξηλ, ζηελ δηάξθεηα, θαη κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο φπσο απηέο 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αγνξαζηέο θαη θαηαλαισηέο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ θαζψο θαη απφ 
απηνχο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά.‖ 

Δπίζεο ν νξηζκφο πνπ δίλεη ην Wikipedia είλαη : Ζ ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή είλαη ε κειέηε 
γηα ην πψο, πνχ, πφηε θαη γηαηί αγνξάδνπλ ή δελ αγνξάδνπλ νη άλζξσπνη έλα πξντφλ. 
πλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηελ ςπρνινγία, ηελ θνηλσληνινγία, ηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία θαη 
ηα νηθνλνκηθά. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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Έλαο επίζεκνο νξηζκφο ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Καηαλαισηή δίλεηαη απφ ηελ American 
Marketing Association (Bennett, 1995) φπνπ νξίδεη ηελ πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή σο ―ηε 
δπλακηθή ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο γλψζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ 
ηεο νπνίαο νη άλζξσπνη δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο ζηελ δσή ηνπο.‖ 

Ο φξνο πκπεξηθνξά ηνπ Καηαλαισηή (Consumer Behavior) αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
ζθέςε, αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά αγνξάο, ζπλαίζζεκα, ελέξγεηα πνπ νδεγεί ζηελ αγνξά θαη 
ηε ρξήζε πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ή ηελ κε απνδνρή απηψλ ησλ αγαζψλ.  

 H κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή βαζίδεηαη ζε ηξεηο επδηάθξηηνπο ξφινπο: ηνπ 
αηφκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ, απηνχ πνπ ην πιεξψλεη θαη απηνχ πνπ ην αγνξάδεη. 

 

 

26 4.4 Η δηαδηθαζία ιήςεο αγνξαζηηθώλ απνθάζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ   

Ζ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία. ηελ νπζία απνηειεί ηελ 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο ή κηαο 
ππεξεζίαο. Πνιιέο είλαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζθνπφ ηελ 
κνληεινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηιέμακε ην κνληέιν πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ John Dewey (1910) 
θαη αξγφηεξα απφ ηνπο Μαηζαηζίλε, Γξεγνξνχδε, θαη Ενπνπλίδε(2010). Θα κπνξνχζακε λα 
πνχκε  φηη ε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο θαηαλαισηηθήο απφθαζεο ρσξίδεηαη ζε πέληε ζηάδηα: 

1.   Αλαγλώξηζε ηεο αλάγθεο 

Πξηλ απφ θάζε αγνξά ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο ,έλαο θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα 
ζπλεηδεηνπνηήζεη πνηα είλαη ε αλάγθε ηνπ.  Ζ αλάγθε κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα απφ κηα 
ζπλεηδεηή επηινγή γηα ηελ θάιπςή ηεο π.ρ. πείλα, δίςα, ςπραγσγία θιπ. ή λα πξνέιζεη απφ 
θάπνην απξφζκελν γεγνλφο π.ρ. κηα βιάβε ζην απηνθίλεην ή ζε νηθηαθέο ζπζθεπέο θιπ. Σν 
ζηάδην απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ηα ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ ζα 
πξέπεη λα κειεηνχλ ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο απφ ηνλ 
θαηαλαισηή ψζηε λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ. 

2.     Η αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ 

Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή ν θαηαλαισηήο πξνζπαζεί λα ζπγθεληξψζεη φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντφλ. Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα γίλεη 
είηε ελεξγεηηθά, φπνπ ν θαηαλαισηήο αλαδεηά πιεξνθνξίεο κφλνο ηνπ, είηε παζεηηθά φηαλ 
πεξηκέλεη λα μαλαδεί π.ρ. ηελ δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο ζηελ ηειεφξαζε ή λα ηελ μαλαθνχζεη 
ζην ξαδηφθσλν ψζηε λα πάξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηά.  

3.    Αμηνιόγεζε Δλαιιαθηηθώλ Δπηινγώλ 

Ο θαηαλαισηήο αμηνινγεί ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ έρεη  γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 
αλάγθεο, αμηνινγεί ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ησλ επηινγψλ ηνπ θαη παίξλεη ηελ ηειηθή 
θαηαλαισηηθή απφθαζε. Καη ζην ζηάδην απηφ νη ελέξγεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ κπνξνχλ λα 
επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ ηειηθή απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή, ηδηαίηεξα κε ηνλ ηνληζκφ ησλ 
σθειεκάησλ πνπ ζα έρεη ν θαηαλαισηήο απφ ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο. 

 

http://antamathess.blogspot.gr/2012/05/9.html
http://antamathess.blogspot.gr/2012/05/9.html
http://antamathess.blogspot.gr/2012/05/9.html
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4.     Απόθαζε αγνξάο 

Ο θαηαλαισηήο, αθνχ αθνινχζεζε ηα παξαπάλσ ζηάδηα είλαη έηνηκνο λα πάξεη ηελ ηειηθή 
απφθαζε γηα αγνξά. Ζ ηειηθή ηνπ απφθαζε κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη απφ άιινπο 
παξάγνληεο φπσο είλαη ε παξέκβαζε θάπνηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ. 

5.     Αμηνιόγεζε κεηά ηελ αγνξά 

Οη θαηαλαισηέο κεηά απφ ηελ αγνξά ελφο αγαζνχ ζέινπλ λα  πξνζδνθνχλ φηη  έθαλαλ ηελ 
θαιχηεξε επηινγή γηα ην πξντφλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο. . Αλ νη πξνζδνθίεο 
ησλ θαηαλαισηψλ ηθαλνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηφηε ε ηθαλνπνίεζε απφ ην πξντφλ είλαη 
κεγάιε θαη αληίζηξνθα. Σν ηκήκα ηνπ κάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο δελ ζέιεη ζε θακία 
πεξίπησζε λα έρεη αληθαλνπνίεηνπο θαη  δπζαξεζηεκέλνπο πειάηεο , πνπ ζα κπνξνχζαλ λα  
δπζθεκίζνπλ ην πξντφλ ηνπο . 

 

 

 

Εικόνα 8 :  Consumer Decision Making Process  

Πθγι:  http://www.enotesmba.com/2014/06/marketing-notes-consumer-decision-making-process.html 

 
 
 

http://antamathess.blogspot.gr/2012/05/9.html
http://www.enotesmba.com/2014/06/marketing-notes-consumer-decision-making-process.html
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Οη θαηαλαισηηθέο απνθάζεηο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 3 επξείεο θαηεγνξίεο: 
 
1. Πξνγξακκαηηζκέλεο απνθάζεηο δειαδή ξνπηίλαο  
2. Απνθάζεηο Δθηεηακέλεο ρξήζεο. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φηαλ ην πξντφλ είλαη αθξηβφ, έρεη 
κεγάιν θχθιν δσήο, είλαη πςεινχ θηλδχλνπ θαη ηερλνινγίαο θαη απαηηείηαη ελεξγή δξάζε γηα 
ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ. 
3.Απνθάζεηο πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο. Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν θαηαλαισηήο επηζεκαίλεη λέα 
κάξθα ελφο πξντφληνο θαη ζέιεη λα δεη ζε ηη δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο. 

 

27 4.5 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά  

Όινη νη άλζξσπνη παξαθηλνχληαη απφ ηηο αλάγθεο θαη ηα ζέισ ηνπο γηα λα επηηχρνπλ ηνπο 
επηζπκεηνχο ηνπο ζηφρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ,νη θαηαλαισηέο ξπζκίδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή 
ηνπο ζπκπεξηθνξά επεξεαζκέλνη απφ εμσηεξηθνχο  παξάγνληεο. Μηα αλάγθε κπνξεί λα είλαη 
εδνληθή θαη λα βαζίδεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ή κπνξεί λα είλαη σθέιηκε θαη λα 
βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο. 

χκθσλα κε ηνλ Kotler (2002) νη παξάγνληεο δηαθξίλνληαη ζε άκεζνπο θαη έκκεζνπο. Οη 
άκεζνη είλαη εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ θαζεκεξηλή ―face to face‖ επηξξνή, γηα παξάδεηγκα ε 
νηθνγέλεηα ,νη θίινη ,νη γείηνλεο ή αθφκα θαη νη ζπλεξγάηεο. Δλψ νη έκκεζνη, είλαη πην επίζεκνη 
θαη απαηηνχλ ιηγφηεξεο ζπλερφκελεο αιιειεπηδξάζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα νη θνηλσληθνί θαη 
νη πνιηηηζηηθνί. 

πκπεξαζκαηηθά ν Kotler ηνπο δηαρσξίδεη ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο: πνιηηηθνχο , 
θνηλσληθνχο , πξνζσπηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο . 

Μηα παξφκνηα πξνζέγγηζε απνηχπσζαλ ζην βηβιίν ηνπο ν Μπάιηαο θαη ε 
Παπαζηαζνπνχινπ(2013). πγθεθξηκέλα ηνπο δηαθξίλνπλ ζε πνιηηηζηηθνχο , πξνζσπηθνχο 
θαη θνηλσληθνχο.  

Πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο : 

 Κνπιηνχξα 

 Τπν-θνπιηνχξα 

Κνπιηνύξα  

Με ην φξν θνπιηνχξα ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ αμηψλ ,ησλ πεπνηζήζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ 
απνθηά έλα άηνκν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη νπνίεο είλαη απνδέθηεο απφ ηελ θνηλσλία 
θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη θαη ελεξγεί 
ην άηνκν αιιά θαη ζε φηη αθνξά ηε πξνηίκεζε ,επηινγή θαη ηέινο ηελ θαηαλάισζε ηνπ 
πξντφληνο- ππεξεζίαο . 

Υπν-θνπιηνύξα  

Όζν αλ αθνξά ηελ ππν-θνπιηνχξα είλαη ππνζχλνιν ηεο θνπιηνχξαο θαη δηαθέξεη απφ ρψξα 
ζε ρψξα ιφγν δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δσήο, ηδεψλ ,αμηψλ, παξαδφζεσλ θαη ζξεζθεηψλ. Οη 
ζεκαληηθφηεξεο  ππν-θνπιηνχξεο είλαη ε γιψζζα (ιεθηηθή ,κε ιεθηηθή), ε ζξεζθεία θαη ε 
θπιή. 
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Πξνζσπηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη θαηεγνξηνπνηνχληαη: 

 ηνπο δεκνγξαθηθνχο 

 ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηαλαισηψλ (lifestyle) 

 ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ  
 

Δεκνγξαθηθνί Παξάγνληεο 

Οη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο είλαη αξρηθά ην θχιν ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 
θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ιφγν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρεη 
ν θάζε άλζξσπνο. Δπίζεο ην θχιν είλαη έλα αλαγθαίν θξηηήξην γηα ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο 
αγνξάο. 

Δπηπιένλ έλαο άιινο δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο είλαη ε ειηθία θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
ηνπ θαηαλαισηή. Αλακθηζβήηεηα ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ επηιέγεη ν θαηαλαισηήο 
ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ κεγαιψλνληαο. 

Ζ ειηθία δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ γέλλεζε 
θάπνηνπ, κπνξνχκε λα ηελ νξίζνπκε θαη κε άιινπο ηξφπνπο. Όπσο αλέθεξαλ νη Barak θαη 
Schiffman (1981) θαη Evans , Jamal θαη Foxall (2009) oη ηχπνη ειηθίαο ρσξίδνληαη ζε 
ρξνλνινγηθή ειηθία , βηνινγηθή , θνηλσληθή, γλσζηηθή, ππνθεηκεληθή θαη πξνζσπηθή. 

Πέξα απφ ηελ  ειηθία νη επηινγέο ελφο αηφκνπ επεξεάδνληαη θαη απφ ηνλ θχθιν δσήο ηεο 
νηθνγέλεηαο ( άγακνο, παληξεκέλνο, ρσξίο παηδηά ή κε παηδηά, ειηθησκέλνο θ.α ) 

Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν είλαη κέξνο ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαη ζε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο ζπλδέεηαη κε ην επάγγεικα θαη θαηά επέθηαζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

Lifestyle 

Σν lifestyle είλαη ν ηξφπνο δσήο ελφο αηφκνπ πνπ ηαπηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο , απφςεηο 
θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θαηά κε ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Μέζα απφ ηελ 
ζπλαλαζηξνθή ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ιακβάλεη πξφηππα πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
θαηαλαισηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

Πξνζσπηθόηεηα  

Όπσο αλαθέξνπλ νη Larsen & Buss (2010) , ε πξνζσπηθφηεηα είλαη έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν 
ςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κεραληζκψλ ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη ζρεηηθά ζηαζεξά θαη 
επεξεάδνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην ελδνςπρηθφ , θπζηθφ θαη 
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ. Σν θάζε άηνκν κε ηελ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηά ηνπ κπνξεί λα 
επεξεάζεη θαη λα θαζνδεγήζεη ηελ θαηαλαισηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά.    

Κνηλσληθνί παξάγνληεο 

Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζεκεηψλνπλ κεγάιε επίδξαζε ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ηνπ 
θαηαλαισηή. Σν άηνκν απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο θνηλσληθήο νκάδαο απφ ηελ νπνία 
ιακβάλεη ηα θαηαλαισηηθά ηνπ πξφηππα. 

Οη βαζηθφηεξνη θνηλσληθνί παξάγνληεο είλαη : 
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 Οηθνγέλεηα  

 Κνηλσληθή ηάμε  

 Κνηλσληθή ζέζε  

 Οκάδεο αλαθνξάο  

 Καζνδεγεηέο γλψκεο θαη εηδηθνί αγνξάο 
 

Οηθνγέλεηα  

Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί κηα απφ ηηο πξσηεχνλ θνηλσληθέο νκάδεο πνπ κπνξνχλ λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαζψο,  ην άηνκν είλαη ήδε 
εληαγκέλν ζε απηέο θαη έξρεηαη ζε θαζεκεξηλή επαθή καδί ηνπο. 

Κνηλσληθή ηάμε  

Κνηλσληθή ηάμε -θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε είλαη ε ηεξάξρεζε ή δηαβάζκηζε ησλ αηφκσλ θαη 
ησλ νκάδσλ ζε ζηξψκαηα, πνπ εθθξάδεηαη κε ηε δνκηθή αληζφηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ 
επηβξαβεχζεσλ, ησλ πξνλνκίσλ θαη ησλ πφξσλ. Κάζε θνηλσλία ρσξίδεηαη ζε θνηλσληθέο 
ηάμεηο.  

Σα άηνκα δηαρσξίδνληαη ζε απηέο κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα φπσο γα παξάδεηγκα, ηα 
εηζφδεκα , ε θαηαγσγή ηνπο , ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν , ην επάγγεικα ηνπο, ν ηξφπνο 
δηακνλήο. πλήζσο ηα κέιε κηαο θνηλσληθήο ηάμεο έρνπλ θνηλά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. 
Δπηπιένλ δχν απφ ηνπο θπξηφηεξνπο δείθηεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ 
αηφκσλ είλαη ν δείθηεο θνηλσληθήο ζέζεο Hollingshead (Hollingshead Index of Social 
Position) θαη ν δείθηεο ραξαθηεξηζηηθψλ Κχξνπο Warner (Warner‘s Index of Status 
Characteristics) 

Κνηλσληθή ζέζε  

Κάζε κέινο κηαο νκάδαο θαηέρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε απηή έρεη δειαδή ην δηθφ ηνπ 
θνηλσληθφ ξφιν(social role).Με απηή ηελ έλλνηα αλάινγα κε ην θνηλσληθφ ξφιν ελφο αηφκνπ, 
πξνδηαγξάθεηαη θαη ε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ηνπ, γεγνλφο πνπ θαηεπζχλεη ηηο πξάμεηο ηνπ. 
Κάζε άηνκν έρεη δηάθνξνπο ξφινπο κέζα ζηελ θνηλσλία, φπνπ ζε θάζε ξφιν ε δχλακε-θχξνο 
ηνπ αηφκνπ δηαθέξεη. Άξα ηα άηνκα επηιέγνπλ πξντφληα πνπ αληαλαθινχλ ηνπο θνηλσληθνχο 
ηνπο ξφινπο-ζέζεηο ηνπο ζηελ θνηλσλία. Γηα παξάδεηγκα ηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ έρνπλ 
ζπγθεθξηκέλν «dress code» πνπ απεηθνλίδεη ην ξφιν ηνπο κέζα ζηελ εηαηξεία θαη επνκέλσο 
ηνπο νδεγεί ζηελ αγνξά ησλ αληηζηνηρψλ ξνχρσλ.  

Οκάδεο αλαθνξάο  

Οη νκάδεο αλαθνξάο είλαη νκάδεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ζεκείν 
αλαθνξάο θάπνηνπ άιινπ αηφκνπ ζε φηη αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θξίζεο ηνπ, ησλ 
πξνηηκήζεψλ ηνπ, ησλ αληηιήςεσλ ηνπ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζε 
θαηαλαισηηθά πξντφληα θαζψο επίζεο θαη ζηηο αγνξαζηηθέο ηνπ απνθάζεηο. Γηαθξίλνληαη ζε 
πξσηνγελείο (νηθνγέλεηα, θίινη, ζπγγελείο, ζπκθνηηεηέο) θαη δεπηεξνγελήο( επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο, αζιεηηθά ζσκαηεία, πνιηηηθά θφκκαηα, εθθιεζία θηι. ) 

Καζνδεγεηέο γλώκεο θαη εηδηθνί αγνξάο  

Καζνδεγεηήο γλψκεο ζεσξείηαη ν ―εηδηθφο‖ θαηαλαισηήο πνπ ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 
επεξέαζε ζε πξνζσπηθή βάζε άιινπο θαηαλαισηέο πάλσ ζε κηα πξντνληηθή θαηεγνξία .Οη 
θαζνδεγεηέο γλψκεο αλήθνπλ ζπλήζσο ζηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε κε ηα άηνκα πνπ 
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επεξεάδνπλ. Βέβαηα θαη ν ίδηνο ν θαζνδεγεηήο  είλαη απνδέθηεο πιεξνθνξηψλ θαη γλσκψλ 
ζε πξντφληα ζηα νπνία δελ έρεη ηδηαίηεξε γλψζε.  Απφ ηελ άιιε νη εηδηθνί αγνξάο ζεσξνχληαη 
εηδηθνί ζε πεξηζζφηεξεο πξντνληηθέο θαηεγνξίεο .Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαζνδεγεηψλ 
γλψκεο(opinion leaders) θαη ησλ εηδηθψλ αγνξάο(market mavens) είλαη φηη πξνζθέξνπλ 
πιεξνθνξίεο ζε άιινπο θαηαλαισηέο γηα πξντφληα, πνπ έρνπλ κεγάιε γλψζε θαη εκπεηξία 
πάλσ ζε απηά, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο «απφ ζηφκα ζε ζηφκα» θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 
επηινγή πξντφλησλ. Ζ επίδξαζε ηνπο κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή.  

28  

29 4.5.1 Πσο επηδξνύλ ηα Social media ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

Όπσο αθξηβψο έλαο ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο είλαη ηθαλφο λα θάλεη πξάγκαηα πνπ δελ 
κπνξεί λα θάλεη έλαο κεκνλσκέλνο λεπξψλαο , έηζη θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα κπνξνχλ λα 
θάλνπλ πξάγκαηα πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη έλαο κεκνλσκέλνο άλζξσπνο. 

Ζ έξεπλα ηνπ Κ. Υξεζηάθε απφ ην βηβιίν κε ηίηιν «πλδεδεκέλνη» έδεημε φηη ε εμάπισζε ηεο 
επηξξνήο ζηα θνηλσληθά δίθηπα αθνινπζεί απηφ πνπ έρεη νλνκάζεη Καλφλα ησλ Σξηψλ 
Βαζκψλ Δπηξξνήο. Γειαδή φηη θάλνπκε ή ιέκε ηείλεη λα δηαδίδεηαη κέζα ζην δίθηπ καο, 
επεξεάδνληαο ηνπο θίινπο καο (έλαο βαζκφο),ηνπο θίινπο ησλ θίισλ καο (δπν βαζκνί), θαη 
αθφκε, ηνπο θίινπο ησλ θίισλ ησλ θίισλ καο (ηξεηο βαζκνί). Αλ επεξεάδνπκε ηνπο θίινπο 
καο θαη εθείλνη ηνπο δηθνχο ηνπο θίινπο , ηφηε νη πξάμεηο καο κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα 
εμαπισζνχλ ζε αλζξψπνπο πνπ νπδέπνηε έρνπκε γλσξίζεη.  

Απηφ πνπ κεηαδίδεηαη απφ άηνκν ζε άηνκν νλνκάδεηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο 
πξφηππν θαη είλαη κηα πξνζδνθία ηελ νπνία κνηξάδνληαη πνιινί άλζξσπνη ζρεηηθά κε ην ηη 
είλαη απνδεθηφ. Έλαο θνηλσληθφο θξηηηθφο, ν Έξηθ Υφβεξ θάπνηε απνθάλζεθε φηη «φηαλ νη 
άλζξσπνη είλαη ειεχζεξνη λα θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο επραξηζηεί, ηφηε ζπλήζσο κηκνχληαη ν 
έλαο ηνλ άιιν». Καη ε κίκεζε είλαη έλαο ηξφπνο εμάπισζεο ζπκπεξηθνξψλ. 

Οη θαηαλαισηέο ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ ηερλνινγία θαη ηδηαίηεξα ηα 
θνηλσληθά δίθηπα σο έλα εξγαιείν ζηελ αγνξαζηηθή ηνπο εκπεηξία. Αξθεηνί θαηαλαισηέο 
επηζθέπηνληαη δηάθνξα site γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα πνπ ηνπο 
ελδηαθέξνπλ, λα ζπγθξίλνπλ ηηκέο, ραξαθηεξηζηηθά, πνηφηεηα θ.α. Δπηπξφζζεηα, νη 
θαηαλαισηέο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ αιιειεπηδξνχλ κε άιια άηνκα, άγλσζηα 
ζπλήζσο θαη παξαηεξείηαη φηη επεξεάδνληαη απφ ηα ζρφιηα θαη ηηο θξηηηθέο πνπ θάλνπλ ζε 
έλα πξντφλ , είηε αξλεηηθά, είηε ζεηηθά . 

Οη θαηαλαισηέο έρνπλ απνκαθξπλζεί πνιχ απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο φπσο ε 
ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, εθεκεξίδεο θ.α θαζψο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί φια απφ ην δηαδίθηπν.  

Σα Social Media επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή, βνεζψληαο ηνλ λα θζάζεη ε 
θσλή ηνπ ζηηο εηαηξείεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εηζαθνχζνπλ ηηο πξνηάζεηο, ηηο θαηαγγειίεο 
θαη ηα παξάπνλα ηνπ. Σα Social Media δηεχξπλαλ ηνλ θφζκν ηνπ θαηαλαισηή, ηνπ άλνημαλ 
ηνλ δξφκν λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε έλα πξντφλ, ζε απεπζείαο ζχλδεζε, κέζσ 
ελφο επξέσο απνδεθηνχ άηππνπ ειεθηξνληθνχ θαλαιηνχ. Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη έρνπλ 
θπξίσο ηελ κνξθή likes θαη retweets. Οη εηαηξείεο δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο 
αληηδξάζεηο ησλ πειαηψλ κέζσ ησλ Social Media, θαζψο ηα ηειεπηαία επεξεάδνπλ ζε 
κεγάιν βαζκφ ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ.  

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Drell (2011) γηα ην αλ ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ 
επεξεάδεηαη απφ ηα Social Media, ην 31% ησλ αγνξαζηψλ θάλεθε φηη επεξεάδεηαη ζηελ 
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απφθαζε αγνξάο ελφο πξντφληνο απφ ην θνηλσληθφ δίθηπν ζην νπνίν είλαη κέινο ελψ 
αληίζεηα ην 26% θάλεθε αλεπεξέαζην. ηελ ίδηα έξεπλα παξαηεξήζεθε φηη ην 53% 
ρξεζηκνπνηεί ην Facebook γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε έλα πξντφλ, ην 40% παηάεη like ζε 
πξντφληα, ην 20% ρξεζηκνπνηεί ην Facebook γηα λα αλαδεηήζεη έλα πξντφλ πξηλ πξνβνχλ 
ζηελ αγνξά ηνπ, ην 42%  δεκνζηεχεη post πνπ ζρεηίδεηαη κε πξντφλ, ην 33% έρεη γξάςεη 
online θξηηηθή  γηα έλα πξντφλ. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη πσο ππάξρνπλ 2 θαηεγνξίεο ρξεζηψλ πνπ 
κνηξάδνληαη ηηο απφςεηο ηνπο online. Απηέο είλαη νη high- sharers θαη νη low- sharers. Οη high- 
sharers απνηεινχλ ην 20%, είλαη λένη, πηζηνί ζε κάξθεο θαη αζρνινχληαη κε ηελ ηερλνινγία. 
Αληίζεηα νη Low sharers είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, απνηεινχλ ην 80% ησλ online 
θαηαλαισηψλ, ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ πνηφηεηα παξά γηα ην πξντφλ θαη είλαη 
ιηγφηεξν πηζηνί ζε κάξθεο. 

 

30 4.6 Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ζε πεξηόδνπο θξίζεο 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη «πιεγψζεη» ηελ ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επηθέξεη 
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Οη ηηκέο ησλ 
πξντφλησλ / ππεξεζηψλ έρνπλ απμεζεί θαηά πνιχ, ελψ παξάιιεια ην εηζφδεκα ησλ 
Διιήλσλ θαηαλαισηψλ έρεη κεησζεί δξακαηηθά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 
κεηαζρεκαηηζηνχλ νη ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ,θαη 
λα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

Απηφ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο εηήζηαο παλειιήληαο έξεπλαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξεπλάο 
Ληαλεκπνξίνπ Καηαλαισηηθψλ Αγαζψλ (ΗΔΛΚΑ) ζε δείγµα 2.000 θαηαλαισηψλ απφ φιε ηελ 
Διιάδα. 

 Έηζη πιένλ νη 8 ζηνπο 10 έιιελεο ζηξέθνληαη ζε θζελφηεξεο αγνξέο, 3 ζηνπο 4 κεηψλνπλ 
αθφκα θαη ηηο αγνξέο ηνπο ζε πξντφληα, ελψ φιν θαη πεξηζζφηεξνη ζηξέθνληαη ζε πξντφληα 
ηδησηηθήο εηηθέηαο κε ηα 6 ζηα 10 θαιάζηα λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 πξντφλ απηήο ηεο 
θαηεγνξίαο. 

Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα πιένλ ν έιιελαο θαηαλαισηήο: 

 Αγνξάδεη πεξηζζφηεξα πξντφληα ζε πξνζθνξέο: Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (86%) 
ησλ θαηαλαισηψλ «θπλεγνχλ» πεξηζζφηεξν ηηο πξνζθνξέο επσλχκσλ πξντφλησλ ζε 
ζρέζε µε ην παξειζφλ. Δηδηθά γηα ηα πξντφληα ησλ ζνππεξκάξθεη νη κεγάιεο θαη 
ζπλερείο πξνζθνξέο ησλ αιπζίδσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ έρνπλ απμεζεί ζεµαληηθά 
ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη είλαη ην θχξην εξγαιείν πξνψζεζεο µε ζεµαληηθέο επελδχζεηο 
απφ πιεπξάο ιηαλεκπνξίνπ θαη παξαγσγψλ. 
 
 

 πγθξίλεη πεξηζζφηεξν ηηο ηηκέο αλάµεζα ζε δηαθνξεηηθά πξντφληα: Σν 82% ησλ 
θαηαλαισηψλ είλαη πην πξνζεθηηθνί µε ηηο αγνξέο ηνπο, θαη εηδηθά ζην ζνππεξµάξθεη 
φπνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπλ κεγάιν αξηζµφ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ 
είηε αθηεξψλεη ρξφλν ζηε ζχγθξηζε ζην ξάθη ή αμηνπνηεί ηα θπιιάδηα, αιιά θαη ην 
δηαδίθηπν, ιφγσ επθνιίαο ζχγθξηζεο. 
 
 

 Έρεη κεηψζεη ην θαγεηφ «απ‘ έμσ»: Οη θαηαλαισηέο, ην 77%, δειψλνπλ φηη 
έρνπλ κεηψζεη ην θαγεηψλ «απ‘ έμσ» θαη αληίζηνηρα έρνπλ απμήζεη ζε έλα βαζµφ 
ην µαγείξεµα εληφο ηνπ ζπηηηνχ, απμάλνληαο θαη αληίζηνηρα ηηο αγνξέο ηνπο ζε 
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ηξφθηµα. 
 

 Αγνξάδεη γεληθά πην θζελά πξντφληα: Σν 76% ηνπ θνηλνχ έρεη µκεηαθέξεη ηηο αγνξέο 
ηνπ ζε πην θζελέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, είηε επηιέγνληαο πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο, 
είηε επηιέγνληαο άιιε «µάξθα». 
 
 

 Αγνξάδεη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο (νηθνλνκηθέο ζπζθεπαζίεο) γηα λα πεηχρεη θαιχηεξε 
ηηµή: Παξάιιεια µε ηε ζχγθξηζε πξντφλησλ θαη ηηµψλ, νη θαηαλαισηέο ζε πνζνζηφ 
76% πξνζαλαηνιίδνληαη πιένλ ζηελ αγνξά µεγάισλ ζπζθεπαζηψλ 
πξνθεηµέλνπ λα εμνηθνλνµήζνπλ ρξήµαηα. 
 
 
 

 Αγνξάδεη ιηγφηεξα πξντφληα: 3 ζηνπο 4 θαηαλαισηέο, ζην πιαίζην ηεο µείσζεο απφ 
ηελ πιεπξά ηνπο ησλ εμφδσλ ηνπο πξνβαίλνπλ ζε µείσζε ησλ πξντφλησλ 
πνπ αγνξάδνπλ, απνθεχγνληαο θπξίσο πξντφληα «πνιπηειείαο» πνπ αγφξαδαλ 
ζην παξειζφλ θαη επηιέγνληαο ηα απαξαίηεηα θαη θπξίσο απηά πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ 
«value for money». 
 
 

 Υξεζηκνπνηεί πην ζπρλά έηνηµε ιίζηα γηα ηα ςψληα ζε ζρέζε µε πην παιηά: Ζ έηνηµε 
ιίζηα αγνξψλ απφ ην ζπίηη πέξα απφ ηελ ππελζχκηζε αγνξψλ, ζεσξείηαη απφ ηνπο 
θαηαλαισηέο µία θαιή ιχζε, φηαλ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ µφλν ηα απνιχησο 
απαξαίηεηα θαη λα ειέγμνπλ ην ζπλνιηθφ budget ησλ αγνξψλ. 
 
  

 Δπηιέγεη πεξηζζφηεξα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο: Όιν θαη 
πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο (67%) επηιέγνπλ ηελ νηθνλνκηθφηεξε ιχζε ησλ πξντφλησλ 
ηεο ηδησηηθήο εηηθέηαο, νδεγψληαο ζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ πνπ 
παξέρνπλ νη κεγάιεο αιπζίδεο ζνππεξµάξθεη. Πιένλ 6 ζηα 10 θαιάζηα αγνξψλ 
ζηα ζνππεξµάξθεη πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 πξντφλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. 
 
 

 Δπηζθέπηεηαη πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα γηα ζχγθξηζε θαη αγνξέο: Οη θαηαλαισηέο 
έρνπλ γίλεη πην θηλεηηθνί µε ην 62% λα δειψλεη φηη πιένλ επηζθέπηεηαη πάλσ απφ έλα 
θαηάζηεµα γηα λα ζπγθξίλεη ηηµέο, λα εθµεηαιιεπηεί ηηο πξνζθνξέο  
θαη λα θάλεη ηηο αγνξέο ηνπ. 

 
 

 Πξνζπαζεί λα θάλεη πεξηζζφηεξεο θαη πην ζχληνµεο-γξήγνξεο επηζθέςεηο ζην 
θαηάζηεµα: ε ζπλδπαζµφ µε ηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ν 
θαηαλαισηήο πξνηηκάεη λα θάλεη πην πνιιέο αιιά κηθξφηεξεο επηζθέςεηο ζην 
ζνππεξµάξθεη, πξνθεηκέλνπ λα «ζπάζεη» ηηο αγνξέο ηνπ ζε δηαθνξεηηθά 
θαηαζηήκαηα, αιιά θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο πεξηνδηθέο πξνζθνξέο. Απηή ε εμέιημε 
ππνδεηθλχεη θαη µία ηάζε µκείσζεο ησλ ππεξβνιηθψλ «ζηνθ» ζην ηππηθφ ειιεληθφ 
ζπίηη. 
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Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ν έιιελαο θαηαλαισηήο 
απνθηάεη λέεο ζπλήζεηεο θαη γίλεηαη πην ελεξγφο, έμππλνο θαη πην 
δξαζηηθφο ζηηο αγνξέο ηνπ. 

 

 

 

31 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Media θαη Facebook 

32 5.1 Βέιηηζηε δηαρείξηζε Social Media   

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί βέιηηζηε δηαρείξηζε social media απφ κία εηαηξεία είλαη απαξαίηεην 
λα ζπλδπαζηνχλ φια ηα δεκνθηιέζηεξα social media κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο 
λα βξεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη νπνπδήπνηε θαη αλ ζπλδεζεί. Δπίζεο πξέπεη λα 
ππάξρεη πνηθηιία πιηθνχ πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. 

Ζ βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ social media εμαξηάηαη απφ : 

 Σν είδνο ηεο επηρείξεζεο  

 Σνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε  

 Ση ζέιεη λα πξνσζήζεη ( πξντφλ/ππεξεζία) 

 Με πνηνλ ηξφπν ζέιεη λα ηα πξνσζήζεη ε επηρείξεζε  
 

33 5.2   ηξαηεγηθή ζηα social media θαη πσο εθαξκόδεηαη 

ηελ επνρή καο, ε πηνζέηεζε ησλ social media απφ ηηο εηαηξείεο γηα ζθνπνχο marketing θαη 
εηαηξηθήο παξνπζίαο, δελ απνηειεί επηινγή! Δίλαη ―Must‖! χκθσλα κε ην eMarketer, 
πεξηζζφηεξνη απφ 1,4 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ην 2012 ρξεζηκνπνίεζαλ ηα social media! 
Δίλαη δειαδή μεθάζαξν φηη, είηε κηθξή ζεσξείηαη κηα εηαηξεία είηε κεγάιε, ζα πξέπεη λα 
πηνζεηήζεη ηα social media ζηε ζηξαηεγηθή ηεο γηαηί ε πηνζέηεζε απηή είλαη πνπ ζα ηεο δψζεη 
ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ην θνηλφ ηεο ζηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. Πξέπεη λα 
αθνινπζήζεη κία ζηξαηεγηθή πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο γηα λα πεηχρεη 
ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. 

Πξηλ φκσο νη εηαηξείεο αξρίζνπλ λα δεκηνπξγνχλ ηελ δηθή ηνπο ζειίδα ζε θάπνην κέζν απφ 
ηα θνηλσληθά δίθηπα  πξέπεη λα  εηζάγνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ κηα πνιηηηθή- ζηξαηεγηθή 
βαζηζκέλε ζηα socal media. 
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1.Target group  

Μηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία ηνπ Μάξθεηηλγθ είλαη ε θαηάηκεζε ηεο αγνξάο, πνπ έρεη ζαλ 
ζηφρν ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ πειαηψλ ζε κηθξέο νκάδεο βάζε θάπνησλ θνηλψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ (Target group). 

Υάξε ζε απηά ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά νη πειάηεο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ αλακέλεηαη λα 
έρνπλ θνηλή αληίδξαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Μάξθεηηλγθ γηα 
ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα ζηνρεχζεη ηα target group 
αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκεί (ειηθία, ηνπνζεζία, θχιν, 
ελδηαθέξνληα θ.α) 

2.Παξαθνινύζεζε  

Δπίζεο μεθηλψληαο κηα αθνπζηηθή δηαδηθαζία ζα κπνξέζεη λα αλαγλσξίζεη ην target group 
ηεο θαη θάλνληαο κηα έξεπλα ζα γλσξίζεη ηη κπνξεί λα πεξηκέλεη φηαλ ζα μεθηλήζεη ηελ 
θακπάληα ηεο. 

Παξαθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο πνπ έρνπλ παξφκνηα target group ,ηα κέζα 
κε ηα νπνία αζρνινχληαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνηα απφ απηά  δελ 
εμειίζζνληαη,δειζδή δε ιεηηνπξγνχλ φπσο πξέπεη. Αλ γηα παξάδεηγκα ν αληαγσληζηήο ηεο 
ρξεζηκνπνίεη google + θαη δπζθνιεχεηαη, ηφηε είλαη  επθαηξία γηα ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία  λα γίλεη 
πξσηνπφξα ζηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ ζην αληηθείκελν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

3.Θέζηε ζηόρνπο  

Με ην λα ζέηεη κηα εηαηξεία ζηφρνπο, κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα θαη λα 
επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο. 

Ξεθηλψληαο ηνλ ζρεδηαζκφ είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηνχλ νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηνπο 
νπνίνπο θαιείηαη λα εθπιεξψζεη. Με άιια ιφγηα δειαδή λα νξηζηεί ηη επηζπκεί λα πεηχρεη ε 
εηαηξία θαηαζθεπάδνληαο κηα ηζηνζειίδα ζηα θνηλσληθά δίθηπα. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο μεθηλνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο ρσξίο λα έρνπλ μεθαζαξίζεη απηνχο ηνπο 
ζηφρνπο. Τπάξρνπλ φκσο θαη επηρεηξήζεηο πνπ γλσξίδνπλ ηη επηζπκνχλ αιιά αδπλαηνχλ 
πσο λα κεηξήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη πψο λα εθαξκφζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή 
ηνπο. Οη ζηφρνη εθθξάδνληαη κε απιά θαη κεηξήζηκα θξηηήξηα, φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 Αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο online πσιήζεηο  (αχμεζε ηνπ ROI δειαδή ε δηαθνξά 
κεηαμχ εζφδσλ θαη εμφδσλ) 

 Αχμεζε ηεο online εμππεξέηεζεο  πειαηψλ  

 Αχμεζε θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ επηζθεπηψλ  

 Αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο  
 
Ζ αχμεζε επηζθεπηψλ επηηπγράλεηαη κε :  

 Γηαθήκηζε 
Ζ δηαθήκηζε θέξλεη επηζθέπηεο. Χζηφζν νη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο  δελ 
θαηαθέξλνπλ λα δηαθεκηζηνχλ απνδνηηθά(απφζβεζε ρξεκάησλ πνπ επέλδπζαλ) 

 SEO 
Βειηίσζε ηεο θαηάηαμεο ηεο ηζηνζειίδαο ζηηο αλαδεηήζεηο ιέμεσλ-θιεηδηψλ ησλ 
κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη ζηελ δηαζχλδεζε ηνπο κε άιιεο ηζηνζειίδεο. Θα 
αλαθεξζνχκε ζε απηφ πην αλαιπηηθά παξαθάησ.  

 Γεκφζηεο ζρέζεηο 
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 Γεκηνπξγία πηζηψλ πειαηψλ ,νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο δηαθεκίδνπλ ηελ ηζηνζειίδα. 

 Υξήζε ιίζηαο ζπλδξνκεηψλ γηα απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ πξνζθνξψλ, δειηίσλ, 
εληχπσλ, θ.α 
 

4.Λάβεηε ππ’ όςηλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζαο 

Απηφ απνηειεί ίζσο θαη ην ζεκαληηθφηεξν βήκα κεηά ηελ απφθαζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 
ζηξαηεγηθήο βαζηζκέλεο ζηα social media. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη ζε 
βάζνο ην επίπεδν γλψζεο θαη ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη ηνπο γηα ηα λέα απηά 
εξγαιεία αλάπηπμεο θαη θπζηθά λα παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηελ ζσζηή 
δηαρείξηζή ηνπο. Αλεμαξηήησο κεγέζνπο, θάπνηεο εηαηξείεο παξείραλ έλα online εθπαηδεπηηθφ 
πιηθφ ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε ζθνπφ ηε δηεπθξίληζε ηνπ πσο/γηαηί/πνπ δεζκεχνληαλ κε ηε 
ρξήζε ησλ social media. Όζνη πεξλνχζαλ απφ ην ζηάδην εθκάζεζεο ησλ εξγαιείσλ απηψλ 
ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ κεηάδνζε ηεο γλψζεο ζηνπο ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο γηα λα 
κπνξνχλ φινη λα εμνηθεησζνύλ κε ηε λέα πνιηηηθή. Ζ πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ινηπφλ 
βνήζεζε ηνπο ππαιιήινπο ησλ εηαηξεηψλ λα αληηιεθζνχλ θαη λα επηθεληξσζνχλ ζηε 
ζηξαηεγηθή θη εκπνξηθή πιεπξά ησλ ζχγρξνλσλ απηψλ εξγαιείσλ, πξάγκα ην νπνίν 
απνηέιεζε κεγαιχηεξν θίλεηξν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο ζε φια ηα 
επίπεδα ηεο επηρείξεζεο εθφζνλ ζα εθήξκνδαλ ζηελ πξάμε πεξαηηέξσ ιεηηνπξγίεο 
εθαξκνγψλ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχζαλ. 

5.Διέγμηε ην επίπεδν ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηε 

Πξηλ εδξαησζεί κηα λέα ζηξαηεγηθή ζηελ εηαηξεία, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη πιήξεο 
θαη ζε βάζνο θαηαλφεζε ζηα εμήο: 

α. Πνηνο ζα έρεη πξόζβαζε ζε απηνύο ηνπο ινγαξηαζκνύο. 

β. Αλ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο πνπ ζα εκπνδίδνπλ ηελ πξόζβαζε. 

γ. Πνηνη θαλόλεο δηέπνπλ ηελ πνιηηηθή ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν πνπ ζα δεκνζηεύεηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα θαη ην ρξόλν πνπ απηό ζα θαηαβάιιεηαη . 

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ, αξθεηέο εηαηξείεο αλέπηπμαλ δηθφ ηνπο ζχζηεκα γηα ηελ 
ρξήζε ησλ social media βειηηψλνληαο ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία, πξάγκα ην νπνίν ηνπο 
έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 
πνηφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

6.Βξείηε έλαλ εηδήκσλ 

Τπάξρεη έλα αθφκα πξναηξεηηθφ βήκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεξηθέο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο 
θάπνην ηκήκα εληφο ηεο επηρείξεζεο αλαιακβάλεη λα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
ζηξαηεγηθήο ζηα social media. Ζ θάζε επηρείξεζε ζπκθψλα κε ηελ θνπιηνχξα ηεο θαη ην 
κέγεζνο ηεο επηιέγεη πνηφ ηκήκα ζα έρεη απηφ ηνλ ξφιν. 

 

Μηα αθφκα ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ είλαη ην Μάξθεηηλγθ 
ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, ή αιιηψο Search Engine Marketing (SEM) είλαη κηα κνξθή 
δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ, πνπ επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ηελ αχμεζεο ηεο 
πξνβνιήο ηνπο ζηηο ζειίδεο απνηειεζκάησλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (Search Engine 
Result Page=ειίδα απνηειεζκάησλ κεραλήο αλαδήηεζεο). Απηφο ν ηχπνο Μάξθεηηλγθ δελ 
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ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα Social Media ,άιια έκκεζα κέζσ θάπνησλ links πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνσζεζνχλ νη ηζηνζειίδεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 
Search Engine Marketing εκθαλίδνληαη είηε ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα (SEO), είηε ζηηο 
πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (PPC, Paid Inclusion) (Mitchell 2012) 

Πην αλαιπηηθά νη ελέξγεηεο SEM πεξηιακβάλνπλ:  

 Pay Per Click (PPC)  

 Search Engine Optimization (SEO) 

Σν Pay Per Click (PPC) είλαη κηα κνξθή δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο. Απνηειείηαη απφ 
δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινληαη ζηα sponsored listings ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη 
πξνζειθχνπλ λένπο επηζθέπηεο ζε κηα ηζηνζειίδα. Σν Google Adwords είλαη έλαο απφ ηνπο 
παξφρνπο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 
δεκηνπξγήζνπλ κηα ηνπιάρηζηνλ δηαθήκηζε κε ιέμεηο θιεηδηά. (Mordkovich Β. and Mordkovich 
E. 2005) Κάζε ρξήζηεο – πηζαλφο πειάηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα αλαδήηεζε ζην Google 
ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα απφ ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 
δηαθήκηζε θαη απηή λα εκθαληζηεί ζηε δεμηά πιεπξά ή επάλσ απφ ηα νξγαληθά απνηειέζκαηα 
ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο (Google Adwords ρ.ρ). 

SEO Σν Search Engine Optimization ή αιιηψο ε Βειηηζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ κεραλψλ 
αλαδήηεζεο είλαη κηα δνκεκέλε κέζνδνο κέζσ ηεο νπνίαο βειηηψλεηαη ε θαηάηαμε κηαο 
ηζηνζειίδαο ζηε ιίζηα νξγαληθψλ απνηειεζκάησλ (SERP) ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο γηα 
ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο θιεηδηά. Ζ Βειηηζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ κεραλψλ 
αλαδήηεζεο πεξηγξάθεη φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο - επεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηε 
δνκή θαη ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο, ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θηιηθή ζηηο 
κεραλέο αλαδήηεζεο (Chaffey 2008) 

ηα Social Media ε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηάζεηο. Πξέπεη λα  είζαη πάληα 

ελήκεξνο γηα ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο, γηαηί αιιηψο θηλδπλεχεηο λα κείλεηο κε απαξραησκέλε 

ζηξαηεγηθή ζε έλα ζθεληθφ πνπ αιιάδεη πάξα πνιχ γξήγνξα. 

 

34 5.3 Facebook : Tν κεγαιύηεξν θνηλσληθό κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

Σν Facebook είλαη ην κεγαιχηεξν θνηλσληθφ δίθηπν παγθνζκίσο. Πεξίπνπ ην 71% ησλ 
ελεξγψλ ρξεζηψλ ηνπ Internet ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. Με φινπο απηνχο ηνπο ρξήζηεο λα 
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, ην Facebook απνηειεί γηα ηηο επηρεηξήζεηο κία κνλαδηθή επθαηξία 
λα πξνζεγγίζνπλ ην θνηλφ ηνπο.  

 

 

 

 

 

http://www.socialmedialife.gr/116360/veltistes-praktikes-gia-diachirisi-social-media-facebook/www.socialmedialife.gr/tag/facebook


42 
 

 

35 5.3.1Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ειίδεο ζαο ζην Facebook 

Αθνινπζνχλ παξαθάησ θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο:  

1. πζηεζείηε ζηνπο πειάηεο ζαο 
Πξνζζέηνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο ζηε ειίδα ζαο βνεζάηε ηνπο 
πειάηεο λα ζαο αλαθαιχςνπλ θαη λα κάζνπλ πνηα είλαη ε επηρείξεζή ζαο θαη ηη 
πξνζθέξεη. Όηαλ νη ρξήζηεο επηζθέπηνληαη ηε ειίδα ζαο, κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ 
ζηελ ελφηεηα "About" γηα λα βξίζθνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηρείξεζή ζαο, 
φπσο πνηνη είζηε, ηη πξνζθέξεηε θαη πψο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ζαο. 

Μπνξείηε λα πξνβάιεηε:  

 Σνλ ηζηφηνπφ ζαο. 
 Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο. 
 Σελ πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζήο ζαο. 
 Τπεξεζίεο, πξντφληα, κελνχ, νδεγίεο κεηάβαζεο θ.ά. 

Καη, αλ επηιέμεηε ηελ θαηεγνξία "Σνπηθή επηρείξεζε" θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο ειίδαο 
ζαο, νη πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βαζκνινγήζνπλ ηελ επηρείξεζή ζαο θαη λα 
γξάςνπλ θξηηηθέο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/business/learn/set-up-facebook-page
https://www.facebook.com/business/learn/set-up-facebook-page
https://www.facebook.com/business/learn/set-up-facebook-page
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2. Βνεζήζηε ηνπο πειάηεο ζαο λα πξνρσξήζνπλ ζε ελέξγεηεο 

Σα θνπκπηά πξνηξνπήο ησλ ειίδσλ είλαη πιένλ ζε πην εκθαλή ζέζε, ψζηε λα 
κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα πεηπραίλνπλ πην εχθνια ηνπο ζηφρνπο ηνπο, εηδηθά θαζψο 
νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θνξεηέο ηνπο ζπζθεπέο γηα λα 
αλαθαιχπηνπλ επηρεηξήζεηο. 

Κάπνηα απφ ηα θνπκπηά πξνηξνπήο έρνπλ ηελ κνξθή "Καιέζηε ηψξα", "ηείιηε 
κήλπκα" θαη "Δπηθνηλσλήζηε καδί καο", πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα 
επηθνηλσλνχλ καδί ζαο ρσξίο λα θεχγνπλ απφ ην Facebook. 

 

3. Οπηηθό πεξηερόκελν  

Οη θσηνγξαθίεο δείρλνπλ ζηνπο πειάηεο ηη κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ απφ ηελ 
επηρείξεζή ζαο. Καη νη πξψηεο εηθφλεο πνπ βιέπνπλ είλαη ε θσηνγξαθία πξνθίι θαη ε 
θσηνγξαθία εμσθχιινπ. 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα θσηνγξαθία ηεο επηρείξεζήο ζαο, ην ινγφηππφ 
ζαο ή άιιεο εηθφλεο πνπ ζα ελδηαθέξνπλ ηνπο πειάηεο ζαο θαη ζα ηξαβήμνπλ ηελ 
πξνζνρή ηνπο. 

 

4. Γεκηνπξγήζηε δεκνζηεύζεηο πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηε ειίδα ζαο 
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Όηαλ δεκνζηεύεηε θάηη, κπνξείηε λα θάλεηε ηα εμήο: 

 Να γξάςεηε κελχκαηα πνπ εκθαλίδνληαη άκεζα ζηε ειίδα ζαο. 
 Να πξνζζέζεηε ζπλδέζκνπο γηα ηνλ ηζηφηνπφ ζαο, θσηνγξαθίεο ή βίληεν ψζηε λα 

θάλεηε ην πεξηερφκελφ ζαο πην ειθπζηηθφ. 
 Να θνηλνπνηήζεηε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο εθδειψζεηο ή νξφζεκα γηα ηελ επηρείξεζή 

ζαο. 
 Να θαξθηηζψζεηε κηα δεκνζίεπζε ζηελ θνξπθή ηεο ειίδαο ζαο, έηζη ψζηε λα είλαη ην 

πξψην πξάγκα πνπ ζα βιέπνπλ νη πειάηεο. 
 Να κεηαθξάζεηε ηηο δεκνζηεχζεηο ζαο ζε δηάθνξεο γιψζζεο γηα δηάθνξα θνηλά. 

Κάλνληαο κηα δεκνζίεπζε φζνη είλαη κέιε ηεο ζειίδαο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε 
απηή ,παηψληαο "Μνπ αξέζεη!" ή πξνζζέηνληαο θάπνην ζρφιην θαζψο επίζεο κπνξνχλ λα 
ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζηνπο θίινπο ηνπο. 

5. Δξγαιεία δηαρείξηζεο ειίδαο 

Σα εξγαιεία δηαρείξηζεο ειίδαο ζάο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεηε ηε ειίδα ζαο 
θαη λα απνθαζίδεηε ηη θαη πψο ζα θνηλνπνηείηε ζηνπο πειάηεο ζαο. 

Σα εξγαιεία ζάο παξέρνπλ: 

 Έλα ζεκείν φπνπ κπνξείηε λα αλαθέξεηε ζεκαληηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηελ 
επηρείξεζή ζαο 

 Δηδνπνηήζεηο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πειαηψλ κε ηε ειίδα ζαο 

 Πιεξνθνξίεο κεηξήζεσλ γηα λα βιέπεηε ηελ απφδνζε ηεο ειίδαο ζαο 

 Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ην πνηνο κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ή λα βιέπεη ηε ειίδα ζαο 
 

 

36 5.3.2 Βέιηηζηε δηαρείξηζε ζην Facebook 

Μηα ειίδα κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα πξνσζήζεηε ηελ επηρείξεζή ζαο, ελψ παξάιιεια 
απνηειεί έλα ζεκείν φπνπ νη πειάηεο ζαο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα πξντφληα θαη 
ηηο ππεξεζίεο ζαο. Καη πάλσ απ' φια, ε ειίδα ζαο είλαη δσξεάλ, κπνξείηε λα ηε 
δεκηνπξγήζεηε εχθνια θαη βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο λα ζαο βξίζθνπλ ηφζν ζην Facebook φζν 
θαη ζην δηαδίθηπν. 

Με κία ελεξγή παξνπζία θαη κε νξηζκέλεο κεζνδηθέο θηλήζεηο νη εηαηξηθέο ζειίδεο ζην 
Facebook κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη ζηαζεξά ζην κπαιφ ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Οξηζκέλεο απνδνηηθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε γηα λα 
απνθηήζεη έλα δπλακηθφ πξνθίι ζηα social media είλαη : 

 ηνρεπκέλε ζεκαηνινγία  

Μηα ζηνρεπκέλε ζηξαηεγηθή ζην Facebook είλαη πνιχ πην απνδνηηθή απφ κηα 
ζηξαηεγηθή πνπ πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη πνιιά, δηαθνξεηηθά θαη αληίζεηα κεηαμχ 
ηνπο θνηλά. Γεκηνπξγνχκε κνλαδηθφ πεξηερφκελν πξνο κία ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε 
θαη κεηαηξέπνπκε ην page καο ζε κηα πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο, δηαιφγνπ θαη 
ελεκέξσζεο γηα ηνπο ελ δπλάκεη θαη ήδε ππάξρνληεο πειάηεο καο. 
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Σν πεξηερφκελν απηφ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί αμία γηα ην θνηλφ πνπ καο 
παξαθνινπζεί. Ζ αμία δελ έξρεηαη κφλν απφ ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ, απαηηεί κηα πην ζχλζεηε ζηξαηεγηθή πνπ πεξηιακβάλεη ζπκβνπιέο, 
θαζνδήγεζε, απαληήζεηο ζηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ρξήζηεο. 

 Γεκηνπξγήζηε ειθπζηηθό πεξηερόκελν 

Όηαλ δεκνζηεχεηε ελεκεξψζεηο, θσηνγξαθίεο θαη άιιν πιηθφ, λα ζθέθηεζηε ηη ζα 
ελδηέθεξε θαη ζα ελέπλεε ηνπο πειάηεο ζαο. Αξέζνπλ ζην θνηλφ ζαο νη θσηνγξαθίεο ή 
δείρλεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ φηαλ θνηλνπνηείηε ρξήζηκνπο ζπλδέζκνπο;  

Οξίζηε κεξηθά tips γηα λα πεηχρεηε ηνλ ζηφρν ζαο : 

Να είζηε ζύληνκνη: Σα post πνπ δεκνζηεχεηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζχληνκεο 
πεξηγξαθέο, ψζηε λα είλαη πην γξήγνξε θαη επθνιφηεξε ε ελζσκάησζε ηεο 
πιεξνθνξίαο.  

Να είζηε απζεληηθνί: Να θνηλνπνηείηε πξάγκαηα ηα νπνία βξίζθεηε πξαγκαηηθά 
ελδηαθέξνληα. Δίλαη ζίγνπξν φηη ζα ελδηαθέξνπλ θαη ηνπο πειάηεο ζαο. 

Να είζηε ζπλεπείο: Όζν πην ηαθηηθά αλαξηάηε δεκνζηεχζεηο, ηφζεο πεξηζζφηεξεο 
επθαηξίεο έρεηε λα έξζεηε ζε επαθή κε ηνπο ρξήζηεο θαη λα δεκηνπξγήζεηε κηα ζρέζε 
εκπηζηνζχλεο. 

Να αθνινπζείηε ηε ζπληαγή ηεο επηηπρίαο: Δπαλαιάβεηε ηελ επηηπρία ζαο βαζηδφκελνη 
ζηηο δεκνζηεχζεηο πνπ είραλ ηε κεγαιχηεξε αιιειεπίδξαζε. 

Τέινο,  κεηαηξέςηε ηηο επηηπρεκέλεο δεκνζηεύζεηο ζε επηηπρεκέλεο πξνσζήζεηο: Αλ 
παξαηεξήζεηε φηη θάπνηα δεκνζίεπζε έρεη πεηχρεη κεγάια πνζνζηά αιιειεπίδξαζεο, 
πξνσζήζηε ηελ γηα λα πξνζεγγίζεηε αθφκα πεξηζζφηεξα άηνκα. Όηαλ νη ρξήζηεο 
δειψλνπλ φηη ηνπο αξέζνπλ νη δεκνζηεχζεηο ζαο, ηηο ζρνιηάδνπλ ή ηηο θνηλνπνηνχλ, νη 
δεκνζηεχζεηο απηέο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ θαη ζηηο Δλεκεξψζεηο ησλ θίισλ ηνπο. 

 

 Γηακνξθώζηε έλα δπλαηό νπηηθό πεξηερόκελν 
Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα απμεζεί ην engagement ζην Facebook είλαη φηαλ ηα 
κελχκαηα ζαο ζπλνδεχνληαη απφ εηθφλεο ή βίληεν. Οη θσηνγξαθίεο ζην Facebook 
απμάλνπλ ηα likes θαηά κέζν φξν γχξν ζηα 50%.  

Οη θσηεηλέο θαη δσληαλέο εηθφλεο ζε πςειή αλάιπζε πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 
θνηλνχ δειαδή, ηεηξαγσληζκέλεο εηθφλεο , κε κηθξή πεξηγξαθή θαη ζην ηέινο απηήο ην 
link ηεο ηζηνζειίδαο ην νπνίν πξνηξέπεη ηνπο πειάηεο λα ζπλδεζνχλ άκεζα, 
απμάλνληαο ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ website θαη ηνπ blog ζαο. Γεληθά, κηα εηθφλα ζε 
έλα post ην θάλεη πην ειθπζηηθφ θαη απμάλεη ην click-through. 

Δίλαη απαξαίηεην  ε ζειίδα θαη ην νπηηθφ πεξηερφκελν πνπ πεξηιακβάλεη λα 
δηαηεξνχλ ηελ ίδηα αηζζεηηθή θαη ην ίδην design θαη λα πξνβάιινπλ κία επαγγεικαηηθή 
εκθάληζε. Καζψο έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ησλ ρξεζηψλ επηζθέπηεηαη ην facebook 
απφ θηλεηέο ζπζθεπέο, ην πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηε ζειίδα πξέπεη λα είλαη 
θηιηθφ ζηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο. 
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Μεγάιε ζεκαζία γηα ηελ εκθάληζε κίαο ζειίδαο έρεη ε εηθφλα εμσθχιινπ (cover 
photo) ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηξαηεγηθά κε κεγάια νθέιε. ε απηή 
κπνξεί λα πξνβιεζνχλ λέα πξντφληα, πξνζθνξέο, ζπλεξγαζίεο θαη ζεκαληηθέο 
εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ε επηρείξεζε. εκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε πξψηε 
αλάξηεζε ηεο ζειίδαο. Καξθηηζψλνληαο ζηελ θνξπθή κία ζεκαληηθή αλάξηεζε 
εμαζθαιίδεηαη ε νξαηφηεηα ηνπ κελχκαηνο γηα φζν ρξφλν παξακείλεη ζηε ζέζε απηή.  
  

 Profile θαη Λέμεηο – Κιεηδηά 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην profile ζηε ζειίδα λα ζπκπιεξσζεί νινθιεξσκέλα θαη κε 
ζαθήλεηα. Ζ θαξηέια ―About‖ κεηαθέξεη ην value proposition ηνπ brand θαη έρεη 
ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δπηπιένλ, ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ιέμεσλ – θιεηδηά πξέπεη 
πάληα λα ζπκβαδίδεη κε ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο αθνχ ηελ βνεζά λα 
θαηαιακβάλεη θαιχηεξε ζέζε ζε ζρεηηθέο online αλαδεηήζεηο. Έλα πνιχ ρξήζηκν 
feature ηνπ facebook είλαη ην vanity url, πνπ κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί ψζηε λα 
αλαγξάθεη ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο θαη λα εληζρχεη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηεο. 

 Facebook Insights 

Σν Facebook έρεη εμνπιίζεη ηνπο marketers κε έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν, ηα 
insights, θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιχζνπλ ηελ απφδνζε ησλ ελεξγεηψλ 
ηνπο. ηελ θαξηέια "ηαηηζηηθά ζηνηρεία" κπνξείηε λα δείηε ηηο αληηδξάζεηο ησλ 
ρξεζηψλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ζαο.  

Παξαθνινπζψληαο πψο ζπκπεξηθέξεηαη ην θνηλφ κε ην πεξηερφκελν πνπ 
δεκνζηεχεηαη ζηελ ζειίδα, κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηη είδνπο αλαξηήζεηο έρνπλ 
κεγαιχηεξε αμία, πνηεο δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα like,  πνηεο πξνηηκνχλ λα 
θνηλνπνηνχλ νη ρξήζηεο θαη κε πνηεο αιιειεπηδξνχλ πεξηζζφηεξν γξάθνληαο ζρφιηα. 
Βιέπεηο κε κηα καηηά πφζνη ρξήζηεο έρνπλ δειψζεη φηη ηνπο αξέζνπλ, έρνπλ 
ζρνιηάζεη ή έρνπλ θνηλνπνηήζεη ηηο δεκνζηεχζεηο ζαο, θαη θάληε ηηο δεκνζηεχζεηο ζαο 
αθφκα πην απνηειεζκαηηθέο. 

Ζ θαξηέια "ηαηηζηηθά ζηνηρεία" πξνζθέξεη ηα εμήο: 

"Μνπ αξέζεη!"—Μηα αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δειψζεη 
φηη ηνπο αξέζεη ε ειίδα ζαο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο, 
δειαδή αλ θαηέιεμαλ λα παηήζνπλ "Μνπ αξέζεη!" σο απνηέιεζκα απήρεζεο ή 
δηαθήκηζεο. 

Απήρεζε— Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δεη ηε δεκνζίεπζή ζαο θαη 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο θαηέιεμαλ λα ηελ δνπλ: κέζσ θίισλ ή κέζσ 
δηαθεκίζεσλ. 

Δπηζθέςεηο— Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ επηζθεθηεί ηε ειίδα ζαο θαη νη 
ελφηεηεο πνπ είδαλ. 

Γεκνζηεχζεηο— ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην θνηλφ ζαο. Γείηε πφηε ζπλδένληαη θαηά 
θχξην ιφγν νη ρξήζηεο, ηη είδνπο δεκνζηεχζεηο ηνπο αξέζνπλ θαη πνην είλαη ην 
πνζνζηφ αιιειεπίδξαζεο. 

Άηνκα— Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ δεη ηηο δεκνζηεχζεηο ζαο θαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ αιιειεπίδξαζαλ κε απηέο θαη 
θνηλνπνίεζαλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ επηρείξεζή ζαο. 

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-insights-likes-measurement
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-insights-reach-measurement
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-insights-visits-measurement
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-insights-posts-measurement
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-insights-people-measurement
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Δπηζθφπεζε— Έλα πνιχ ρξήζηκν feature ζηα insights ηνπ Facebook δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο marketers λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζειίδεο ησλ αληαγσληζηψλ, 
πνιιέο θνξέο νη ελέξγεηεο ηνπ αληαγσληζκνχ κπνξεί λα απνηειέζνπλ επθαηξία γηα 
έκπλεπζε θαη ηδέεο. Απηφ γίλεηαη ζηελ ελφηεηα "ειίδεο γηα παξαθνινχζεζε". 

Όηαλ θαηαλνείηε ην θνηλφ ζαο, κπνξείηε λα θάλεηε ηε ειίδα ζαο πην απνηειεζκαηηθή. 

 

 

 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

Σν ζίγνπξν είλαη φηη φζνη έρνπλ θάλεη ―Like‖ ζηελ ζειίδα ζαο θαη αθνινπζνχλ ηελ επηρείξεζε 
ζαο ζην Facebook ηείλνπλ λα έρνπλ έλα επξχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηρείξεζε ή γηα ην 
πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχεηε. Μηα πνιχ ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή γηα κηα επηηπρεκέλε 
επηρείξεζε ζην δηαδίθηπν, είλαη ε ίδηα ε επηρείξεζε λα μέξεη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζρφιηα ησλ 
πειαηψλ ηεο, λα ηα δηαβάδεη θαη λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ιέλε ζηελ εηαηξεία ηη ζέινπλ 
θαη λα ηνπο ηθαλνπνηεί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη πάληα φια ηα ζρφιηα ζεηηθά θαη εθεί 
είλαη ην κπζηηθφ. Πξέπεη λα απαληάηε ζε φια ηα ζρφιηα είηε απηά είλαη ζεηηθά είηε αξλεηηθά. 
Όηαλ νη ρξήζηεο ζρνιηάδνπλ ζε θάπνηα δεκνζίεπζε ζηνλ ηνίρν ζαο , πξνζπαζήζηε λα ηνπο 
αλαγλσξίζεηε. Αλ ζέιεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα απαληήζεηε ζε κηα εξψηεζε, πείηε ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν ρξήζηε φηη εμεηάδεηε ην ζέκα. Κάλνληαο απηφ, απηνκάησο δείρλεηε ζηνπο 
viewers φηη ε εηαηξείαο ζαο ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ην ηη έρνπλ λα πνπλ νη πειάηεο ηεο, 
θάηη πνπ δεκηνπξγεί επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα.  

Οη επαθέο κέζσ ηνπ Facebook μεθεχγνπλ απφ ην κνληέιν ηνπ B2B θαη B2C θαζψο πιένλ 
ππάξρεη έλα λέν κνληέιν P2P (people to people). Οη επηρεηξήζεηο θαη νη δηαρεηξηζηέο ησλ 
ηζηνζειίδσλ δεκηνπξγνχλ πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ην θνηλφ ηνπο. Τπνρξέσζε ησλ εηαηξεηψλ 
είλαη λα απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα πνπ πξνέξρνληαη κέζσ Facebook ρξεζηκνπνηψληαο ην 
κέζν σο έλα λέν θαλάιη επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Αλ θάπνηνο θάλεη έλα 
αθαηάιιειν ζρφιην ή αλ ππνςηάδεζηε φηη θάπνην ζρφιην είλαη ζπακ, κπνξείηε λα 
ηνπνζεηήζεηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ ζαο επάλσ δεμηά ζην ζρφιην θαη λα παηήζεηε ην Υ γηα 
λα γίλεη απφθξπςε ηνπ ζρφιηνπ. 

 

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-insights-basics
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Έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα γηα λα δνχκε θαη ζηελ πξάμε φζα πξναλαθέξακε είλαη απηφ ηεο 
εηαηξίαο Dell. Όιε ε ηζηνξία μεθίλεζε απφ έλα ζρφιην θάπνηνπ δπζαξεζηεκέλνπ πειάηε ηεο 
Dell ζην κπινγθ ηνπ. πγθεθξηκέλα είπε «Ζ Dell είλαη άρξεζηε» θαη επεμεγνχζε ην 
πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε. Σν ζέκα κφιηο ζε κεξηθέο εκέξεο πήξε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο 
απφ άιινπο ρξήζηεο, θαη ηειηθά δεκηνπξγήζεθε έλα αληηDell θίλεκα. Ζ εηαηξία ήηαλ εθεί θαη ηα 
άθνπγε φια θαη φηαλ ξσηήζεθε πνηα είλαη ε πνιηηηθή ηεο απάληεζε «θνίηα, αιιά κελ 
αγγίδεηο». Πιένλ ην ζέκα είρε θηάζεη ζε θαηάζηαζε, λα γθνπγιάξεηο ηελ ιέμε Dell θαη κφλν 
κεξηθέο γξακκέο παξαθάησ απφ ηελ επίζεκε ζειίδα ηεο εηαηξείαο λα εκθαλίδεηαη ην κπιφγθ 
ηνπ δπζαξεζηεκέλνπ ρξήζηε. Δδψ αλαθέξνπκε πσο απφ ηελ κέξα πνπ μεθίλεζε απηή ε 
ηζηνξία ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Dell έραζε ηελ κηζή ηεο αμία θαη νη πσιήζεηο ηεο έπεθηαλ 
θαηαθφξπθα. Έπεηηα απφ 8 κήλεο ε εηαηξεία πήξε ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηεο  , δηέζεζε 
ππαιιήινπο γηα παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο. Ζ Dell αλαθάιπςε φηη ε απεπζείαο ζπδήηεζε 
κε ηνπο θαηαλαισηέο ήηαλ έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα 
πξνβιήκαηα θαη λα ηα ιχλεη. ηγά-ζηγά άξρηζε λα γίλεηαη θαιχηεξε ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ 
πζηεξνχζε θαη ηειηθά θαηάθεξε λα γίλεη κηα πνιχ δπλαηή θαη ζσζηή εηαηξεία ζηνλ ρψξν ηεο 
ηερλνινγίαο. πκπέξαζκα απφ φιε απηή ηελ ηζηνξία είλαη πσο νη πειάηεο έρνπλ ηνλ έιεγρν 
ησλ εηαηξεηψλ. 

 Γεκηνπξγία επηξξνήο 

Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηνπ Facebook marketing είλαη φηη έρεηο άκεζε πξφζβαζε ζε έλα 
κεξίδην θνηλνχ ην νπνίν είλαη έηνηκν λα αλαπαξάγεη ην κήλπκά ζνπ φηαλ απηφ αμίδεη λα 
αλαπαξαρζεί. Πέξα απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ κελχκαηνο ρξεηάδεηαη θαη ε ζηφρεπζε 
ζπγθεθξηκέλνπ θνηλνχ, ηνπο νλνκαδφκελνπο influencers. Σν πνηνηηθφ αθξναηήξην είλαη πην 
απαηηεηηθφ απφ ην κέζν ρξήζηε αιιά αλ απνθαζίζεη λα αλακεηαδψζεη ην κήλπκά ζνπ, ηφηε 
έρεηο έλαλ εμαηξεηηθφ πνιιαπιαζηαζηή ζηελ δηάδνζε ηνπ κελχκαηφο ζνπ. Γεκηνπξγψληαο κηα 
βάζε ππνζηεξηθηψλ νπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ ζηαδηαθά ζα γίλνπλ 
έλαο θαηαιπηηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο. Όηαλ έλα facebook  group απνθηήζεη κεγάιν 
αξηζκφ ππνζηεξηθηψλ, ε πξνψζεζε ηνπ group γίλεηαη πιένλ απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηνπ πξνο ηα 
contacts ηνπο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πιεπξά 
ηνπ ηδξπηή ηνπ θαη ζηξέθνληαη ζηελ πιεπξά ησλ κειψλ κέζσ ηεο κεζφδνπ word-of-mouth 
marketing πνπ απνηειεί κηα ππεξαμία γηα θάζε επηρείξεζε. 

Οη ηερληθέο πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη κία πνιχ θαιή βάζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ  Facebook. Γηα 
λα πεηχρεη φκσο κία επηρείξεζε ηνπο ζηφρνπο ηεο, λα πξνζεγγίζεη λένπο πειάηεο, λα 
απμήζεη ηηο επηζθέςεηο ζην site ηεο θαη ηηο online πσιήζεηο θαη λα δεκηνπξγήζεη κία ζηελή 
θνηλφηεηα αηφκσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, ρξεηάδεηαη ηε ζσζηή ζηξαηεγηθή θαη ην 
θαηάιιειν πεξηερφκελν (content).  

Γεληθά, ε επηηπρία ζηα social media δελ έξρεηαη απφ ηε κία κέξα ζηελ άιιε. Υξεηάδεηαη 
ππνκνλή θαη καθξνρξφληα ζηφρεπζε ηνπ θνηλνχ. Δλδερνκέλσο έλα viral post λα καο θέξεη 
μαθληθά θφζκν ζην page αιιά θαη έληνλε αιιειεπίδξαζε φκσο γηα λα αμηνπνηήζνπκε φια ηα 
ζεηηθά ηνπ Facebook marketing ζα πξέπεη λα δείμνπκε ππνκνλή θαη καθξνρξφληα δέζκεπζε 
ζηελ πνηφηεηα. 
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Τη πξέπεη λα απνθύγεηο! 

Παξφιν απηά ππάξρνπλ θάπνηεο θηλήζεηο πνπ δελ πξέπεη λα θάλνπκε ζε θακία πεξίπησζε 
ζην Facebook αλ ζέινπκε λα πεηχρνπκε ηελ βέιηηζηε δηαρείξηζε. Όπσο: 

 Να κελ αθαηξείηαη ή λα επεμεξγάδεζηε ηα posts ησλ πειαηψλ-κειψλ καο 

Οη ππνςήθηνη πειάηεο κπνξνχλ λα ην δνπλ σο πξνζπάζεηα λα απνθχγνπκε θάηη 
δεκηνπξγψληαο δπζαξέζθεηα θαη παξάπνλα. Αληίζεηα πξέπεη λα δψζνπκε ηελ εληχπσζε 
φηη κπνξνχκε λα ιχζνπκε φια ηα πξνβιήκαηα . 

 Μελ παξνπζηάδεζηε σο πσιεηήο 

Οη ρξήζηεο ζην Facebook θαηαιαβαίλνπλ φηη ζέιεηε λα πξνσζήζεηε ηελ εηαηξία ζαο. 
Χζηφζν δελ ζέινπλ λα αηζζάλνληαη δηαξθψο φηη ηνπο πνπιάηε θάηη. Ο ζηφρνο είλαη λα 
πξνσζήζεηε ηελ εηαηξία ζαο ρσξίο λα θάλεηε ηνπο πειάηεο ζαο λα βαξηνχληαη. Οπφηε 
πξέπεη λα βξείηε κηα κέζε ιχζε κεηαμχ ηεο πξνψζεζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο 
πεξηερνκέλνπ. 

 Μελ επαλαιακβάλεζηε θαη απνθχγεηε ηα spam posts 

Αλ δελ κπνξείηε λα ζθεθηείηε θάηη γηα λα αλαξηήζεηε, κελ αγρψλεζηε, κελ δεκνζηεχεηε 
γηα ράξε ηεο δεκνζίεπζεο θαη κελ θάλεηε ζπλέρεηα repost παιαηψλ άξζξσλ ιφγσ 
έιιεηςεο έκπλεπζεο. Γνθηκάζηε λα ζπλδέζεηε post κε άξζξν ζρεηηθφ κε ηελ επηρείξεζε 
ζαο θαη ελψζηε ην κε ην link ζαο. Να είζηε δεκηνπξγηθνί, αιιά ζρεηηθνί θαη λα απνθχγεηε 
ηα spam posts. 

 Mελ ρξεζηκνπνηήζεηε έλαλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ γηα λα πξνκνηάξεηε ηελ 
επηρείξεζε ζαο 

Μέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ ζαο δελ ζα κπνξείηε λα δηαδψζεηε ηα κελχκαηα 
ζαο ζε έλα επξχηεξν θνηλφ, ζε αληίζεζε κε ηελ ζειίδα φπνπ νη πειάηεο ζα κπνξνχλ λα 
επηθνηλσλνχλ κε ηελ εηαηξία ζαο ζε κηα αλεμάξηεηε πιαηθφξκα. Δλζαξξχλεηαη ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζαο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο γηα λα 
θάλνπλ ―like‖ θαη λα κνηξαζηνχλ ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο ζαο. 
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37 5.3.3  Γεκηνπξγία ζειίδαο ζην Facebook 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κία ζειίδα ζην Facebook , επηιέγεηε ην πεδίν ―Γεκηνπξγία ειίδαο‖ 
ζηελ θαηεγνξία ―ειίδεο‖ ηεο αξρηθήο ζειίδαο. Μεηά ηελ δηαδηθαζία απηή εκθαλίδεηαη ζηελ 
νζφλε ζαο ε παξαθάησ εηθφλα. 

 

ηελ ζπλέρεηα επηιέμηε ηνλ ηχπν ηεο ειίδαο πνπ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε απφ ηηο 
παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Σνπηθή επηρείξεζε ή ηνπνζεζία 

 Δηαηξεία, επηρείξεζε ή νξγαληζκφο 

 Δκπνξηθή επσλπκία ή πξντφλ 

 Καιιηηέρλεο, ζπγθξφηεκα ή δεκφζην πξφζσπν 

 Φπραγσγηθφο ηζηφηνπνο 

 θνπφο ή θνηλφηεηα 
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     Δπφκελν βήκα επηιέμηε κηα θαηεγνξία πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 

 Δπηιέμηε κηα θαηεγνξία θαηάιιειε γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Έπεηηα, ζπκπιεξψζηε 
νξηζκέλεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. 

 πκθσλήζηε κε ηνπο φξνπο γηα ηηο ειίδεο ηνπ Facebook. 

 Παηήζηε "Ξεθηλήζηε". 
 

Πην ζπλνπηηθά ηα βήκαηα είλαη ηα εμήο: 

1. Δπηιέμηε θαηεγνξία θαη έλα φλνκα ζειίδαο ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηελ επηρείξεζε 
ζαο. Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο νλφκαηνο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί 
εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία. Σν φλνκα δελ πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλν ήδε απφ άιινλ. 
Πξέπεη λα είλαη ζχληνκν θαη εχθνιν ζηελ απνκλεκφλεπζε , εχθνιν ζηελ πξνθνξά θαη 
ηελ νξζνγξαθία 

2. Δπηιέμηε σο εηθφλα πξνθίι έλα ινγφηππν ή άιιε εηθφλα ηελ νπνία ην θνηλφ έρεη 
ζπζρεηίζεη κε ηελ επηρείξεζε ζαο. 

3. Γξάςηε κηα πξφηαζε γηα ηελ επηρείξεζε ζαο, ψζηε νη άιινη λα κπνξνχλ λα 
θαηαιάβνπλ ηη θάλεηε. 

4. Οξίζηε κηα επθνινκλεκφλεπηε δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε γηα ηελ ζειίδα ζαο ηελ νπνία 
κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζην πιηθφ κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παξνπζίαο 
ζαο ζην Facebook. 

5. Δπηιέμηε κηα θσηνγξαθία εμσθχιινπ ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ εκπνξηθή ζαο 
επσλπκία θαη παξνπζηάδεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ζαο. Δίλαη ην πξψην πξάγκα 
πνπ ζα βιέπνπλ νη άιινη φηαλ ζα επηζθέπηνληαη ηελ ζειίδα ζαο.  

ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείζηε ηα βήκαηα ηεο βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ζην 
Facebook πνπ πξναλαθέξνληαη απφ πάλσ.  
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38 5.4 Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαθεκίζεηο ζην Facebook 

Αλάινγα ηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείζηε, κπνξείηε λα εθκεηαιιεπηείηε έλα ή πεξηζζφηεξα 
δίθηπα γηα ηηο δπλαηφηεηεο δηαθήκηζεο πνπ παξέρνπλ.  

Σν Facebook πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθνχο θαη κνλαδηθνχο ηξφπνπο γηα λα πξνβάιιεηε ηηο 
δηαθεκίζεηο ζαο ζηα άηνκα πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. 

Τπάξρνπλ δπν εηδή δηαθεκίζεσλ : 

A. Ο πξψηνο ηξφπνο βαζίδεηαη ζηελ πξνψζεζε δηαθεκίζεσλ ζε απιά posts. 
πγθεθξηκέλα φηαλ αλαξηάηε κηα δεκνζίεπζε ζηε ειίδα ζαο, κπνξείηε λα παηήζεηε 
ην θνπκπί "Πξνψζεζε δεκνζίεπζεο" γηα λα δηεπξχλεηε ην θνηλφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δεκνζίεπζεο. 

Πξνσζψληαο κηα δεκνζίεπζε, απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα δνπλ ηελ 
ελεκέξσζε, ηε θσηνγξαθία, ην βίληεν, ηελ εθδήισζε, ηελ πξνζθνξά ζαο ή φηη άιιν 
έρεηε δεκνζηεχζεη. Δπίζεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξείηε λα πξνζειθχζεηε 
πεξηζζφηεξα άηνκα ζηα νπνία αξέζεη ε ειίδα ζαο, ηνπο θίινπο ηνπο, θαζψο θαη 
εληειψο λέεο θαηεγνξίεο θνηλνχ κέζσ ησλ Δλεκεξψζεσλ.  

Μέζνδνο πιεξσκήο 

Σελ πξψηε θνξά πνπ ζα ζειήζεηε λα πξνσζήζεηε κηα δεκνζίεπζε, ζα ζαο δεηεζεί 
λα πξνζζέζεηε κηα κέζνδν πιεξσκήο, αλ δελ ην έρεηε θάλεη ήδε. Μπνξείηε λα 
πξνζζέζεηε κηα ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή θάξηα, λα ζπλδέζεηε ην ινγαξηαζκφ ζαο ζην 
PayPal.  

 

B. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη κέζσ ζχλζεησλ επηινγψλ επηιέγνληαο κηα πξνζθνξά 
CPC(Cost Per click) ή πξνζθνξά CPM(Cost Per 1000 impressions). Απηέο είλαη  νη 
δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινληαη ζην δεμηφ ηκήκα ηεο ζειίδαο, ζε κηα ζηήιε κε ηε 
κνξθή εηθφλαο θαη θεηκέλνπ. Σν Facebook ζα ζαο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζεηε ηε 
δηαθήκηζή ζαο, παξέρνληαο ζπκβνπιέο γηα ηε ζχληαμε ζαθψλ θεηκέλσλ θαη ηελ 
επηινγή ησλ θαιχηεξσλ θσηνγξαθηψλ, έηζη ψζηε ε δηαθήκηζή ζαο λα έρεη έγθαηξα 
απνηειέζκαηα. 

Κφζηνο αλά 1000 εκθαλίζεηο  

θεθηείηε ηηο εκθαλίζεηο σο πξνβνιέο: ε πξψηε θνξά πνπ πξνβάιιεηαη ε δηαθήκηζή 
ζαο ζηηο Δλεκεξψζεηο ηνπ ππνινγηζηή ή ηνπ θηλεηνχ ή ζηε δεμηά ζηήιε ελφο ρξήζηε, 
ππνινγίδεηαη σο κία εκθάληζε. Σν θφζηνο αλά 1.000 εκθαλίζεηο είλαη κηα θαιή 
επηινγή γηα ηελ επηρείξεζή ζαο, αλ ν ζηφρνο ζαο είλαη λα απμήζεηε ηελ 
αλαγλσζηκφηεηα ηεο εκπνξηθήο ζαο επσλπκίαο. 

 

Κφζηνο δηαθήκηζεο CPC 

Σν θφζηνο αλά θιηθ ζε ζχλδεζκν είλαη κηα θαιή επηινγή, αλ ν ζηφρνο ζαο είλαη ε 
αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ηνπ ηζηφηνπνπ ή ηεο εθαξκνγήο ζαο. Με απηή ηε κέζνδν, 

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-writing-tips
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-photos-tips
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-photos-tips
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-photos-tips
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πιεξψλεηε θάζε θνξά πνπ θάπνηνο θάλεη θιηθ ζην ζηνηρείν ηεο δηαθήκηζεο πνπ ηνλ 
θαηεπζχλεη ζηνλ ηζηφηνπν ή ηελ εθαξκνγή ζαο.  

Όζν ε κηα κέζνδνο φζν θαη ε άιιε ,είλαη θαηάιιειεο γηα θάζε πξνυπνινγηζκφ. Όηαλ 
πξνβάιιεηε δηαθεκίζεηο  έρεηε πάληα ηνλ έιεγρν ησλ εμφδσλ ζαο γηαηί κπνξείηε λα 
νξίζεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα θάζε δηαθήκηζε θαη επηιέγεηε γηα πφζν δηάζηεκα 
απηή, ζα πξνβάιιεηαη.  

Δπηιέγεηε έλαλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηε δηαθήκηζή ζαο, ν νπνίνο ηζνδπλακεί κε ην 
ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζέιεηε λα μνδέςεηε. Έπεηηα επηιέγεηε κηα πξνζθνξά, δειαδή ην 
πνζφ πνπ είζηε πξφζπκνη λα πιεξψζεηε πξνθεηκέλνπ λα δνπλ ηε δηαθήκηζή ζαο νη 
ρξήζηεο θαη λα θάλνπλ θιηθ ζε απηήλ ή θάπνηα άιιε ελέξγεηα. 

Αλ ζέιεηε λα μνδεχεηε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ θάζε εκέξα, π.ρ. €5, απιά επηιέμηε 
"Αλά εκέξα" ζηελ επηινγή πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπκπιεξψζηε ην πνζφ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ζαο. O εκεξήζηνο πξνυπνινγηζκφο κεδελίδεηαη ηα κεζάλπρηα θάζε 
εκέξαο. Σν Facebook δελ ζα ζαο ρξεψζεη πνηέ πεξηζζφηεξα απφ απηφ ην πνζφ γηα 
θάζε εκέξα πξνβνιήο ηεο δηαθήκηζήο ζαο. 

Δμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία μνδεχεηαη ν 
πξνυπνινγηζκφο ζαο, φπσο ην κέγεζνο ηνπ θνηλνχ, ε πξνζθνξά πνπ έρεηε ππνβάιεη 
γηα λα πξνζεγγίζεηε ην θνηλφ ζαο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηαθήκηζεο. 

Μπνξείηε επίζεο λα νξίζεηε έλαλ εθάπαμ πξνυπνινγηζκφ γηα ηε δηαθήκηζή ζαο. Σν 
Facebook ζα πξνβάιιεη ηε δηαθήκηζή ζαο ζπλερφκελα κέρξη λα θαιπθζεί ην πνζφ 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή λα θηάζεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο δηαθήκηζεο. 

Μπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ή ηελ πξνζθνξά ζαο νπνηαδήπνηε 
ζηηγκή, κέζσ ηεο Γηαρείξηζεο δηαθεκίζεσλ θαη ζηελ ελφηεηα "Υξεψζεηο" εκθαλίδεηαη ε 
νξηζηηθή θαη αλαιπηηθή ρξέσζή ζαο. 

 

Καη κε ηνπο δπν ηξφπνπο δηαθήκηζεο (πξνψζεζε δεκνζηεχζεσλ θαη ζχλζεησλ 
επηινγψλ) ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα : 

1. Να δεκηνπξγήζηε δηαθεκίζεηο κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζήο ζαο 

Δίηε ζέιεηε λα απμήζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ επηζθέπηνληαη ην θαηάζηεκά ζαο 
είηε ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηζηφηνπνχ ζαο ή ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαζηζηνχλ 
ηελ εθαξκνγή ζαο, δειψλνπλ φηη ηνπο αξέζεη ε ειίδα ζαο ή αλαξηνχλ ζρφιηα ζε απηήλ, 
ην Facebook ζα ζαο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζεηε δηαθεκίζεηο πνπ ζα θάλνπλ ηνπο 
ζηφρνπο ζαο πξαγκαηηθφηεηα. 

2. Να επηιέμηε πνηνη ζέιεηε λα δνπλ ηε δηαθήκηζή ζαο 

Καηά ηε δεκηνπξγία κηαο δηαθήκηζεο, απιά επηιέμηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνχ πνπ 
ζέιεηε λα ηελ δεη. 

Μπνξείηε λα πξνζεγγίζεηε ην θνηλφ ζαο κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 Σνπνζεζία 

https://www.facebook.com/business/learn/how-much-facebook-ads-cost
https://www.facebook.com/business/learn/how-much-facebook-ads-cost
https://www.facebook.com/business/learn/how-much-facebook-ads-cost
https://www.facebook.com/business/learn/how-much-facebook-ads-cost
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Πξνζεγγίζηε ηνπο πειάηεο ζαο κε βάζε ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο ή ηελ πεξηνρή ζηελ 
νπνία ζπλαιιάζζνληαη καδί ζαο. ηνρεχζηε ηηο δηαθεκίζεηο ζαο βάζεη ρψξαο, λνκνχ, 
ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα ή αθφκα θαη βάζεη ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ηελ επηρείξεζή ζαο. 

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  
 Δπηιέμηε ηηο θαηεγνξίεο θνηλνχ πνπ ζέιεηε λα βιέπνπλ ηηο δηαθεκίζεηο ζαο βάζεη 
ειηθίαο, θχινπ, ελδηαθεξφλησλ ή αθφκα θαη βάζεη γιψζζαο. 

 Δλδηαθέξνληα  
Όηαλ θάπνηνο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ επηρείξεζή ζαο, είλαη πην πηζαλφ λα θάλεη θάπνηα 
ελέξγεηα ζρεηηθή κε ηε δηαθήκηζή ζαο. Δπηιέμηε απφ εθαηνληάδεο θαηεγνξίεο, π.ρ. 
κνπζηθή, ηαηλίεο, αζιήκαηα, παηρλίδηα, αγνξέο θ.ά. θαη εληνπίζηε ηα θαηάιιεια άηνκα. 

 πλδέζεηο 
Πξνζεγγίζηε ηα άηνκα πνπ έρνπλ δειψζεη ήδε φηη ηνπο αξέζεη ε ειίδα ή ε εθαξκνγή 
ζαο θαη ηαπηφρξνλα πξνζεγγίζηε θαη ηνπο θίινπο ηνπο. Απηφο είλαη έλαο εχθνινο 
ηξφπνο γηα λα εληνπίδεηε αθφκα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξνληαη γηα 
ηελ επηρείξεζή ζαο. 

 πκπεξηθνξέο 
Γλσξίδεηε ηνπο πειάηεο ζαο θαιχηεξα απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ θαη επνκέλσο 
κπνξείηε λα ηνπο εληνπίζεηε κε βάζε ηα πξάγκαηα πνπ θάλνπλ, π.ρ. κε βάζε ηηο 
αγνξαζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο ή ην είδνο θηλεηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ή αλάινγα κε ην 
αλ ςάρλνπλ λα αγνξάζνπλ απηνθίλεην ή ζπίηη. 
 

3. Να δείηε ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ απφδνζε ησλ δηαθεκίζεψλ ζαο 

Δπίζεο, παξέρεη ηαθηηθέο ελεκεξψζεηο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ δηαθεκίζεψλ ζαο, π.ρ. 
πφζα άηνκα έρνπλ δεη κηα δηαθήκηζε θαη πφζα έρνπλ αιιειεπηδξάζεη κε απηήλ. Μπνξείηε λα 
βειηηψλεηε ηηο δηαθεκίζεηο ζαο κε βάζε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ ζαο, θαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία πνπ ζαο δίλνληαη ψζηε λα θάλεηε αιιαγέο ζηηο δηαθεκίζεηο 
αθφκα θαη αθνχ δεκνζηεπηνχλ. 

 

39 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6:Έξεπλα – Πξαθηηθή εθαξκνγή 

40 6.1 Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο 

Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο καο είλαη ην θαηάιπκα ‗Selena Country House‘ θαη ζπγθεθξηκέλα 
ε ζειίδα ηνπ ζην Facebook. Έπεηηα  απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαιχκαηνο, 
απνθαζίζακε λα αλαιάβνπκε ηελ πξνψζεζε ηεο ζειίδαο ηνπ ζην Facebook κε ην φλνκα 
―Selena Country House‖ . Ζ ζειίδα απηή ππήξρε ήδε θαη ηα κέιε ζηα νπνία άξεζε θαη ηελ 
αθνινπζνχζαλ ήηαλ 304, άξα δελ ρξεηάζηεθε λα δεκηνπξγήζνπκε λέα. 

41 6.2  θνπόο- ζηόρνο ηεο έξεπλαο  

ηόρνο είλαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 
παξαγφλησλ απφ ηνπο νπνίνπο επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο ζα πινπνηήζνπκε δπν έξεπλεο. Γηα λα εμππεξεηεζεί ινηπφλ απηφο 
ν ζθνπφο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζα μεθηλήζνπκε κε κηα θιαδηθή 
έξεπλα ζηελ νπνία εμεηάδνπκε παξφκνηα θαηαιχκαηα αληαγσληζηψλ,απηή ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 
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κεζφδνπ, ζα δηακνξθψζνπκε ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ δεχηεξε εξεπλά 
κε ηελ κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζθνπφο ηεο είλαη ε αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πειαηψλ θαη απφ πνηα θξηηήξηα επεξεάδεηαη. 

Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο καο είλαη λα επηδξάζνπκε ζηελ ζειίδα καο ζην Facebook γηα λα 
ελεκεξψζνπκε ηνλ θνηλφ-ζηφρν θαη λα πξνσζήζνπκε ην θαηάιπκα ψζηε: 

1. Να απμήζνπκε ηα κέιε ηεο ζειίδαο, ηελ απήρεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ καο θαη ηελ 
επηζθεςηκφηεηα ηεο ζειίδαο. 

2. Να απμήζνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ κε ηελ ζειίδα (ζρφιηα,like θα.). 
3. Να απμήζνπκε ηελ online εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ καο. 
4. Να απμήζνπκε ηηο θξαηήζεηο καο κέζσ ηνπ site θαη ηεο ζειίδαο ζην Facebook θαη λα 

κεηψζνπκε ηηο θξαηήζεηο απφ ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία. 
5. Να αλαπηχμνπκε ηελ επηρείξεζε καο ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

42 6.3   Πξώηε έξεπλα κε ηελ Μέζνδν ηεο παξαηήξεζεο 

θνπόο είλαη λα παξαθνινπζήζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε ηηο ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηψλ 
καο πνπ έρνπλ παξφκνηα θαηαιχκαηα κε ην δηθφ καο ,ηη θάλνπλ δειαδή ζην θιάδν ηνπο πσο 
δηαρεηξίδνληαη ηηο δηθέο ηνπο ζειίδεο. 

Μέζνδνο :Ζ έξεπλα απηή ζα πινπνηεζεί κε ηελ κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο ζηελ  νπνία 
παξαηεξνχκε πσο θηλήζεθαλ ηελ ηειεπηαία ρξνληά, ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ηηο θσηνγξαθίεο θαη 
ηα post πνπ δεκνζηεχνπλ θαη κε πνην ηξφπν πξνζειθχνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο. Δπίζεο 
δίλνπκε έκθαζε ζην ηη πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο καο θαη αλ κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε 
θαη εκείο θάηη αληίζηνηρν. 

Υξνληθή δηάξθεηα: Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κε ηελ κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο δηήξθεζε δπν 
εβδνκάδεο. 

πγθεθξηκέλα εμεηάζακε δέθα παξφκνηεο ζειίδεο ζην Facebook ,αληαγσληζηηθψλ  

θαηαιπκάησλ, κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ Selena Country House. 
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1. Ληζφρηηζηα- Lithoxtista 

 

 

To παξαπάλσ θαηάιπκα βξίζθεηαη ζην ρσξηφ Κνζκάο ζηελ νξεηλή Αξθαδία ζηηο 
πιαγηέο ηνπ Πάξλσλα.  ηελ ζειίδα ηνπ ζην Facebook αθνινπζείηαη απφ 2.236 κέιε. 
πλήζσο  δεκνζηεχεη 3 post ηελ εβδνκάδα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηά, 
πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαζψο επίζεο 
ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ γηα ηα πξνζερή ηνπηθά δξψκελα. Οη δεκνζηεχζεηο ηνπ 
ζπλνδεχνληαη απφ κηθξέο πεξηγξαθέο. 
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2. Katalagari Country Suites  
 

 

Σν  Katalagari Country Suites βξίζθεηαη ζην ρσξίν Καηαιαγάξη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο 
θαη ζην Facebook αθνινπζείηαη απφ 919 κέιε. πλήζσο  δεκνζηεχεη 3 post ηελ 
εβδνκάδα φπνπ ζε απηά παξνπζηάδεη ην ίδην ην θαηάιπκα άιια ηηο πεξηζζφηεξεο 
θνξέο δίλεη έκθαζε ζηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή θνπδίλα αλαξηψληαο θσηνγξαθίεο κε 
θαγεηά.  
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3. Porto Vitilo Hotel 

 

Σν Οίηπιν είλαη έλα απφ ηα πην γξαθηθά ρσξηά ηεο Μάλεο. Βξίζθεηαη ζην 
Καξαβνζηάζη Λαθσλίαο θαη απέρεη κφιηο 7 ρηιηφκεηξα απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ 
Γήκνπ, Αξεφπνιε. Δθεί βξίζθεηαη θαη ην Porto Vitilo Hotel ην νπνίν αθνινπζείηαη ζην 
Facebook απφ 1.110 άηνκα. Σν θαηάιπκα απηφ δεκνζηεχεη post ζηελ ζειίδα ηνπ ηξείο 
θνξέο ηελ εβδνκάδα πνπ πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ, θαζψο 
επίζεο θαη νδεγίεο γηα ην πψο λα θηάζεη θάπνηνο εθεί. 
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4. Paliokaliva Village

 

 

Σν θαηάιπκα Paliokaliva Village, βξίζθεηαη ζην Σζηιηβί Εαθχλζνπ θαη έσο ζήκεξα ζην 
Facebook αθνινπζείηαη απφ 1.376 άηνκα. Οη δεκνζηεχζεηο ηνπ ζπλήζσο θπκαίλνληαη 
ζηηο ελλέα ηνλ κήλα θαη απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνβνιή ησλ εζσηεξηθψλ θαη 
εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ θαηαιχκαηνο θαζψο θαη κε ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ γηα 
ηηο ηνπηθέο εθδειψζεηο. Δπίζεο δεκνζηεχεη πξνζθνξέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα 
απμήζεη ηηο θξαηήζεηο ηνπ. 
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5. Thalori Retreat 

 

 

Σα Καπεηαληαλά είλαη έλα ρσξηφ ζην λνκφ Ζξαθιείνπ Κξήηεο, νπνχ εθεί είλαη 
ρηηζκέλνη νη μελψλεο Thalori Retreat. ην Facebook έρεη κηα αξθεηά θαιή παξνπζία, 
ελψ post πξαγκαηνπνηεί πάλσ-θάησ ελλέα θνξέο ηνλ κήλα πνπ θπξίσο εζηηάδνπλ 
ζηνπο ρψξνπο θαη ζηα δσκάηηα ,ηα like ηεο ζειίδαο είλαη 6.411. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε 
φηη νη δεκνζηεχζεηο ηνπ έρνπλ κεγάιε απήρεζε απφ ην θνηλφ ηνπ, θαη ζίγνπξα ζε 
θαζεκία απφ απηέο ζα ππάξρνπλ ζεηηθά ζρφιηα. 
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6. HELYDOREA Mountain holidays 

 

Σν νίθεκα HELYDOREA Mountain holidays βξίζθεηαη ζηελ Νφηηα Πεινπφλλεζν, θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηα Σξίθαια Κνξηλζίαο. Αλ θαη ζην Facebook ηα κέιε ηνπ είλαη αξθεηά, 
δειαδή 2.922 θαη κάιηζηα ππάξρεη θαη μερσξηζηή ζειίδα ε Helydorea Fan Club, ε 
παξνπζία ηνπ ζην Facebook δελ είλαη ηφζν εκθαλή. Απφ ηελ έξεπλα πνπ θάλακε 
θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ αθνινπζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ, αλ ζα έπξεπε λα ην αμηνινγήζνπκε απηφ 
ζα ήηαλ κηα θνξά ηνλ κήλα. Οη δεκνζηεχζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ πξνβνιή ησλ 
εθδειψζεσλ πνπ δηνξγαλψλεη ην ίδην ην θαηάιπκα θαη βίληεν πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπο 
ρψξνπο ηνπ. 
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7. ΓΑΓΗ Aξρνληηθφ Παξλαζζνχ 

 

Δπί ηεο Παιαηάο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ – Λακίαο, βξίζθεηαη ε Ακθίθιεηα ή Γαδί απφ 
φπνπ πήξε ην φλνκα ηνπ ν μελψλαο «ΓΑΓΗ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ».  Ο μελψλαο 
απηφο είλαη πεξηζζφηεξν ρεηκεξηλφο πξννξηζκφο. Παξαηεξήζακε φηη ε δξαζηεξηφηεηα  
ηνπ ζηελ ζειίδα ηνπ ζην Facebook θνξπθψλεηαη  φηαλ πιεζηάδνπλ γηνξηέο θαη αξγίεο 
(π.ρ Υξηζηνχγελλα, Απφθξηεο, Πάζρα θηι.) Αλαξηά θσηνγξαθίεο κε ηνπο εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο θαη ηα δσκάηηα, ελψ ηα άηνκα πνπ ην αθνινπζνχλ θηάλνπλ ηα 938.  
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8. Elda Hotel / Αξρνληηθφ Έιληα 

 

Ο παξαδνζηαθφο μελψλαο ―Αξρνληηθφ Έιληα‖ βξίζθεηαη ζηνλ Άγην Γεκήηξην Πειίνπ.  
ην Facebook ηα κέιε ηνπ είλαη 1.171 θαη ηα post ηνπ εζηηάδνπλ ηφζν ζηελ αλάδεημε 
ηνπίσλ φζν θαη ζηηο ηνπηθέο εθδειψζεηο. Δθηφο απφ απηφ δεκνζηεχζεη βίληεν πνπ 
ζθνπφ έρνπλ λα πξνσζήζνπλ ην Πήιην σο ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ. Ζ ζπρλφηεηα ησλ 
δεκνζηεχζεσλ ηνπ είλαη ηξείο θνξέο ηνλ κήλα. 

9. Ζψο - Παξαδνζηαθφο Ξελψλαο 

 

Ο παξαδνζηαθφο μελψλαο ΖΧ θηινμελείηαη ζην ρσξηφ θήηε ηνπ Γήκνπ Αγηάο ζην 
Ννκφ ηεο Λάξηζαο. Αλαξηά ηέζζεξα post ηελ εβδνκάδα φπνπ ην πεξηερφκελν ηνπο 
βαζίδεηαη ζηελ πξνψζεζε ησλ εθδξνκψλ κε ηζηηνθφξν θαη πεδνπνξίεο πνπ 
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δηνξγαλψλεη ην ίδην ην θαηάιπκα. Δπίζεο πξνβάιεη ηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο 
ρψξνπο ηνπ. Με ηηο ελέξγεηεο απηέο έρεη θαηαθέξεη λα αθνινπζείηαη απφ 2.095 κέιε.  

 

10. Arxontiko Soulioti 
 

 
 
Σν Αξρνληηθφ νπιηψηε βξίζθεηαη ζην κηθξφ Μεηαμνρψξη, ρηηζκέλν ζηε λφηηα πιαγηά 
ηνπ Κηζζάβνπ θαη απέρεη ελάκηζη ρηιηφκεηξν απφ ηελ Αγηά Λάξηζαο. Σα κέιε ηνπ ζην 
Facebook αγγίδνπλ ηα 2.334. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζηελ ζειίδα είλαη αξθεηά έληνλε, 
θαζψο δεκνζηεχεη θαζεκεξηλά post πξνσζψληαο ηνπηθέο εθδειψζεηο, θσηνγξαθίεο 
πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ θήπν ηνπ θαη ηέινο ζηηγκηφηππα απφ εθζέζεηο δσγξαθηθήο πνπ 
δηνξγαλψλνληαη ζηνλ ρψξν. Παξαηεξνχκε κεγάιε απήρεζε ζηηο δεκνζηεχζεηο αθνχ 
ηα like θαη νη θνηλνπνηήζεηο ζε απηέο είλαη αξθεηά. 

 

43 6.3.1 Απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο έξεπλαο κε ηελ κέζνδν παξαηήξεζεο 

Έπεηηα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ  πνπ αλαξηνχζαλ ηα παξαπάλσ 
θαηαιχκαηα ζηηο ζειίδεο ηνπο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, ζπκπεξάλακε 
φηη νη 3 απφ απηέο ηηο ζειίδεο δεκνζηεχνπλ post ηξείο θνξέο ηελ εβδνκάδα, 1 ζειίδα ηξείο 
θνξέο ηνλ κήλα , 2 ζειίδεο ελλέα δεκνζηεχζεηο ηνλ κήλα ,1 ζειίδα απφ απηέο ηέζζεξηο θνξέο 
ηελ εβδνκάδα. ηελ ζπλέρεηα 1 θαηάιπκα ζηελ ζειίδα ηνπ δεκνζηεχεη θάζε κέξα, ελψ 1 
αθφκε θνληά ζε αξγίεο  θαη γηνξηέο. Σέινο 1 ζειίδα ππνινγίδνπκε φηη αλαξηά 1 post ην κήλα.  

Οη επηά ζηηο δέθα ζειίδεο κέζα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάδεημε  
ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ ,φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαζψο επίζεο νη ηξεηο απφ ηηο επηά 
παξαπάλσ αλαξηνχλ ηνπηθέο εθδειψζεηο γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο. 
Δπηπιένλ δπν απφ ηηο δέθα, ρξεζηκνπνηνχλ βίληεν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζειίδαο ηνπο, ελψ 
ε κηα απφ απηέο ελεκεξψλεη γηα ηα ηνπηθά δξψκελα. Σν θαηάιπκα ην νπνίν απνκέλεη εζηηάδεη 
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ζηελ ηνπηθή θνπδίλα θαη γηα απηφ ην ιφγν ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο ηνπ θαηά θχξην ιφγν 
είλαη post κε θαγεηά. 

 Δλ ζπλερεία, παξαηεξήζεθε φηη ηα κέιε αιιειεπηδξνχλ πεξηζζφηεξν, δειαδή παηάλε like 
ηφζν ζηηο ηνπηθέο εθδειψζεηο πνπ αλαξηνχληαη φζν θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαιχκαηνο 
(εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο).Δμίζνπ κεγάιε απήρεζε είραλ νη δεκνζηεχζεηο ζηηο νπνίεο 
ζπλδπάδνληαη δηακνλή θαη δξαζηεξηφηαηα φπσο πεδνπνξία, ηζηηνπινΐα θ.α. Έπεηηα ζε 
δεκνζηεχζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δηάθνξα ηνπία θαη ηέινο ζε απηέο κε θαγεηά.  

Σέινο ζπκπεξάλακε φηη φιεο νη παξαπάλσ ζειίδεο ρξεζηκνπνηνχλ θνηλνχο ηξφπνπο 
παξνπζίαζεο ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπο. Γειαδή, ηεηξαγσληζκέλεο εηθφλεο , κε κηθξή 
πεξηγξαθή θαη ζην ηέινο απηήο ην link ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο ην νπνίν πξνηξέπεη ηνπο πειάηεο 
λα ζπλδεζνχλ άκεζα. 

Οη παξαπάλσ ζειίδεο ζην Facebook, έρνπλ πνιιά κέιε πνπ ηνπο αθινπζνχλ. Γηα απηφ ηνλ 
ιφγν αθνινπζήζακε θαη εκείο ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο γηα ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε ηεο 
ζειίδαο καο. Έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ ηζρχεη γηα φιεο ηηο ζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
ζηελ κέζνδν παξαηήξεζεο είλαη φηη ,παξά ην γεγνλφο φηη ηα κέιε είλαη αξθεηά ε 
αιιειεπίδξαζε (ζρφιηα,like,θνηλνπνηήζεηο θα) ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο είλαη αξθεηά κηθξή.  

 

44 6.4  Γεύηεξε έξεπλα κε ηελ κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Με βάζε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο νη νπνίεο πξνήιζαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζειίδσλ ησλ 
αληαγσληζηηθψλ θαηαιπκάησλ δεκηνπξγήζακε δπν εξσηεκαηνιφγηα. 

Ζ ρξνληθή πεξίνδνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηήξθεζε ηξεηο κήλεο.   

Ο θνπφο ηνπ πξψηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηελ πηζαλφηεηα επέθηαζεο 
ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ , ελψ ηα δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε γηα λα 
θαηαλνήζνπκε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ κειψλ ηεο ζειίδαο Selena Country 
House ζην Facebook.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα απνηέιεζαλ ην θχξην εξγαιείν γηα ηελ ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ 
ζηνηρείσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ζηελ πξνζπάζεηα καο λα απνθσδηθνπνηήζνπκε ηελ 
θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ απιή, ζαθήο θαη θαηαλνεηή δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ 
είλαη ην πξψην θαη πην νπζηαζηηθφ βήκα γηα ηελ επηηπρία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Σν άηνκν πνπ 
παίξλεη έλα εξσηεκαηνιφγην θαιείηαη λα απαληήζεη κφλν ηνπ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο κε 
εηιηθξίλεηα θαη αθξίβεηα θαη λα ην επηζηξέςεη ζηνλ εξεπλεηή. Απηέο νη απαληήζεηο- 
πιεξνθνξίεο είλαη ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλάιπζε θαη 
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηαηί είλαη ν πην άκεζνο θαη εχθνινο 
ηξφπνο γηα λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα επεμεξγαζζνχλ ηα ζηνηρεία. Ζ κνξθή ηνπο είλαη 
δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην θπξίσο κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, θαη θάπνηεο άιιεο κε 
αλνηθηνχ ηχπνπ. 

Σα δπν εξσηεκαηνιφγηα δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηνπ Google Drive φπνπ θαη ζηα δπν 
εξσηεκαηνιφγηα νη εξσηεζέληεο έπξεπε λα παηήζνπλ «Τπνβνιή» ζην ηέινο ψζηε λα 
θαηαρσξεζνχλ ηα απνηειέζκαηα. Ζ ζχληαμε ηνπο έγηλε ζηα αγγιηθά δηφηη ην θνηλφ ζην νπνίν 
απεπζπλφκαζηε θαηά θχξην ιφγν, δελ είλαη Έιιελεο.  
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Δδψ πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηνλ πεξηνξηζκό πνπ καο ηέζεθε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 
θαηαιχκαηνο. Ο ζηφρνο ηνπ ηδηνθηήηε είλαη ε αχμεζε θαη ε επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο 
πεξηφδνπ γηα ην θαηάιπκα ηνπ. πγθεθξηκέλα καο δεηήζεθε λα δηεξεπλήζνπκε αλ ππάξρεη 
ελδηαθέξνλ απφ ηνπο ελ δπλάκεη πειάηεο γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ε πηζαλφηεηα απηψλ 
λα πξνβνχλ ζε θάπνηα θξάηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο low season.  Ο πεξηνξηζκφο απηφο 
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην θαηάιπκα έρεη ήδε ζπκπιεξψζεη ηηο θξαηήζεηο ηνπ γηα ηελ 
πςειή πεξίνδν. Γηα απηφ ηνλ ιφγν δελ καο επηηξέπεηαη λα θάλνπκε πξνζθνξέο. 

6.4.1 Πξώην εξσηεκαηνιόγην 

θνπόο ηνπ πξψηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηελ δπλαηφηεηα  επέθηαζεο 
ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ ηνπ θαηαιχκαηνο θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ καο. 

Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε κέζσ email ζηνπο πεξηζζφηεξνπο παξαιήπηεο, ελψ ζε 
απηνχο πνπ δελ είρακε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηνπο θαη είλαη κέιε ηεο ζειίδαο ζην 
Facebook ζηάιζεθε σο Link ζε πξνζσπηθφ κήλπκα.  

Σνλίδνπκε φηη ην θαηάιπκα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη κπνξεί λα ππνδερηεί πειάηεο φιν ηνλ 
ρξφλν. Σν θνηλφ πνπ θηινμελεί θαηά θχξην ιφγν ε Βίιια είλαη νηθνγέλεηεο θαη ε δηακνλή ηνπο 
θπκαίλεηαη ζηηο 15 εκέξεο. Σν ζπλεζέζηεξν θαηλφκελν πνπ παξαηεξνχκε είλαη νηθνγέλεηεο 
πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο θάλνληαο family reunion, δειαδή ζπγγελείο/θίινη πνπ 
δνπλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε θαη επηιέγνπλ λα πεξάζνπλ θάπνηεο κέξεο φινη καδί. 

Σελ ζεξηλή πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο κήλεο Απξίιην έσο επηέκβξε ιακβάλεηαη κεγάιν 
ελδηαθέξνλ θαη εξσηήκαηα γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο Βίιιαο. πλήζσο ηελ πεξίνδν αηρκήο 
(15/7-15/9) πξαγκαηνπνηνχληαη 5 δεθαπελζήκεξεο θξαηήζεηο  5 έσο 12 αηφκσλ ε θάζε κηα.  

Οη θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη έθηνο ηε high season είλαη κία ην Πάζρα, άιιε ηελ πεξίνδν ησλ 
Υξηζηνπγέλλσλ ή Πξσηνρξνληάο ,κία θξάηεζε ην ηξηήκεξν ηνπ θαξλαβαιηνχ θαη δχν αθφκα 
απφ κέζα επηεκβξίνπ έσο αξρέο Οθηψβξηνπ. Οη πειάηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 
θξαηήζεηο εθηφο high season είλαη θπξίσο Έιιελεο. Αξθεηνί απφ απηνχο ηνπο πειάηεο 
επηιέγνπλ ηελ Selena Country House γηα θάπνηα δηήκεξα κέζα ζηνλ ρξφλν, ζηα νπνία 
δηνξγαλψλνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα γηα απηνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα αξξαβψλεο, γελέζιηα , 
θ.α . 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ζεξηλή πεξίνδνο έρεη αξθεηή δήηεζε, θάηη ζην νπνίν ε 
ρεηκεξηλή πεξίνδνο πζηεξεί. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζέινπκε λα επεθηείλνπκε ηελ ηνπξηζηηθή 
πεξίνδν ηνπ θαηαιχκαηνο, πξνζπαζψληαο λα πξνζειθχζνπκε άηνκα θαη λα απμήζνπκε ην 
ελδηαθέξνλ γηα απηή ηελ πεξίνδν, απηφο ήηαλ άιισζηε θαη ν πεξηνξηζκφο καο απφ ηνλ 
ηδηνθηήηε . 

Τπνινγίδνληαο φζα πξναλαθέξακε νη θξαηήζεηο γηα φιν ηνλ ρξφλν είλαη δέθα. Δθφζνλ 
ινηπφλ ε έξεπλα καο εμειίζζεηαη γηα ηελ ηξέρνλ ρξνληά θαη ηελ πξνεγνχκελε, θαη 
ππνζέζνπκε φηη ηελ θάζε ρξνληά έρνπκε δέθα θξαηήζεηο , γηα ηα δχν απηά ρξφληα πνπ 
εμεηάδνπκε ην ζχλνιν ησλ θξαηήζεσλ είλαη 20.  Ο πιεζπζκόο ηνπ δείγκαηνο ινηπφλ είλαη 
νη 20 πειάηεο πνπ έρνπλ επηζθεθζεί ηελ Βίιια ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα θαη έρνπλ 
αληηθεηκεληθή άπνςε γηα ην θαηάιπκα. Δίλαη ρξήζηκν λα δηεπθξηλίζνπκε, πσο ην 
εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε κφλν κία θνξά ζε απηνχο, αλεμαξηήησο αλ έρνπλ μαλάξζεη  ην 
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Aπφ απηνχο ηνπο 20 καο απάληεζαλ νη 19. 
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45 6.4.2  ηαηηζηηθά- Απνηειέζκαηα πξώηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σηαηηζηηθά  

Δξψηεζε 1 

I identify my gender as: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ έξεπλα καο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 19 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ νη 10 ήηαλ γπλαίθεο νη 8 
άλδξεο θαη έλα άηνκν δελ επηζπκνχζε λα δειψζεη ην θχιιν ηνπ θαη ην πνζνζηφ απηνχ 
αλέξρεηαη ζην 5.3%.Οη γπλαίθεο απνηεινχλ  ην 52.6% ηνπ δείγκαηφο καο ελσ νη άλδξεο ην 
42.1% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,10%

52,60%

5,30%

Μan 

Woman

Prefer not to disclosure
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Δξψηεζε 2  

What is your age? 

 

Όζν αλ αθνξά ηηο ειηθίεο ησλ εξσηεζέλησλ ην 31.6% απνηειείηαη απφ ηελ θαηεγνξία 20-35 
ρξνλψλ θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ θαηεγνξία 36-50. Οη ειηθίεο 50-60 αλέξρνληαη  ζην 26.3% 
θαη ηέινο ε θαηεγνξία 60 θαη πάλσ αγγίδεη ην 10.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,60%

31,60%

26,30%

10,50%

20-35

36-50

50-60

60+
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Δξψηεζε 3  

 Please fill in your origin: 

 

  

Oη 4 απφ ηνπο εξσηεζέληεο ήηαλ απφ ηελ Διιάδα(4.22%),νη 3 απφ ηελ Γεξκαλία(3.17%), νη 2 
απφ ηελ Γαιιία(2.11%) θαη 2 απφ ηελ Αγγιία(2.11%) θαη ηέινο απφ 1 άηνκν νη ρψξεο Διβεηία 
,Απζηξαιία, εξβία, Ρσζία, Ηηαιία, Ηζξαήι θαη Καλαδά κε πνζνζηφ 1.6%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,22%

2,11%

1, 6%

3,17%

2, 11%

1, 6%

1, 6%

1,6%

1, 6%

1,6%
1, 6%

Greece

France

Switzerland

Germany

England

Australia

Serbia

Russia

Italy

Canada

Islail



70 
 

Δξψηεζε 4  

For how long have you been in Villa Selena? 

 

Ζ δηακνλή ζηελ Villa Selena ηνπ 8.44% ηνπ δείγκαηνο δηήξθεζε γηα δπν εβδνκάδεο, ηνπ 
5.28% γηα κηα εβδνκάδα, ηνπ 3.17% γηα πέληε κέξεο ελψ ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

έκεηλαλ γηα ηξεηο κέξεο θαη γηα κηα κέξα αλέξρεηαη ζην 1.6%. 

Δξψηεζε 5  

Which period did you visit Villa Selena? 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε ―Πνηα πεξίνδν 
επηζθεθηήθαηε ηελ Villa Selena?‖ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαιακβάλεη ε high season κε 
63.2% ελψ αθνινπζεί ε medium season κε 21.1% θαη ηέινο βξίζθεηαη ε low season κε 
πνζνζηφ 15.8 % .  

8; 44%

5; 28%

1, 6%

3; 17%

1; 6%

2 week

1 week

1 day

5 days

3 days

63,20%

21,10%

15,80%

High season

Medium season

Low season
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 Δξψηεζε 6  

The property's facilities was equal to your expectations?  

 

ηελ εξψηεζε απηή, θαη νη 19 εξσηεζέληεο δειαδή ην 100% ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ φηη νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαιχκαηνο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ αλάινγε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο.  

Δξψηεζε 7  

Would you recommend any improvement? 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε έρνπκε 19 απαληήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 15(78.9%) δελ ζπληζηνχλ 
θάπνηα βειηίσζε ζην θαηάιπκα. Αληηζέησο νη 4(21.1%) πνπ απνκέλνπλ πξφηεηλαλ 
βειηηψζεηο ,ζπγθεθξηκέλα νη 3 απφ ηνπο 4 ζην ππνεξψηεκα πνπ αθνινπζεί  γηα ην ηη 
βειηηψζεηο πξνηείλνπλ ,απάληεζαλ : θνπβέξηεο γηα ηνλ θαλαπέ (plankets for the couch :) not 
really anything! it was great! :) ) , πνδήιαηα γηα εμνξκήζεηο ζην βνπλφ (Bikes for mountain 

100%

0%0%

Highly

So and so

Not at all

21,10%

78,90%

Yes

No
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bike) θαη ηέινο ίζσο κηα ληνπδηέξα ζηελ πηζίλα(Maybe a shower at the pool). Σν ηέηαξην 
άηνκν πνπ δήισζε φηη ζα πξφηεηλε θάπνηα βειηίσζε , δελ έρεη θάλεη θάπνην ζρφιην γηα ην 
πνία ζα ήηαλ απηή/απηέο.  

 

Δξψηεζε 8 

Would you visit again Villa Selena? 

 

Αθνινπζεί ην εξψηεκα αλ ζα επηζθεπηφζαζηαλ μαλά ην θαηάιπκα, φπνπ ην 94.4%(17 άηνκα) 
απάληεζε ζεηηθά ζε αληίζεζε κε ην 5.6%(1 άηνκν) ην νπνίν δελ επηζπκεί λα μαλαέξζεη. 
Χζηφζν έλα άηνκν δελ απάληεζε θαζφινπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,40%

5,60%

Yes

No
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Δξψηεζε 9 

Would you suggest Villa Selena to your closest (friends, familly, colleagues)? 

 

Όιν ην δείγκα (100%) απάληεζε φηη ζα πξφηεηλε ηελ Villa Selena ζε θνληηλνχο ηνπ 
αλζξψπνπο φπσο ζε θίινπο νηθνγέλεηα θαη ζπλαδέιθνπο. 

Δξψηεζε 10 

Which factors affected your choice to stay in Villa Selena? 

 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ 17 απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε απφ πνηνπο 
παξάγνληεο επεξεάζηεθε νη επηινγή ζαο λα κείλεηε ζηελ Villa Selena. Οη 5(29.4%) απφ ηνπο 
εξσηεζέληεο επεξεάζηεθαλ απφ ηηο εγθαηαζηαζεηο ηνπ θαηαιχκαηνο θαη άιινη 5(29.4%)απφ 

100%

0%

Yes

No

17,60%

17,60%

5,90%
29,40%

29,40%

Distance from the 
sea,airport,villages

The property's price

The property's 
design/architecture

The property's facilities

Άλλο
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άιινπο παξάγνληεο πνπ δελ δηεπθξηλίδνπλ. Αθνινπζνχλ 3 άηνκα (17.6%) ηα νπνία 
επεξεάζηεθαλ απφ ηελ απνζηαζε ηνπ θαηαιχκαηνο απφ ζάιαζζα/αεξνδξφκηα/ρσξηά θαη 
άιινη 3 απφ ηελ ηηκή ηνπ θαηαιχκαηνο (17.6%). Σέινο 1 άηνκν δειψλεη φηη ε απφθαζε ηνπ 
επεξεάζηεθε απφ ην design/αξρηηεθηνληθή ηνπ θαηαιχκαηα, 

 

 Δξψηεζε 11 

Are you informed for Villa Selena? 

 

Σν 68.4%θαη ζπγθεθξηκέλα 13 άηνκα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ Villa Selena, ελψ ην 31.6% 

δειαδή 6 άηνκα φρη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,40%

31,60%

Yes

No
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Δξψηεζε 12  

If so, from what source?  

 

Απφ ηνπο 13 εξσηεζέληεο πνπ ελεκεξψλνληαη γηα ην θαηάιπκα νη 11 απάληεζαλ απφ πνηα 
πεγή, ζπγθξηκέλα  6 άηνκα (54.5%) κέζσ ηεο ζειίδαο ζην Facebook θαη 5 άηνκα(45.5%) 
απφ ην Site ηνπ θαηαιχκαηνο. 

Δξψηεζε 13 

How often do you visit website or facebook page? 

 

Όζν αλ αθνξά ηελ ζπρλφηεηα πνπ επηζθέπηνληαη ην website ή ηελ ζειίδα ζην Facebook  ην 
14.3% είλαη πνιχ ζπρλά θαη αθινπζνχλ κε πνζνζηφ 42.9% είλαη ην ζπρλά θαη ζπάληα. 

45,50%

54,50%

Website 
http://www.selenahome.gr/

Facebook page "Selena 
Country
House

14,30%

42,90%

42,90% Very often

Often

Rarely
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Δξψηεζε 14 

Would you select Villa Selena for your winter vacations? 

 

ηελ εξψηεζε εάλ ζα επέιεγαλ ηελ βίιια γηα ηηο ρεηκεξηλέο ηνπο δηαθνπέο, έρνπκε 19 
απαληήζεηο απφ ηηο νπνίεο  νη 10 (52.6%) απάληεζαλ ζεηηθά θαη νη 9(47.4%) δελ ζα ηελ 

επέιεγαλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,60%

47,40% Yes

No
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Δξψηεζε 15 

If so, which period or month?  

 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ εξψηεκα νη απαληήζεηο εδψ ζα έπξεπε λα ήηαλ 10,αθνχ 10 
άηνκα απάληεζαλ πσο ζα επέιεγαλ ηελ Villa Selena γηα ηηο ρεηκεξηλέο ηνπο δηαθνπέο . Όκσο 
νη απαληήζεηο είλαη 12 ιφγν ηνπ φηη 2 εξσηεζέληεο πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά ζηελ 
πξνεγνχκελε εξψηεζε, επεμήγεζαλ ζηελ παξνχζα εξψηεζε πνηα ρξνληθή πεξίνδν ζα 
επέιεγαλ λα έξζνπλ. Οη 2 απαληήζεηο απηέο είλαη νη εμήο: Only up from April θαη From April-
October. Οη ππφινηπεο 10 απαληήζεηο έρνπλ θαηαλεκεζεί σο εμήο: δχν άηνκα επέιεμαλ ηνλ 
Γεθέκβξην γηα ηηο ρεηκεξηλέο ηνπο δηαθνπέο, έλα άηνκν ηνλ Ηαλνπάξην, δπν ηνλ Ννέκβξην, δχν 
ηνλ Οθηψβξε θαζψο θαη άιια 2 άηνκα ηνλ Φεβξνπάξην. Σν ηειεπηαίν άηνκν είπε, πσο ν 
Μάξηηνο ζα ήηαλ ππέξνρνο γηα λα θάλεηο εθδξνκέο ζηελ ζάιαζζα θαη ζηνλ Βνπλφ. Ίζσο ν 
Απξίιηνο λα ήηαλ αθφκα θαιχηεξνο κήλαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 17%

1, 8%

2,17%

2, 17%

2, 17%

1, 8%

1,8%

1, 8%

December

January 

November 

October 

February 

Only up from April

From April-October

March or April  
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 Δξψηεζε 16  

Why will choose Villa Selena for your winter vacations? 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε έρνπκε 14 απαληήζεηο απφ ηηο νπνίεο ηα πνζνζηά πνπ πξνθχπηνπλ 
είλαη ηα εμήο ην 21.4% ζα επέιεγε ηελ βίιια ζηηο ρεηκεξηλέο ηνπ δηαθνπέο γηα εξεκία θαη 
ραιάξσζε, ην 21.4% γηα ην θιίκα θαη ηνλ θαιφ θαηξφ, ην14.3% γηα ηελ θνπιηνχξα, ην 35.7% 
γηα ηα δηάθνξα ζπνξ θαη δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην 7.1% γηα άιινπο ιφγνπο πνπ δελ έρνπλ 
αλαθέξεη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,40%

21,40%

0%
0%

14,30%

35,70%

0%

7,10%

Rest and relaxation

Climate/good weathe

Visiting relatives/friends

Business reasons

Culture

Sports and recreation

Low price

Άλλο
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Δξψηεζε 17 

Where did you hear about Villa Selena? 

 

Δδψ έρνπκε 19 απαληήζεηο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πξνρψξεζε ζε θξάηεζε ζην 
θαηάιπκα κέζσ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ κε πνζνζηφ 57.9%. Σν 31.6% άθνπζε γηα ην 
θαηάιπκα απφ ζπγγελείο θαη θίινπο ελψ ην 10.5% έκαζε γηα ηελ Villa κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,50%

31,60%

57,90%

0%

Internet

Friends and relatives

Travel agent

Άλλο
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Δξψηεζε 18 

Quality of service: 

 

Οη 15 εξσηεζέληεο έθξηλαλ ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο εμαηξεηηθή κε πνζνζηφ 78.9%. Οη 
ππφινηπνη 4 ηελ ζεψξεζαλ θαιή κε πνζνζηφ 21.1%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

78,90%

21,10%

0% 0%

Excellent

Good

Poor

Very poor
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Δξψηεζε 19 

Quality of food: 

 

 

Ζ πιεηνςεθία βαζκνιφγεζε ηελ πνηφηεηα θαγεηνχ εμαηξεηηθή κε πνζνζηφ πνπ άγγημε ην 
88.9% θαη ην ππφινηπν 11.1% ηελ ζεψξεζε θαιή. 

Δξψηεζε 20 

Resort's area: 

 

ε απηφ ην εξψηεκα δεηήζεθε λα βαζκνινγεζεί ε ηνπνζεζία ηνπ θαηαιχκαηνο. Ζ βαζκνινγία 
ηαμηλνκήζεθε σο εμήο: 63.2% εμαηξεηηθή, 31.6% θαιή θαη 5.3% δχζθνιν λα βξεζεί. 

63,20%

31,60%

5,30%

0%

Excellent

Good

Difficult to find

I don't like it

88,90%

11,10%

Excellent

Good

Poor

Very poor
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Δξψηεζε 21 

Cleaniless: 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ (94.7%) δήισζε φηη ε Villa Selena ζε ζέκα θαζαξηφηεηαο ήηαλ 
εμαηξεηίθε κε εμαίξεζε έλα άηνκν πνπ απάληεζε φηη ήηαλ θαιή(5.3%). 

Δξψηεζε 22 

Temperature inside the house: 

 

94,70%

5,30%

0%0%

Excellent

Good

Poor

Very poor

36,80%

63,20%

0% 0%

Excellent

Good

Too hot

Too cold
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Σα άηνκα πνπ έθξηλαλ θαιή ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ θαηαιχκαηνο ήηαλ 12 θαη ην πνζνζηφ ηνπο 
αλέξρεηαη ζην 63.2% θαη 7 άηνκα ηελ βαζκνιφγεζαλ εμαηξεηηθή κε πνζνζηφ 36.8% 

Δξψηεζε 23 

Price: 

 

Οη εξσηεζέληεο βαζκνιφγεζαλ ηελ ηηκή θαιή κε πνζνζηφ 52.6% θαη κε 47.4% φηη ήηαλ 
ηζάμηα κε ηα ρξήκαηα πνπ έδσζαλ. 

 

Απνηειέζκαηα πξώηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Απφ ην εξψηεκα ,πνηα πεξίνδν νη πειάηεο επηζθέθηεθαλ ηελ Βίιια, πξνθχπηεη φηη ε 
πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ(63,2%) έκεηλαλ ηελ high season, πξάγκα πνπ δηθαηνινγεί ηελ 
αλαγθαηφηεηα γηα επέθηαζε ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ηέζεθε θαη ην 
εξψηεκα εάλ ζα επέιεγαλ ην θαηάιπκα γηα ηηο ρεηκεξηλέο ηνπο δηαθνπέο θαη αλ λαη, πνην 
κήλα. Έπεηηα ινηπφλ απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ απαληήζεσλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη 
αξθεηφ ελδηαθέξνλ γηα δηακνλή ζηελ low season ζε ζεκείν πνπ αγγίδεη ην 52,6% θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηνπο κήλεο Οθηψβξε, Γεθέκβξε θαη Φεβξνπάξε πνπ θαηείραλ ηζφβαζκα 
πνζνζηά (2.17%). Δπηπιένλ νη εξσηεζέληεο επεμήγεζαλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα 
εξρφληνπζαλ ηνλ ρεηκψλα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα θαηαιακβάλνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο 
θαη ηα ζπνξ. Γη απηφ θαη εκείο πξνηείλακε ζηνλ ηδηνθηήηε λα δψζεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα 
ζηελ δηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη ην θαηάιπκα. 

Σέινο έλα ζεηηθφ ζπκπέξαζκα πνπ απνθνκίζακε είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο έκεηλαλ 
ηθαλνπνηεκέλνη απφ φιεο ηηο παξνρέο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηνπο πξνζέθεξε ην 
θαηάιπκα επίζεο, δήισζαλ φηη ζα μαλαεπηζθέπηνληαλ ηελ Βίιια φπσο θαη φηη ζα ηελ 
ζχζηελαλ αλεπηθχιαθηα ζε γλσζηνχο ή θίινπο. 

Δθφζνλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηεη φηη ηα ηαμηδησηηθά 
πξαθηνξεία ζηέιλνπλ ηνπξίζηεο ζηελ high season. Απφ φια ηα παξαπάλσ θαη ζε ζπλδπαζκφ 
φηη ε έξεπλα απέδεημε φηη ην 57,9% ήξζαλ ζηελ βίιια κέζσ πξαθηνξείνπ θαη ιφγν φηη 

52,60%

47,40%

Expensive

Ok

Value for money

Cheap
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ζέινπκε λα επεθηείλνπκε ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ηνπ θαηαιχκαηνο, πξέπεη λα απεπζπλζνχκε 
ζε ―αλεμάξηεηνπο‖ θαηαλαισηέο.  Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ, ζα εληζρχζνπκε ηελ παξνπζία 
καο ζηελ ζειίδα ζην Facebook. Απμάλνληαο ηα κέιε ηεο ζειίδαο θαη δηεξεπλψληαο ηελ 
ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ καο ψζηε λα βγάινπκε αληίζηνηρα παθέηα πξνζθνξάο (δεχηεξν 
εξσηεκαηνιφγην) 

 

46 6.4.3  Γεύηεξν εξσηεκαηνιόγην 

θνπόο ηνπ δεχηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηηο αλάγθεο, επηζπκίεο θαη ηα 
ελδηαθέξνληα ησλ κειψλ ηεο ζειίδαο Selena Country House ζην Facebook. Δπίζεο ε 
δεκηνπξγία ηνπ δεχηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζηελ πξνζπάζεηα καο λα απμήζνπκε 
ηελ παξνπζία καο ζηελ ζειίδα θαη θαηά ζπλέπεηα λα απμήζνπκε ηα κέιε καο.  Οξηζκέλα 
εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνπο εξσηεζέληεο ζηφρεπαλ ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην ηη 
ζα ήζειαλ λα δνπλ ηα κέιε ζηελ ζειίδα. Απηφ ζπλέβε πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπκε ηηο 
επηζπκίεο ηνπο ψζηε λα έρνπκε ηα επηζπκεηά  απνηειέζκαηα αιιειεπίδξαζεο θαη απήρεζεο 
θαζψο θαη λα απμήζνπκε ηα κέιε. 

Ο πιεζπζκόο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηα κέιε ηεο ζειίδαο . Όπνπ ηελ εκέξα πνπ αλαξηήζεθε 
ην εξσηεκαηνιφγην σο( Link) ζην Facebook, ηα κέιε ηεο ζειίδαο έθηαλαλ ηα 379 εθ ησλ 
νπνίσλ αληαπνθξίζεθαλ ηα 71.  
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47 6.4.4 ηαηηζηηθά- Απνηειέζκαηα δεύηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σηαηηζηηθά  

Δξψηεζε 1  

I identify my gender as: 

 

 

ην Γεχηεξν εξσηεκαηνιφγην έρνπκε 70 απαληήζεηο ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχλ νη γπλαίθεο κε 
πνζνζηφ 55.7% ελψ νη άληξεο κε 44.3% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,30%

55,70%

0%

man

woman

prefer not to  disclosure 
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Δξψηεζε 2 

What is your age? 

 

Παξαηεξνχκε απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πσο ην εξσηεκαηνιφγην πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξν 
ηηο ειηθίεο 20-35 κε πνζνζηφ 41.4% ελψ ε ακέζσο επφκελε ειηθηαθή νκάδα είλαη 35-40 
(32.9%). Αθνινπζνχλ νη ειηθίεο 50-60 κε 18.6% , σζηφζν ην κηθξφηεξν ελδηαθέξνλ 
αληηζηνηρεί ζε εθείλνπο πνπ είλαη απφ 60 εηψλ θαη άλσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,40%

32,90%

18,60%

7,10%

20-35

35-50

50-60

60+



87 
 

Δξψηεζε 3 

Where are you from? 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε έρνπκε 66 άηνκα πνπ δήισζαλ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο. Σα 27 άηνκα 
θαηάγνληαη απφ ηελ Διιάδα, ηα 10 απφ ηελ Αγγιία ελψ απφ ηελ Γεξκαλία είλαη κφιηο 5. Δλ 
ζπλερεία ζην δείγκα καο ππήξραλ 4 Ηηαινί, 3 Απζηξαινη θαη 5 Γάιινη. Αθφκα 3 εξσηεζέληεο 
δήισζαλ ηελ Ακεξηθή , 1 ην Μεμηθφ θαη 2 ηελ Διβεηία. Σεινο έρνπκε 1 άηνκν απφ ηελ 
εξβία1, απφ ηελ Ρσζία θαη άιιν 1 απφ θσηία. 

Δξψηεζε 4 

Have you ever visit Selena Country House? 

 

27,43%

10, 16%

5,8%

4,6%

3,5%

5, 8%

3, 5%
1,1%

2,3%
1,1% 1,2% 1, 2%

Ελλάδα

Αγγλία

Γερμανία

Ιταλία

Αυςτραλία

Γαλλία

Αμερική

Μεξικό

Ελβετία

ερβία

Ρωςία

κωτία

35,70%

64,30%

Yes

No
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ην παξαπάλσ εξψηεκα ηα κέιε ηεο ζειίδαο ξσηήζεθαλ αλ έρνπλ επηζθεθηεί πνηέ ηελ 
Selena Country House. To 63.3% απάληεζε φρη θαη ην ππφινηπν 35.7% απάληεζε λαη.  

 

 

 

Δξψηεζε 5 

Where did you hear about Selena Country House? 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζην εξψηεκα απφ πνχ άθνπζαλ γηα ην θαηάιπκα απάληεζε 
απφ θίινπο θαη ζπγγελείο κε πνζνζηφ 47.1%  αθνινχζεζε ην ηληεξλεη κε 31.4% ,έπεηηα ηα 
ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία κε20% θαη ηέινο 1.4% απφ άιινπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,40%

47,10%

20%

1,40%

Internet

Friends and relatives

Travel agent

Άλλο
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Δξψηεζε 6  

Are you informed for Selena Country House? 

 

Σα 51 άηνκα απφ ηα 71 πνπ απάληεζαλ, ελεκεξψλνληαη γηα ηελ Selena Country House κε 
πνζνζηφ 71.8% ελψ ηα ππφινηπα 20 φρη(28.2%). 

 

  

71,80%

28,20%

Yes

No
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Δξψηεζε 7 

If so, from what source: 

 

Σν 74.2% εθείλσλ πνπ δήισζαλ φηη ελεκεξψλνληαη γηα ην θαηάιπκα , επέιεμε ην Facebook 
σο πεγή ελεκέξσζεο ελψ ην 35.8% ην website. 

Δξψηεζε  8 

How often do you visit website or facebook page? 

 

Αλ θαη απφ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 
ελεκεξψλεηαη γηα ηελ Selena , κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηφ γίλεηαη ζπάληα κε πνζνζηφ 
47.1%. Δλψ δελ είλαη κεγάιε ε απφθιηζε απφ απηνχο πνπ ελεκεξψλνληαη ζπρλά κε πνζνζηφ 

25,80%

74,20%

Website: www.selenahome.gr

Facebook page Selena Country
House

11,40%

41,40%

47,10%
Very often

Often

Rarely
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41.4% . Σέινο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη νη νπνίνη πνπ πιεξνθνξνχληαη γηα ην θαηάιπκα αξθεηά 
ζπρλά κε πνζνζηφ 11.4%.  

Δξψηεζε  9 

What would you interest to see on our Facebook page: 

 

Απηφ ην εξψηεκα καο βνεζάεη ζην θχξην ζθνπφ ηνπ δεπηέξνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απηά ηα 
νπνία ελδηαθέξνλ ηα κέιε λα δνπλ ζηελ ζειίδα θαηαηάζζνληαη σο εμήο: Πιεξνθνξίεο γηα ηα 
ηνπηθά δξψκελα 28.2%,  Πιεξνθνξίεο γηα ζπφξ θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή 26.8% , 
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θαηάιπκα 19.7% , Πξνζθνξέο 15.5% θαη ηέινο ε επηινγή ¨Άιιν¨ 
1.4% ζηελ νπνία δελ δηεπθξηλίδεηαη θάηη ζπγθεθξηκέλν. 

  

15,50%

28,20%

8,50%

26,80%

19,70%

1,40%

offers

Informations about local 
events

Posts specialize in traditional 
cuisine

Informations about sports and 
activities in our area

More informations about our 
property

Άλλο
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Δξψηεζε 10  

Which factors are responsible for decision concerning your accommodation? 

 

 

ην εξψηεκα πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ησλ πειαηψλ γηα δηακνλε ζε 
θάπνην θαηάιπκα, νη απαληήζεηο πνπ δερηήθακε κε αχμνληα ξπζκφ είλαη νη εμήο: 33,3% ε 
ηηκή ηνπ θαηαιχκαηνο, 27,5%  νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαιχκαηνο, 22,2% ε απφζηαζε ηνπ 
θαηαιχκαηνο απφ αεξνδξφκηα, ζάιαζζα  θαη ρσξηά, 8,7% ε ηνπνζεζία ηνπ θαηαιχκαηνο θαη 
ηέινο 7,2% ε αξρηηεθηνληθή/design ηνπ θαηαιχκαηνο. 

Δξψηεζε  11 

According to your criteria‘s would you select Selena Country House for your 
accommodation? 

 

33,30%

23,20%
7,20%

27,50%

8,70%

0%

The property's price

Distance from 
thesea,airport,villages

The property's 
design/architecture

The property's facilities

Resort's area

Άλλο

100%

Yes

No
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Δδψ ην 100% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο , ζα 
πξνηηκνχζαλ ηελ Selena γηα ηελ δηακνλή ηνπο. 

 

Δξψηεζε  12 

Would you select Selena Country House for your winter vacations? 

 

Όζν αλ αθνξά γηα ηηο ρεηκεξηλέο δηαθνπέο ησλ κειψλ. Ζ πιεηνςεθία απάληεζε φηη ζα 
επέιεγε ηελ Selena ,κε πνζνζηφ 74.6%, ελψ ην 25.4% φρη. 

  

74,60%

25,40%

Yes

No
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Δξψηεζε 13  

If so, which period or month: 

 

 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο νη απαληήζεηο εδψ ζα έπξεπε λα 
ήηαλ 53. Παξφια απηά απάληεζαλ νη 50 απφ ηνπο 53 πνπ δήισζαλ φηη ζα εξρφηαλ ζηελ 
Selena γηα ηηο ρεηκεξηλέο ηνπο δηαθνπέο. Ζ πιεηνςεθία(20 άηνκα) πξνηίκεζε  ηνλ Γεθέκβξε, 
ελψ αθνινπζνχλ 11 άηνκα πνπ δηάιεμαλ ηνλ Ηαλνπάξην. Άιια 7 άηνκα επέιεμαλ ηνλ 
Ννέκβξε , ελψ 6 άηνκα ηνλ Φεβξνπάξην. Ο Μάξηηνο επηιέρζεθε απφ 2 άηνκα, ελψ ν 
Οθηψβξηνο θαη ν Ηνχληνο απφ 1 άηνκν ν θαζέλαο. Οη απαληήζεηο ησλ 2 ηειεπηαίσλ αηφκσλ 
ήηαλ νη εμήο : Every period of year θαη the end. 

  

20,41%

10,21%

7,14%

6,12%

2,4%

1,2% 1,2%
1, 2% 1,2%

December 

January

November

February

March

October

June

The end

Every period of year 
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Δξψηεζε  14  

Why will choose Selena Country House for winter vacations: 

  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ εξσηήκαηνο βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
εθείλσλ πνπ ζα επέιεγαλ ην θαηάιπκα γηα ηηο ρεηκεξηλέο ηνπο δηαθνπέο, ζα εξρφηαλ γηα 
ραιάξσζε θαη μεθνχξαζε (52.5%) , απφ ηελ άιιε ην 15.3% ζα ήζειε λα αζρνιεζεί κε ζπνξ 
θαη δξαζηεξηφηεηεο. Μηθξφηεξν πνζνζηφ (13.6%) ζα εξρφηαλ γηα ην θιίκα , ελψ θάπνηνη θαη 
ζπγθεθξηκέλα ην 11.9% γηα ηελ ρακειή ηηκή πνπ πξνζθέξεηαη εθείλε ηελ πεξίνδν. Μφλν ην 
5.1% ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θνπιηνχξα θαη ηέινο ην πνζνζηφ 1.7% θαηαιακβάλνπλ ε 
επίζθεςε ζε θίινπο/ζπγγελείο  θαη ην ίδην πνζνζηφ ε επηινγή ¨Άιιν¨. 

 

Απνηειέζκαηα Γεπηέξνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ επηβεβαηψζεθε ην γεγνλφο φηη δελ ππήξρε κεγάιε 
αιιειεπίδξαζε ζηηο δεκνζηεχζεηο πξηλ απφ ηελ αλάξηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη απηφ 
απνδεηθλχεηαη ζην εξψηεκα φηη ελεκεξψλνληαη ζπάληα κε πνζνζηφ 47,1%. Γηα απηφ θαη 
ελζσκαηψζακε ηελ εξψηεζε ηη ζα ηνπο ελδηέθεξε λα δνπλ ζηελ ζειίδα.  

Πξνζπαζήζακε λα εληνπίζνπκε φιεο ηηο επηζπκίεο ησλ κειψλ ζην εξψηεκα ηη ηνπο 
ελδηαθέξεη λα δνπλ ζηελ ζειίδα καο ζην Facebook. Όιεο νη επηζπκίεο έγηλαλ δεθηέο εθηφο 
απφ ηελ επηζπκία ηνπο λα δνπλ πξνζθνξέο, ιφγν ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ έρνπκε πξναλαθέξεη. 
Ζ επηζπκία ηνπο λα δνπλ πξνζθνξέο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην παξαθάησ εξψηεκα ζην νπνίν 
επέιεμαλ σο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή θαηαιχκαηνο ηελ ηηκή κε πνζνζηφ 
33,3%.   Αθνχ είδακε πνία είλαη ηα ελδηαθέξνληα θαη νη επηζπκίεο ησλ κειψλ καο, ηα ιάβακε 
ζνβαξά ππ΄ φςηλ θαη πξνβήθακε ζε αλάινγεο ελέξγεηεο. 

Δλ θαηαθιείδη ην 100% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζα ήζειαλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Selena. 
Όπσο θαη ζην πξψην εξσηεκαηνιφγην εζηηάζακε ζηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, θαη απνδείρζεθε 
πσο ην 74.6% ηνπ δείγκαηνο ζα επέιεγε ην θαηάιπκα γηα ηηο ρεηκεξηλέο δηαθνπέο ,αθήλνληαο 
ζεηηθέο εληππψζεηο ζηνλ ηδηνθηήηε. 

52,50%

13,60%

11,90%

1,70%
0% 5,10%

15,30%

1,70%

Rest and relaxation

Climate/good weather

Low price

Visiting relatives/friends

Business reasons

Culture

Sports and recreation

Άλλο
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. 

 

48 6.5 Δλέξγεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ ιάβακε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο 
θάλακε παξεκβάζεηο ζηελ ζειίδα ζην Facebook ψζηε ηα κέιε λα βιέπνπλ απηά πνπ 
επηζπκνχλ.  

Οη αξρηθέο ελέξγεηεο βαζίζηεθαλ ζηελ κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο παξφκνησλ θαηαιπκάησλ 
θαη μεθίλεζαλ ζηηο 23 Μαξηίνπ δεκνζηεχνληαο θσηνγξαθία κε ην πξσηλφ ηνπ θαηαιχκαηνο 
θαη ελεκεξψλνληαο ηα κέιε καο γηα κηα απφ ηηο παξνρέο ππεξεζηψλ. ηηο 28 Μαξηίνπ 
αλαξηήζακε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηφζν ηνπ θαηαιχκαηνο φζν θαη ηνπ λεζηνχ, 
ηνπνζεηψληαο ηελ σο θαξθηηζσκέλε δεκνζίεπζε(εκθαλίδεηαη πάλσ απφ φιεο ηηο 
δεκνζηεχζεηο, άζρεηα απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο). Αθνινχζεζε post ζηηο 2 
Απξηιίνπ, πξνσζψληαο ηελ δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ δηακνλήο θαη δηνξγάλσζεο πεδνπνξίαο 
ζην Φεινξείηε θαζψο επίζεο θαη ε επφκελε δεκνζίεπζε ζηηο 6 Απξηιίνπ θηλήζεθε ζηα ίδηα 
πιαίζηα, πξνσζψληαο ηελ εμφξκεζε ζην θαξάγγη ηεο αξαθίλαο. Έπεηηα απφ ηελ 
παξαθνινχζεζε παξφκνησλ θαηαιπκάησλ είδακε φηη δίλνπλ έκθαζε ζηηο παξνρέο ησλ 
θαηαιπκάησλ ηνπο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν θαη εκείο ζηηο 11 Απξηιίνπ δεκνζηεχζακε θσηνγξαθίεο 
απφ events πνπ έρνπλ δηνξγαλσζεί ζηνλ ρψξν. Θεσξήζακε θαιή ηδέα ζηηο 25 Απξηιίνπ λα 
κνηξαζηνχκε κε ηα κέιε καο ,φκνξθεο ζηηγκέο απφ πειάηεο πνπ επηζθέθζεθαλ πξφζθαηα ην 
θαηάιπκα ,θπζηθά απηφ έγηλε έπεηηα απφ ηελ έγθξηζε ηνπο. ηηο 3 Μαΐνπ θαισζνξίζακε ηνλ 
Μάε κε κηα ρεηξνπνίεηε ζχλζεζε ινπινπδηψλ πνπ έγηλε ζην θαηάιπκα. Σν πξψην καο βίληεν 
ηξαβήρηεθε ζηελ εμνπιηζκέλε θνπδίλα ηνπ θαηαιχκαηνο , παξνπζηάδνληαο κηα παξαδνζηαθή 
ζπληαγή ζηηο 9 Μαΐνπ. ηηο 16 Μαΐνπ ζθεθηήθακε λα ελεκεξψζνπκε ηα κέιε καο γηα κηα 
ηνπηθή εθδήισζε κε ζέκα ηελ γεπζηγλσζία θξαζηψλ, θαζψο θαη ε Βίιια πεξηηξηγπξίδεηαη απφ 
ακπειψλεο. ηηο 19 Μαΐνπ πιεξνθνξήζακε ην θνηλφ καο γηα ηελ δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη 
ην θαηάιπκα λα θηινμελεί θαηνηθίδηα. Αθνινχζεζε αιιαγή ηνπ εμσθχιινπ ηεο ζειίδαο ζηηο  
26 Μαΐνπ, αλαδεηθλχνληαο ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηελ ππέξνρε ζέα ηνπ θαηαιχκαηνο. 

ηηο 28 Μαΐνπ αλαξηήζακε ζηελ ζειίδα ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ήηαλ νδεγφο 
καο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνινχζεζαλ. Απφ ηελ κέζνδν απηή, απνθνκίζακε ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε καο ψζηε λα ηα πξνζειθχζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 
Απφ ηελ εξψηεζε ηη ζα ελδηέθεξε ηα κέιε καο λα δνπλ ζηελ ζειίδα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
είρε ε επηινγή ¨πιεξνθνξίεο γηα ηα ηνπηθά δξψκελα¨. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζηηο 10 Ηνπλίνπ 
αλαξηήζακε post ην νπνίν ελεκέξσλε γηα ην Φεζηηβάι ησλ Μαηάισλ πνπ επξφθεηην λα γίλεη, 
ελψ αθνινχζεζε δεκνζίεπζε ζηηο 14 Ηνπλίνπ πνπ πιεξνθνξνχζε ηνπο ρξήζηεο γηα κηα 
εθδξνκή πεδνπνξίαο πνπ δηνξγαλψλνληαλ ζην Φαξάγγη ηεο ακαξηάο. Θα κπνξνχζακε λα 
πνχκε φηη απηή ε δεκνζίεπζε θαιχπηεη θαη ηελ επηινγή ¨πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπνξ θαη 
δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή¨ θαζψο δίλεη κηα εηθφλα γηα ην πψο κπνξνχλ λα 
δξαζηεξηνπνηεζνχλ νη πειάηεο ζηελ θνληηλή πεξηνρή. Δθφζνλ ε παξαπάλσ επηινγή είλαη ε 
δεχηεξε επηθξαηέζηεξε ησλ κειψλ, αθνινχζεζε post  ζηηο 30 Ηνπλίνπ, γηα ηελ δπλαηφηεηα 
δηνξγάλσζεο εθδξνκψλ κε ηζηηνθφξν. πλερίζακε ηελ πξνψζεζε ηεο ζειίδαο ζηηο 26 
Ηνπλίνπ ,κε έλα βίληεν ην νπνίν παξνπζίαδε ηνπο ρψξνπο θαη ηηο παξνρέο ηνπ θαηαιχκαηνο, 
εθφζνλ έηζη δεηήζεθε απφ ην 19.7% ηνπ δείγκαηνο. Σν βίληεν απηφ αληηθαηέζηεζε ηελ 
θαξθηηζσκέλε δηαθήκηζε πνπ ππήξρε, δηφηη νη εηθφλεο ππεξηζρχνπλ ησλ ιέμεσλ. ηηο 7 
Ηνπλίνπ αλαξηήζακε κηα θσηνγξαθία απφ ηελ παξαιία ηνπ Άγηνπ Νηθήηα, πξνηξέπνληαο ηα 
κέιε λα επηζθεθηνχλ ηελ Κξήηε θαη ην θαηάιπκα καο. ηηο 13 Ηνπλίνπ πξνρσξήζακε κε ηελ 
αλάξηεζε ελφο βίληεν ην νπνίν αλαδεηθλχεη νιφθιεξε ηελ Κξήηε θαη ηα φκνξθα ηνπία ηεο. 
Δθηφο απφ φιεο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα πξνσζήζνπλ ηελ Selena θαη 
ηελ Κξήηε, ζεσξήζακε φηη θαιφ ζα ήηαλ λα αλεβάζνπκε ζηηο 17 Ηνπλίνπ έλα ελεκεξσηηθφ 
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άξζξν ην νπνίν, αλαθέξεηαη ζηελ πεδνπνξία θαη πσο απηή επεξεάδεη ηελ πγεία καο. Απηφ 
ζπλέβε, ζηε πξνζπάζεηα καο λα θέξνπκε ηα κέιε πην θνληά ζε εκάο ρσξίο λα έρνπλ ηελ 
εληχπσζε φηη ζπλερψο ηνπο πνπιάκε θάηη. Σν ηειεπηαίν post πνπ αλαξηήζακε ζηελ ζειίδα 
ήηαλ ζηηο 4 Ηνπιίνπ θαη ζην νπνίν πξνσζείηε έλα θεζηηβάι πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ 
ηνπηθή θνηλσλία. Γλσζηνπνηνχκε φηη φιν ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο δεκνζηεχζεηο 
ήηαλ απνθιεηζηηθά ηξαβεγκέλν απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ηφζν νη θσηνγξαθίεο ηνπ θαηαιχκαηνο 
φζν θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ.   

Θα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη φιεο νη παξαπάλσ δεκνζηεχζεηο ήηαλ νξγαληθέο(κε 
πιεξσκέλεο). Όκσο πξνρσξήζακε ζε δχν πιεξσκέλεο δηαθεκίζεηο επεηδή ζέιακε λα 
δηεξεπλήζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ. πγθεθξηκέλα ν ηχπνο ηεο πξψηεο 
δηαθήκηζεο πνπ επηιέμακε λα θάλνπκε ήηαλ ε πξνψζεζε κηαο ήδε ππάξρνπζαο 
δεκνζίεπζεο θαη εηδηθφηεξα ην βίληεν γηαηί απέδσζε ηελ κεγαιχηεξε απήρεζε θαη ζηαηηζηηθά 
ήηαλ ε θαιχηεξε.  

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε ζηελ πξψηε δηαθήκηζε ήηαλ ε εμήο:   

Αξρηθά ην πξψην βήκα πνπ θάλακε ήηαλ λα παηήζνπκε ηελ επηινγή πξνψζεζε 
δεκνζίεπζεο, θάησ απφ ην επηζπκεηφ post. Απηή ε επηινγή καο πξνέηξεςε ζην παξαθάησ 
παξάζπξν. 
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Έπεηηα παηήζακε ηελ επηινγή ―Γεκηνπξγία λένπ θνηλνχ‘‘ , φπνπ εθεί κπνξέζακε λα 
πξνζαξκφζνπκε θαη λα ηκεκαηνπνηήζνπκε ην θνηλφ-ζηφρν πνπ επηζπκνχζε ν ηδηνθηήηεο.   

 

ην target group ζπκπιεξψζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ ζέιακε λα εκθαληζηεί ε 
δηαθήκηζε, δειαδή ηηο ειηθίεο, ηα κέξε πνπ δνπλ θαζψο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. 
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ηελ ζπλέρεηα επηιέμακε γηα πφζεο κέξεο ζέιακε λα πξνβάιιεηαη ε δηαθήκηζε θαη ην πνζφ 
πνπ ζέιακε λα δηαζέζνπκε .Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ήηαλ νρηψ επξψ γηα πέληε 
εκέξεο. Δπηπξφζζεηα ,ζπκπιεξψζακε ηελ κέζνδν πιεξσκήο θαη ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο. Γηα 
λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο πιεξσκέλεο δηαθήκηζεο παηήζακε ην ¨boost¨ θαη 
πεξηκέλακε ηελ επηβεβαίσζε απφ ην Facebook φηη ε δηαθήκηζε καο έρεη εγθξηζεί.  
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Ο ηχπνο ηεο δεχηεξεο δηαθήκηζεο πνπ επηιέμακε λα θάλνπκε ήηαλ ―Πξνψζεζε ηεο ζειίδαο 
ζαο‖ γηα λα απνθηήζνπκε πεξηζζφηεξα κειή.  

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε ζηελ δεχηεξε δηαθήκηζε ήηαλ ε εμήο:  

Σν πξψην βήκα πνπ θάλακε ήηαλ λα παηήζνπκε ζηελ επηινγή ―Γεκηνπξγία Γηαθήκηζεο‖ θαη 
απφ εθεί λα επηιέμνπκε έλα ζηφρν κάξθεηηλγθ γηα ηελ εθζηξαηεία ζαο. Ο ζηφρνο απηφο ήηαλ ε 
Πξνψζεζε ηεο ζειίδαο. 
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Παηψληαο ην θνπκπί ―πλέρεηα‖ κεηαθεξζήθακε ζηελ αθφινπζε ζειίδα. ηελ νπνία 
επηιέμακε ην θνηλφ ζην νπνίν ζα δξάζνπκε. Σν θνηλφ απηφ είρε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην 
θνηλφ ηεο πξψηεο δηαθήκηζεο κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη αληί γηα Βεξνιίλν, επηιέμακε ηελ 
Γαιιία. Ζ δηαθήκηζε απηή έηξεμε γηα δπν εκέξεο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 10 επξψ. 
Έπεηηα παηήζακε ―ζπλέρεηα‖ θαη ζπκπιεξψζακε ηελ κέζνδν πιεξσκήο. 
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6.6  πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξαζέζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα φιεο ηεο έξεπλαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, φζν αλ αθνξά ηελ αχμεζε ησλ κειψλ ηεο ζειίδαο, ηα κέιε φηαλ αλαιάβακε 
ηελ πξνψζεζε ηεο ζειίδαο ήηαλ 304 θαη έπεηηα απφ ηηο ελέξγεηεο καο ζήκεξα θηάλνπλ ηα 
404. Άξα έρνπκε αχμεζε 32.89%. 

 

Δμίζνπ ζεηηθά ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απήρεζεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαθάησ 
εηθφλα. ηελ νπνία έρνπκε επηιέμεη λα θαίλεηαη ε απήρεζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη θαη 
ζήκεξα. Οη ελέξγεηεο καο μεθίλεζαλ ηνλ Μάξηην θαη ε δηαθνξά είλαη εκθαλήο. 
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Ζ επηζθεςηκφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνβνιέο ζηελ ζειίδα. Σν Facebook επηηξέπεη λα 
ζπγθξίλνπκε απνηειέζκαηα κφλν γηα ηνλ ηειεπηαίν κήλα. Σα νπνία παξνπζηάδνληαη 
παξαθάησ. Παξαηεξνχκε φηη νη πξνβνιέο θνξπθψλνληαη ζηηο 23 Ηνπλίνπ κε ηελ αλάξηεζε 
ηνπ βίληεν θαη θξαηνχληαη πςειέο γηα κεξηθέο εκέξεο. 

 

 

Μηα ελέξγεηα πνπ ζθεθηήθακε φηη ζα βνεζνχζε ζηελ πξνψζεζε ηνπ website ήηαλ λα 
κεηαηξέςνπκε ην θνπκπί πξνηξνπήο ζε «Δπηθνηλσλήζηε καδί καο». Όηαλ θάπνηνο ην παηά 
κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαηαιχκαηνο. Απηή ε θίλεζε καο επέθεξε 3 θιηθ 
ζπλνιηθά. 
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Μηα απφ ηηο επηινγέο πνπ παξέρνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζην Facebook είλαη φηη έρεηο ηελ 
δπλαηφηεηα λα «παξαθνινπζείο» ζειίδεο αληαγσληζηψλ. Δκείο επηιέμακε ηξείο απφ ηηο 10 
πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ έξεπλα ηεο παξαηήξεζεο, κε ην θξηηήξην φηη απηέο είραλ ηα 
πεξηζζφηεξα κέιε. Ζ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεη φηη ε ζειίδα καο θαηέρεη ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ απφδνζεο δεκνζηεχζεσλ κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε (ζρφιηα,like,θνηλνπνηήζεηο) 
ησλ ρξεζηψλ , απφ ηηο ππφινηπεο ηξείο. πγθεθξηκέλα επηηχρακε πνζνζηφ αχμεζεο 4.7%. 

 

 

ην παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε βειηίσζε ζηελ αιιειεπίδξαζε(like, ζρφιηα, 
θνηλνπνηήζεηο θ.α) ησλ κειψλ ζηηο δεκνζηεχζεηο πνπ αλαξηήζακε απφ ηα κέζα ηνπ Μαξηίνπ 
θαη κεηά. Δθείλε ηελ ρξνληθή πεξίνδν αλαιάβακε ηελ πξνψζεζε ηεο ζειίδαο. 
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Έλα αθφκα εμίζνπ ζεκαληηθφ απνηέιεζκα είλαη φηη δερηήθακε έμη θξηηηθέο απφ πέληε αζηέξηα 
ε θάζε κηα. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίδξαζήο καο ζηελ ζειίδα ζην Facebook απμήζακε ηελ online 
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ καο απφ 0% ζε 50% ρξφλν απφθξηζεο. Ο ρξφλνο απφθξηζεο έρεη 
λα θάλεη κε ην πφζν γξήγνξα απαληάο ζηα κελχκαηα ησλ πειαηψλ. 

 

Χο πξνο ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ζηηο θξαηήζεηο δελ είρακε αιιαγή. Αιιά είρακε πεξηζηαηηθά 
φπνπ έπεηηα απφ ηελ απνζηνιή ηνπ πξψηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο ππάξρνληεο πειάηεο 
θάπνηνη ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο Βίιιαο. 

Σέινο σο πξνο ηελ επέθηαζε ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαιχκαηνο θάλεθε φηη ππάξρεη 
ελδηαθέξνλ γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

Απφ ηελ πξνψζεζε ηνπ post(πιεξσκέλε δηαθήκηζε)πνπ πξαγκαηνπνηήζακε νη πξνζδνθίεο 
καο ήηαλ λα απμεζνχλ ηα κέιε ηεο ζειίδαο ή λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηελ δεκνζίεπζε.  Έλα 
ζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο πιεξσκέλεο δηαθήκηζεο ήηαλ φηη πξνζέιθπζε 3032 άηνκα ηα νπνία 
εθηφο απφ ην φηη ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ηελ εθηηκψκελε απήρεζε πνπ καο είρε δψζεη ην 
Facebook , ήηαλ θαη 11.1% παξαπάλσ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ πξνζέιθπζε ε κε 
πιεξσκέλε δεκνζίεπζε.  Απφ ηα 3032 άηνκα πνπ πξνζέιθπζε ην βίληεν αληαπνθξίζεθαλ 
κφλν 3 άηνκα παηψληαο ‖like‖ . Ο ιφγνο πνπ δελ είρακε αχμεζε ησλ κειψλ ή κεγαιχηεξε 
αιιειεπίδξαζε ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο εθηφο απφ ελεκέξσζε γηα ην 
θαηάιπκα ζα ήζειαλ λα δνπλ θαη θάπνηα πξνζθνξά.  

Απφ ηελ πιεξσκέλε πξνψζεζε ηεο ζειίδαο πνπ δηήξθεζε δπν κέξεο απνθηήζακε επηά λέα 
κέιε απφ ηελ Γαιιία ηα νπνία πιεξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ ζέινπκε λα καο 
αθνινπζνχλ ζηελ ζειίδα. 

Δθηφο απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγάιακε απφ ηελ απνζηνιή ησλ δπν εξσηεκαηνινγίσλ, 
παξαηεξήζακε φηη εληζρχζεθαλ νη ζρέζεηο ησλ πθηζηάκελσλ πειαηψλ κε ηελ επηρείξεζε, 
ελψ παξάιιεια απμήζεθαλ ηα κέιε θαηά 32.89% ηα νπνία απνηεινχλ δπλεηηθνχο αγνξαζηέο 
εθηφο πξαθηνξείνπ. 
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49 6.7 Πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο 

Ύζηεξα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δπν εξεπλψλ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 
πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

Σν πξψην θαη βαζηθφηεξν πνπ πξέπεη λα θάλεη θάπνηνο γηα ηελ ζειίδα ηνπ είλαη λα 
ηκεκαηνπνηήζεη ηελ αγνξά ηνπ. Δκείο απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζακε θαηαιήμακε φηη νη ειηθίεο πνπ πξέπεη λα απεπζπλζνχκε είλαη απφ 20 έσο 
50. Απηφ γηα ηελ ζειίδα καο ζεκαίλεη φηη ε πξνβνιή πξέπεη λα γίλεηαη ζηα αληίζηνηρα κέζα 
επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηέο νη ειηθίεο. Γίλνληαο ζπγρξφλσο έκθαζε ζε κέζα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ Έιιελεο, δηφηη νη πεξηζζφηεξνη πνπ απήληεζαλ ην δεχηεξν 
εξσηεκαηνιφγην πξνέξρνληαλ απφ ηελ Διιάδα. Σν Facebook ήηαλ ην θαιχηεξν κέζν 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαζψο ζπλδπάδεη θαη 
Έιιελεο πειάηεο αιιά θαη μέλνπο νη νπνίνη απνηεινχλ ην επηζπκεηφ θνηλφ πνπ ζέινπκε λα 
ζηνρεχζνπκε. 

εκαληηθφ επίζεο είλαη λα δεκνζηεχνληαη  post αλά δπν κε ηξεηο εκέξεο ζπλνδεπφκελεο απφ 
ζχληνκεο πεξηγξαθέο θαη επηζπλαπηφκελν ην link ηνπ ηζνηφπνπ αλ ππάξρεη, πξνηξέπνληαο 
ηνπο ρξήζηεο λα επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνζειίδα. ε πεξίπησζε πνπ νη δεκνζηεχζεηο  είλαη 
θσηνγξαθίεο θαιφ ζα ήηαλ λα είλαη ηεηξαγσληζκέλεο ζπλδπαζκέλεο κε ηα παξαπάλσ. 
Γεληθφηεξα νη δεκνζηεχζεηο πνπ είλαη ζχληνκεο, έρνπλ νπηηθφ πιηθφ θαη απεπζχλνληαη ζην 
θαηάιιειν θνηλφ ηείλνπλ λα αξέζνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο θαη λα ζπγθεληξψλνπλ 
πεξηζζφηεξα ζρφιηα θαη θνηλνπνηήζεηο. 

Παξφια απηά ην λα αλαξηνχληαη θαζεκεξηλά post θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζα 
ζηελ εκέξα δελ είλαη ζεηηθφ γηα ηηο ζειίδεο γηαηί κπνξεί λα θνπξάζεη ην θνηλφ ηνπο. 
Δπηπξφζζεηα πξνηείλνπκε ε ζεκαηνινγία γεληθά ηεο ζειίδαο λα είλαη ζρεηηθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο θαη λα κελ μεθεχγεη απφ ηα φξηα. Απφ ηελ κηα ,λα κελ ππεξθνξηψλεηο ηα κέιε 
γηα ην πξντφλ/ππεξεζία ζνπ ψζηε λα ηνπο δίλεηο ηελ αίζζεζε νη ζπλερψο ηνπο πνπιάο θάηη. 
Απφ ηελ άιιε, νη ελέξγεηεο πνπ θάλεηο γηα λα μεθχγεηο απφ ην πξνθίι ηνπ ―πσιεηή‖ λα κελ 
είλαη εληειψο άζηνρεο. Απφ ηελ εκπεηξία καο έλαο πνιχ δπλαηφο ηξφπνο πξνψζεζεο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ζνπ είλαη λα ην πξνβάιεηο κέζσ βίληεν. 

Δίλαη ρξήζηκν λα αλαδεηάο ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ζνπ γηα παξάδεηγκα 
κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ή ζέηνληαο ξεηνξηθά εξσηήκαηα πάλσ απφ ηα post πνπ αλαξηάο. Με  
απηφ ηνλ ηξφπν, εζχ ζαλ δηαρεηξηζηήο αλαθαιχπηεηο ηη πξαγκαηηθά ζέινπλ ηα κέιε ζνπ 
θάλνληαο ηα πξάμε  θαη απφ ηελ άιιε, ηα κέιε ληψζνπλ φηη είζαη εθεί θαη ηνπο αθνχο. Δκείο 
απφ ηελ έξεπλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαηεξήζακε φηη ηα κέιε καο ελεκεξψλνληαη ζπάληα 
απφ ηελ ζειίδα καο. Γηα απηφ έπξεπε λα θξνληίζνπκε λα γίλεη πην ελδηαθέξνλ . Απηφ 
κπνξνχζε λα επηηεπρηεί πινπνηψληαο ηηο απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο δέθα ηνπ δεχηεξνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ. Δθεί νη ρξήζηεο καο ελεκέξσλαλ φηη ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα πξνζθνξέο 
αιιά απφ ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ καο ηέζεθε απφ ηνλ ηδηνθηήηε δελ κπνξέζακε λα 
πξνρσξήζνπκε ζε θάηη ηέηνην. 

Έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα άκεζε πξνψζεζε θαη επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ ζειίδα 
ζνπ είλαη ε πιεξσκέλε δηαθήκηζε. Σν Facebook παξέρεη αλεπηπγκέλα εξγαιεία πνπ ζε 
βνεζνχλ λα ηκεκαηνπνηήζεηο ην target group πνπ ζνπ ηαηξηάδεη αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο. 
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Ο νδεγφο γηα κηα πεηπρεκέλε ζειίδα είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο λα μέξεη λα δηαβάδεη ηα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη λα ηα παξαθνινπζεί ζπρλά. Γηα παξάδεηγκα κηα πνιχ ζεκαληηθή 
πιεξνθνξία πνπ κπνξεί θαλείο λα δεη ζηα insights είλαη πνηεο ψξεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ηα 
κέιε ηεο ζειίδαο. Υξεζηκνπνηψληαο απηφ ην ζηνηρείν κπνξείο λα δεκνζηεχεηο ζηελ ζειίδα 
ζνπ ηηο ψξεο αηρκήο γηα λα έρεηο θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Σέινο ρξήζηκν είλαη λα ηνλίζνπκε φηη φιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο αθνξνχλ ζειίδεο πνπ ην 
πεξηερφκελν ηνπο είλαη ε πξνβνιή ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. 

50  

51 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

Έλα θνηλσληθφ δίθηπν είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα ζχλνιν αηφκσλ, είλαη δειαδή έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νκάδαο. Απηνί νη δεζκνί θαη ην 
ηδηαίηεξν κνηίβν ηνπο, είλαη ζπρλά πνιχ πην ζεκαληηθνί απφ ηα ίδηα ηα άηνκα. Δπηηξέπνπλ 
ζηηο νκάδεο λα θάλνπλ πξάγκαηα ηα νπνία ήηαλ αδχλαηα γηα έλα αζχλδεην ζχλνιν αηφκσλ. 

Οη ρξήζηεο ησλ Social Media επεξεάδνληαη σο πξνο ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 
Αλαδεηνχλ ζπλερψο πιεξνθνξίεο γηα πξντφληα, ππεξεζίεο, brands θαη επεξεάδνληαη απφ ην 
eWOM ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο δηαβάδνπλ θξηηηθέο θαη ζρφιηα γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο 
πνπ ηηο ελδηαθέξνπλ , επίζεο δέρνληαη επηξξνή απφ ηηο δηαθεκίζεηο θαη απφ ηελ παξνπζία 
επηρεηξήζεσλ θαη brands κε επίζεκα πξνθίι θαη fan pages κέζα ζε απηά. Ζ ελεκέξσζε ζην 
δηαδίθηπν θαη ζηα Social Media γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο 
πινπνίεζεο αγνξάο ηνπο. Ζ εγγξαθή σο κέινο/θίινο/fan/follower κηαο 
κάξθαο/εηαηξίαο/πξντφληνο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο επηδξά θαη απηή ζηελ πξφζεζε 
γηα αγνξά θαη ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ.  

Σν Facebook είλαη έλα απφ απηά ηα θνηλσληθά δίθηπα ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξνη 
απφ έλα δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη σο επηθνηλσληαθφ θαη ελεκεξσηηθφ κέζν .Σν κάξθεηηλγθ 
ζην Facebook κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο κηθξέο ή κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζην λα δεκηνπξγήζνπλ 
καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε ην θνηλφ ηνπο θαη λα βξνπλ λένπο πειάηεο. Σν Facebook, φπσο 
απνδεηθλχεηαη παξέρεη έλα γφληκν έδαθνο γηα ηηο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν 
δεηνχκελν είλαη πψο απηέο ζα θαηαθέξνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ην κέζν ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη 
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ελ δπλάκεη θνηλνχ ηνπο. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Facebook δελ πξέπεη λα μερλάλε ηνλ θνηλσληθφ 
ραξαθηήξα ηνπ κέζνπ, θαη φηη νπζηαζηηθά παξεκβαίλνπλ ζηελ δηαδηθηπαθή θνηλσληθή δσή ησλ 
ρξεζηψλ θαη απηφ ζα πξέπεη λα ην ζεβαζηνχλ αλ ζέινπλ απνηειέζκαηα ζηηο ελέξγεηέο ηνπο. 
Πξέπεη λα κάζνπλ λα δηαηεξνχλ έλαλ αλζξψπηλν ραξαθηήξα θαη λα δεκηνπξγνχλ δηάινγν κε 
ηνπο ρξήζηεο, δπλαηφηεηα πνπ δελ είραλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα,  είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη 
κπνξνχλ λα αθνχζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ πειαηψλ ηνπο, λα κεηξήζνπλ ηελ 
επηηπρία ησλ θηλήζεψλ ηνπο θαη λα θηηάμνπλ ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηνπο πνπ ζην παξειζφλ 
δε ζα κπνξνχζαλ λα θηηάμνπλ. 

Αλ κηα επηρείξεζε θαηαθέξεη λα ελεκεξψλεη ηαθηηθά ηνπο ρξήζηεο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
εξγαιεία πνπ ηηο παξέρνληαη ζηελ ζειίδα ηεο ζην Facebook κπνξεί λα ιάβεη κεγάιε 
απήρεζε απφ ηα κέιε ηεο, λα απμήζεη ηελ επηζθεςηκφηεηα θαη λα θάλεη ηνπο ρξήζηεο λα 
αιιειεπηδξάζνπλ κε απηήλ. 
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Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ησλ social media πξέπεη λα ραξηνγξαθνχκε ηα κέιε 
καο θαη λα αλαιχζνπκε ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά εληνπίδνληαο ηηο επηζπκίεο 
ηνπο. Απηφ ζα καο βνεζήζεη ζην λα ηκεκαηνπνηήζνπκε ηελ αγνξά θαη λα εληνπίζνπκε ηνπο 
δπλεηηθνχο πειάηεο ηεο ππεξεζίαο καο, επηθνηλσλψληαο καδί ηνπο κε ηα κέζα πνπ 
ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη πξνζθέξνληαο ηνπο θαηάιιεια παθέηα πξνζθνξάο φπσο 
απηά δηακνξθψλνληαη απφ ηηο επηζπκίεο ηνπο. 

Σν Facebook κπνξνχκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε σο έλα εξγαιείν Μάξθεηηλγθ ην νπνίν ζα 
εληζρχζεη ηελ ζέζε θαη ηελ παξνπζία ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά. 

Σν Facebook ραξαθηεξίδεηαη σο εξγαιείν κάξθεηηλγθ γηαηί αλαιχεη ηηο θαηαλαισηηθέο 
ζπλήζεηεο εληνπίδνληαο ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ ,δηακνξθψλνληαο ηα 
αληίζηνηρα παθέηα πξνζθνξάο. Βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο ζρέζεηο κε πθηζηάκελνπο 
πειάηεο ηεο επηρείξεζεο θαη πξνζειθχεη λένπο. 

Δλ θαηαθιείδη,ν δηαδηθηπαθφο θφζκνο δελ είλαη παξά ην ηειεπηαίν βήκα κηαο καθξάο πνξείαο 
ηερλνινγηθψλ θαη άιισλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο αλζξψπηλεο 
αιιειεπηδξάζεηο. 
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52 Παξάξηεκα 1 

Πξψην εξσηεκαηνιφγην 

Villa Selena’s Questionnaire 

Please answer the below, in order to improve our services so as reaching your expectations. 

1. I identify my gender as: 
 Man 
 Woman 
 Prefer not to disclosure  

2. What is your age: 
 20-35 
 35-50 
 50-60 
 60+ 

3. Please fill in your origin: 
4. For how long have you been in villa Selena?  

5. Which period did you visit Villa Selena: 
 High Season 
 Medium Season 
 Low Season 

6. The property‘s facilities was equal to your expectations: 
 Highly 
 So and so 
 Not at all 

7. Would you recommend any improvement:  Yes   ⃝            No         ⃝  

 If Yes, please describe:  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 

8. Would you visit again Villa Selena:   

Yes ⃝           No⃝  

9. Would you suggest Villa Selena to your closest (friends, family,colleagues)?   

Yes    ⃝           No    ⃝  

10. Which factors affected your choice to stay in Villa Selena? 
 Distance from the sea, airport, villages 
 The property‘s price 
 The property‘s design/architecture 
 The property‘s facilities 
 Other ……………………………………………. 
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11. Are you informed for Villa Selena: 
Yes    ⃝           No    ⃝  

12. Is so, from what source: 
 Website www.selenahome.gr 
 Facebook page Selena Country House 

13. How often do you visit website or facebook page? 
 Very often 
 Often 
 Rarely  

14. Would you select Villa Selena for your winter vocations? 

Yes    ⃝           No    ⃝  

 If so, which period or month: ……………………………………………………… 

15. Why will choose Villa Selena for winter vocation: 
 Rest and relaxation 
 Climate-good weather 
 Visiting relatives/friends 
 Business reasons 
 Culture 
 Sports and recreation 
 Low price 
 Other, please specify ……………………………………………… 

16. Where did you hear about Villa Selena: 
 Internet 
 Friends and relatives 
 Travel agent 
 Other, please specify …………………………………………….. 

Please rate the following: 

 
 Quality of the service: 

 
Excellent ⃝  Good ⃝    Poor ⃝  Very poor ⃝  

 
 Quality of the food: 

 
Excellent ⃝  Good ⃝    Poor ⃝  Very poor ⃝  

 
 Resort‘s area: 

 
Excellent ⃝  Good ⃝    Difficult to find it ⃝  I don‘t like it ⃝  

 
 Cleanliness: 

 
Excellent ⃝  Good ⃝     Poor ⃝  Very poor ⃝  

 
 Temperature inside the house: 

 
Excellent ⃝  Good ⃝    Too hot ⃝  Too cold ⃝   

http://www.selenahome.gr/
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 Price: 

 
Expensive ⃝  OK ⃝  Value for money ⃝  Cheap ⃝  

    THANK YOU!!! 

 

 

 

53 Παξάξηεκα 2  

Γεχηεξν εξσηεκαηνιφγην 

Villa Selena’s Questionnaire 

Please answer the below, in order to improve our services so as reaching your expectations. 

17. I identify my gender as: 
 Man 
 Woman 
 Prefer not to disclosure  

18. What is your age: 
 20-35 
 35-50 
 50-60 
 60+ 

19. Where are you from?:  ……………………………………………………………………… 

20. Have you ever visit Selena Country House:   

Yes ⃝           No⃝  

21. Where did you hear about Villa Selena: 
 Internet 
 Friends and relatives 
 Travel agent 
 Other, please specify …………………………………………….. 

22. Are you informed for Villa Selena: 
Yes    ⃝           No    ⃝  

 

23. Is so, from what source: 
 Website www.selenahome.gr 
 Facebook page Selena Country House 

 

24. How often do you visit website or facebook page? 
 Very often 

http://www.selenahome.gr/
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 Often 
 Rarely  

25. What would you interest to see on our Facebook page: 
 Offers 
 Informations about local events 
 Posts specialize in traditional cuisine 
 Informations about sports and activities in our area 
 More informations about our property 
 Οther……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………. 

 

26. Which factors are responsible for decision concerning your accommodation: 
 The property‘s price 
 Distance from the sea, airport, villages 
 The property‘s design/architecture 
 The property‘s facilities 
 Resort‘s area 
 Other ……………………………………………. 

27. According to your criterias would you select Selena Country House for your 
accommodation? 

Yes    ⃝           No    ⃝  

 
2. Would you select Selena Country House for your winter vacations? 

Yes    ⃝           No    ⃝  

 If so, which period or month: ……………………………………………………… 

3. Why will choose Selena Country House for winter vacation: 
 Rest and relaxation 
 Climate/good weather 
 Low price 
 Visiting relatives/friends 
 Business reasons 
 Culture 
 Sports and recreation 
 Other, please specify ……………………………………………… 

Thank you!! 
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