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1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιάσω την χρήση του Youtube ως µέσο 

διαφήµισης µίας εταιρείας ή επιχείρησης αλλά και την επεξεργασία βίντεο και κοινοποίηση 

αυτών στο youtube σαν επιλογή επαγγελµατικού προσανατολισµού. Επιπλέον θα αναφερθώ 

στο πως οι δηµιουργοί πληρώνονται από τις δαφηµίσεις αλλά και από τις συνεργασίες τους 

µε επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να προωθήσουν το προϊόν τους.   

Τέλος θα δηµιουργήσω µία ιστοσελίδα σχετική µε το θέµα της πτυχιακής µου εργασίας. Ο 

τύπος της ιστοσελίδας θα είναι Online Magazine-Newspaper και θα περιγράψω αναλυτικά το 

πώς την δηµιούργησα αλλά και τις επεκτάσεις που εγκατέστησα και θα δηµιουργήσω έναν 

οδηγό για το πώς χρησιµοποιείται από έναν επισκέπτη. 

2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
 

• Μάρκετινγκ 

• Youtube 

• ∆ιαφηµίσεις 

• Ιστοσελίδες 

• Κοινωνικά µέσα δικτύωσης 

• Προώθηση προϊόντων
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3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας µου είναι να δηµιουργήσω µια ιστοσελίδα µέσω της οποίας 

θα παρουσιάσω τους τρόπους µε τους οποίους κάποιος µπορεί να αναδείξει τις δεξιότητες του 

να προωθήσει τις καινοτόµες ιδέες του χρησιµοποιώντας το Υoutube αλλά και για τις 

επχειρήσεις να βρούν µία πλατφόρµα µέσω τις οποίας θα µπορούν να προωθήσουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Επιπλέον θα αναφερθώ στα θετικά αλλά και τα αρνητικά 

που µπορεί να έχει αυτός ο τρόπος προώθησης.  

Όπως γνωρίζουµε το YouTube είναι ένα σύγχρονο µέσο το οποίο δίνει την δυνατότητα σε 

όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλλου και εθνικότητας να αναδείξουν και να 

προωθήουν την δουλειά τους αλλά και να µοιραστούν τα ταλεντα τους µε ένα ευρύ κοινό 

ανθρώπων από όλο τον κόσµο µε τον οποίο θα υπάρχει συνεχής επικονωνία , ανταλλαγή 

απόψεων και καινούργιων ιδεών. Αποτέλεσµα της συνεχής αλληλεπίδρασης µεταξύ 

συνδροµητών και δηµιουργού είναι η ευκαιρία που του δίνεται να ανακαλύψει τρόπους µε 

τους οποίους µπορεί να βελτιώσει το περιεχόµενο του καναλιού του από άτοµα µε τα ίδια 

ενδιαφέροντα ή ακόµα και µε περισσότερες γνώσεις στο αντικείµενο αυτό.  

Τέλος θα µιλήσουµε για το πως οι επιχειρήσεις µπορούν να εκµεταλευτούν το Υoutube ώστε 

να αυξήσουν το πελατολόγιο τους. Για παράδειγµα οι συνεργασίες µε άτοµα που 

χρησιµοποιούν τα κοινωνικά µέσα συνεχώς µε µεγάλο αριθµό ακολούθων είναι ένας καλός 

τρόπος να παρουσιάσουν την δουλειά τους σε ένα ευρύ κοινό, Το πιο σηµαντικό όµως είναι 

να συνεργάζονται µε δηµιουργούς οι οποίοι έχουν µεγάλη επιρροή στο κοινό τους ώστε η 

προωθήση των προϊόντων της επιχείρησης να είναι επιτυχής. Με αυτόν τον τρόπο οι 

επιχειρήσεις έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να µεγαλώσουν το κοινό τους. 

 

3.1 ∆ΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
 

4
ο
 Κεφάλαιο  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθώ περιληπτικά στην ιστορία του YouTube δηλαδή στο πότε 

ιδρύθηκε, από ποιους και κάποια από τα χαρακτηριστικά του π.χ στο πως µπορούµε να 

παρακολουθήσουµε ένα βίντεο, πώς να το ανεβάσουµε αλλά κυριότερα πώς να φτιάξουµε 

κανάλι στο YouTube και την διαδικασία στην οποία υποβάλλεται κάθε δηµιουργός µέχρι να 

εγκριθεί η αίτηση του για την δηµιουργία εσόδων. Επιπλέον θα αναφερθώ σε δωρεάν 

προγράµµατα που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο δηµιουργός για την επεξεργασία του βίντεο 

του. 

 Τέλος  θα µίλησω για το µάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης, θα εξηγήσω το τι είναι ακριβώς 

και θα αναφέρω τα αρνητικά και τα θετικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν όταν µία 

επιχείρηση χρησιµοποιεί τα social media για να προωθήσει τα προϊόντα και υπηρεσίες της. 

5
ο
 Κεφάλαιο  
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Στο 5
ο
 κεφάλαιο θα περιγράψω τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να το 

εκµεταλλευτούµε γιαι να διαφηµίσουµε την δουλειά µας µέσω του YouTube, στα θετικά 

στοιχεία που έχει αυτός ο τρόπος προώθησης και το πώς µπορεί κάποιος να ασχοληθεί µε το 

Youtube σαν µόνιµη δουλειά. Τέλος θα αναφερθώ στο Youtube Analytics και τι πληροφορίες 

µας παρέχει.  

6
ο
 Κεφάλαιο 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσω τι είναι το AdWords και θα δείξω τα βήµατα για την 

δηµιουργία του λογαριασµού. Επιπροσθέτως θα αναφερθώ στα είδη των διαφηµίσεων και 

στο πως λειτουργούν. Ύστερα θα αναλύσω 2 τρόπους διαφήµισης που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει µία επιχείρηση για την ανάδειξη των προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρει πιο συγκεκριµένα θα αναφερθώ στο µάρκετινγκ συνεργατών ή  affiliate marketing 

κατά το οποίο ο δηµιουργός συνεργάζεται µε την επιχείρηση ώστε να προωθήσει το προϊόν 

της αλλά και στα pr packages τα οποία είναι δωρεάν προϊόντα που στέλνει η επιχείρηση στον 

δηµιουργό έτσι ώστε να το συµπεριλάβει σε βίντεο του. 

7
ο
 Κεφάλαιο  

Στο 7
ο
 κεφάλαιο θα εµβαθύνουµε στο SEO των ιστοσελίδων και στο πως µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε το digital marketing ώστε  µια επιχείρηση να αυξήσει τις πωλήσεις µέσω 

της ιστοσελίδας της ακολουθώντας κάποια βήµατα τα off page και τα on page τα οποία θα 

αναλύσω στα επόµενα κεφάλαια. 

8
ο
 Κεφάλαιο 

Στο αυτό το κεφάλαιο αναλύω τα off  page βήµατα που ακολουθεί η επιχείρηση ώστε να 

δηµιουργήσει µία επιτυχηµένη ηλεκτρονική επιχείρηση η οποία θα ελκύει τους αγοραστές 

από άποψη ποιότητας των προϊόντων της , αλλά κυριότερα θα στοχεύει στο να γνωρίζει καλά 

το κοινό της , τις προτιµήσεις και τις ανάγκες του. 

9
ο
 Κεφάλαιο  

Όπως και στο 8
ο
 κεφάλαιο αντίστοιχα στο 9

ο
  αναλύω τα on page βήµατα τα οποία 

αποτελούνται από το τεχνικό κοµµάτι της ιστοσελίδας  και θα εµβαθύνω στο πως µπορούµε 

να προσελκύσουµε το ενδιαφέρον του πελάτη από την στιγµή που θα δει την ιστοσελίδα µας. 

10
ο
 Κεφάλαιο 

Επί προσθέτως θα αναφερθούµε στο 10
ο
 κεφάλαιο στο SMO  ή αλλιώς Social  Media 

Optimization  το οποίο αποτελεί µέρος του  SEO. Η διαφορά τους είναι ότι µε το SMO 

στοχεύουµε στην αύξηση της επισκεψιµότητας στην ιστοσελίδα µας µέσω των κοινωνικών 

µέσων , πιο συγκεκριµένα όλες οι ιστοσελίδες έχουν συνδέσµους ανακατεύθυνσης στα 

κοινωνικά µέσα δικτύωσης τους και δίνουν την επιλογή στους επισκέπτες να µοιραστούν την 

ιστοσελίδα µε τους διαδικτυακούς τους φίλους. 

11
ο
 Κεφάλαιο 

Στο 11
ο
 κεφάλαιο θα αναναφερθώ στην γενική ιστορία των ιστοσελίδων και των κοινωνικών 

µέσων. 

12
ο
 Κεφάλαιο  
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Σε αυτό το κεφάλαιο θα µιλήσουµε για τα βήµατα που πρέπει να κάνει ένας χρήστης ο οποίος 

έχει επιλέξει να δηµιουργήσει την ιστοσελίδα του σε localhost να την µεταφέρει σε έναν 

πάροχο φιλοξενίας και να την βάλει online. Αλλά και τα βήµατα για να δηµιουργησει 

απευθείας online. 

13
ο
 Κεφάλαιο 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθώ στην διαδικασία που γίνεται για να µεταφέρει ένα 

χρήστης που έχει δηµιουργήσει στον τοπικό δίσκο την ιστοσελίδα του το πώς µπορεί να την 

βάλει στον server της επιλογής του. 

 

14
ο 

,15
ο 
και 16

ο
 Κεφαλαιο  

Στο 14
ο 

, 15
ο
 και στο 16

ο
 κεφάλαιο αντίστοιχα θα µιλήσω για την διαδικασία δηµιουργίας των 

άρθρων και µενού της ιστοσελίδας µου  το τεχνικό κοµµάτι της πτυχιακής µου εργασίας το 

οποίο περιλαµβάνει τα βήµατα για την δηµιουργία της ιστοσελίδας αυτά τα βήµατα 

περιλαµβάνουν: 

• ∆ηµιουργία hosting και domain name 

• ∆ηµιουργία Άρθρων  

• ∆ηµιουργία µενού 

• Εγκατάσταση Ενθεµάτων 

• Εγκατάσταση Πρόσθετων 

• Εγκατάσταση Προτύπων  

Επιπλέον θα δηµιουργήσω ένα User manual έτσι ώστε οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να 

µπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα µε ευκολία. 
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4 ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

4.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ YOUTUBE 
 

Το YouTube  είναι ένας διαδικτυακός τόπος ο οποίος επιτρέπει την αναζήτηση αποθήκευση 

και αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών. 

∆ηµιουργήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2005  από τους Steven Chen , Jawed Karim και 

Chad Hurley οι οποίοι ήταν πρώην υπάλληλοι της PayPal. Ο Chad Hurley σπούδασε 

σχεδιασµό (Designers), ενώ ο Steven Chen και ο Jawed Karim σπούδασαν πληροφορική στο 

Πανεπιστήµιο του Ιλλινόης της Ουρµπάνας. Το 1
ο
 βίντεο που ανέβηκε στο YouTube ήταν το 

“Me at the zoo” την 23
η
 Απριλίου του 2005 στο οποίο απεικονίζεται ένας από τους ιδρυτές . 

Τον Οκτώβριο του 2006 το YouTube αγοράστηκε από την Google µε ανταλλαγή µετοχών 

αξίας 1,65 δισεκατοµµυρίων δολαρίων και σήµερα λειτουργεί ως θυγατρική της. 

Για την αναπαραγωγή ενός βίντεο στον υπολογιστή µας θα πρέπει να έχουµε εγκατεστηµένο 

το Adobe Flash Player plug in το οποίο είναι ένα λογισµικό που εγκαθίσταται σε 

προσωπικούς υπολογιστές και αντιπροσωπεύει το 75% του υλικού του βίντεο που είναι 

διαθέσιµο στο διαδίκτυο. 

 

4.2 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
 

Με το πρόγραµµα συνεργατών το YouTube δίνει την ευκαιρία σε όλους τους δηµιουργούς να 

πληρώνονται για το πριεχόµενο που µοιράζονται στο κανάλι τους , όµως για να γίνει αυτό 

εφικτό το κάθε κανάλι θα πρέπει να πληρεί την καταλληλότητα και το όριο προγράµµατος , 

αυτό σηµαίνει ότι ένα κάναλι θα πρέπει να φτάσει τις 4.000 ώρες παρακολούθησης τους 

τελευταίους 12 µήνες και 1.000 συνδροµητές
(1)

. Αφού πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω τότε 

το κανάλι θα υποβληθεί σε έλεγχο και θα κρίνουν εάν η αίτηση εγκρίνεται ή εάν 

απορρίπτεται. 

                                                      
1
 (Google, 2019) 
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Για να ανεβάσουµε το περιεχόµενο του βίντεο που έχουµε καταγράψει αρχικά πρέπει να 

δηµιουργήσουµε το κανάλι µας πηγαίνοντας στην διεύθυνση www.YouTube.com ύστερα θα 

επιλέξουµε στην πάνω δεξιά πλευρά το εικονίδιο Σύνδεση. 

 

Εικόνα 1  ∆ηµιουργία καναλιού 

 

και τέλος πατάµε Περισσότερες επιλογές > ∆ηµιουργία λογαριασµού 

 

Εικόνα 2 ∆ηµιουργία λογαριασµού 

Αφού ολοκληρώσουµε αυτήν την διαδικασία για να γίνουµε συνεργάτες στο YouTube και 

περαιτέρω γα να πληρωνόµαστε για τα βίντεο που ανεβάζουµε θα πρέπει να ακολουθήσουµε 

την εξής διαδικασία : 

1. Συνδεόµαστε στο YouTube κανάλι µας  

2. Επιλέγουµε το εικονίδιο του λογαριασµού µας Creator Studio  

3. Επιλέγουµε Κανάλι > Κατάσταση και λειτουργίες 

4. Στην περιοχή ∆ηµιουργία Εσόδων κάνουµε Ενεργοποίηση 
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Εικόνα 3 Ενεργοποίηση δηµιουργίας εσόδων 

5. Ακολουθώντας τα βήµατα στην οθόνη αποδέχοµαι τους όρους του προγράµµατος 

συνεργατών του YouTube. 

Ύστερα σειρά έχει η εγγραφή στο Ad Sense έτσι ώστε να λαµβάνουµε τις πληρωµές , 

ρυθµίζουµε τους τύπους των διαφηµίσεων που θα θέλαµε να παρουσιάζονται στα βίντεο µας , 

ενεργοποιούµε την δηµιουργία εσόδων για όλα τα µελλοντικά µας βίντεο και αποθηκεύουµε 

αυτά που έχουµε επιλέξει. Στο τέλος το µόνο που µένει είναι ο έλεγχος που γίνεται από το 

ίδιο το YouTube που θα ελέγξει την αίτηση µας µε την προϋπόθεση ότι το κανάλι µας έχει 

συµπληρώσει το όριο του προγράµµατος και εφόσον βεβαιωθούν ότι τηρεί τις Πολιτικές του 

προγράµµατος συνεργατών θα εγκριθεί η αιτησή µας και θα αρχίσουµε να έχουµε κέρδος από 

τα βίντεο. 

 

4.3 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ 

 

Η επεξεργασία και η δηµιουργία ενός βίντεο είναι µία χρονοβόρα διαδικασία η οποία απαιτεί 

δηµιουργικότητα και προσοχή στην λεπτοµέρεια. Όλοι οι δηµιουργοί ειδικά όταν έχουν να 

κάνουν µε προώθηση προϊόντων θα πρέπει να φτιάξουν ένα βίντεο που θα κεντρίσει το 

ενδιαφέρον του θεατή.  

Υπάρχουν αρκετά δωρεάν και καλά λογισµικά που µπορούν να χρησηµοποιηθούν όπως το
(2)

 : 

1. Easy video maker  

2. DaVinci Resolve  

3. OpenShot Video Editor 

4. Camtasia 

5. Wondershare Filmora 

6. VSDC Free Video Editor 

                                                      
2
 (Lovefortechnology, 2018) 
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4.4 MARKETING ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 

Η διαφήµιση έτσι όπως την γνωρίζουµε σήµερα εµφανίστηκε στο 17
ο
 αιώνα πιο 

συγκεκριµένα το 1665 από Άγγλους εκδότες βιβλίων. Όµως εδραιώθηκε το 1946 µετά από 

την βιοµηχανική επανάσταση και την “έκρηξη” της µαζικής παραγωγής. Τον 20
ο
 αιώνα η 

διαφήµιση είχε ραγδαία εξέλιξη µέσω των τηλεοράσεων και του κινηµατογράφου. Σήµερα 

υπάρχουν πολλοί τρόποι διαφήµισης αλλά από τους πιο γνωστούς και σύγχρονους είναι η 

διαφήµιση στα social media.
(3)

 

Το marketing κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας από τους πιο διαδεδοµένους ,σύγχρονους και 

δηµιουργικούς τρόπους προώθησης και διαφήµισης προϊόντων ή υπηρεσιών 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της σηµερινής εποχής αλλά και 

σηµαντικό για τη καθηµερινότητα µας. ∆ίνουν την δυνατότητα σε µια επιχείρηση να 

παρουσιάσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε ένα µεγάλο και ευρύ 

καταναλωτικό κοινό, αλλά και στον ίδιο τον καταναλωτή να ανταλλάξει απόψεις µε άλλους. 

Οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν καθηµερινά µε τους πελάτες τους και 

έτσι παίρνουν ιδέες για το τι διορθώσεις ή αναβαθµήσεις µπορούν να κάνουν στα προϊόντα 

τους ώστε να δώσουν σε αυτούς την καλήτερη δυνατή εµπειρία.Αυτό επιτυγχάνεται µε την 

µορφή παραπόνων από τους πελάτες ή απλα προτάσεων για το τι θα θέλανε να δουν στο 

µέλλον από την επιχείρηση. Η στενή επαφή µε τον πελάτη δηµιουργεί µια σχέση 

εµπιστοσύνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να κάνει τον καταναλωτή να θέλει να δείξει ξανά 

την προτίµηση του στην επιχείρηση, αντίστοιχα η επιχείρηση µε αυτόν τον τρόπο αποκτά ένα 

πιστό κοινό που θα µοιραστεί την δουλεία του στα κοινωνικά µέσα δικτύωσης και θα την 

υποστηρίζει σε µελλοντικές δουλειές της αγοράζοντας τα προϊόντα της αλλά και 

δηµιουργώντας οι ίδιοι οι πελάτες σελίδες στα κοινωνικά µέσα τα λεγόµενα “fan page” στα 

οποία θα µιλάνε για την εµπειρία τους µε τα προϊόντα και για τους λόγους που υποστηρίζουν 

την επιχείρηση αυτή. 
(4)

 

Επιπλέον τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας τρόπος προώθησης των δυνατοτήτων ενός χρήστη 

δηλαδή χρησιµοποιούνται ως µέσω ανάδειξης ταλέντων που µπορεί να έχει ένας χρήστης είτε 

αυτό είναι το τραγούδι είτε το µακιγιάζ ακόµα και η µαγειρική, µε την προοπτική να 

εξελίχθούν στον τοµέα που επιθυµούν, παραδειγµατος χάρη ένας χρήστης που ανεβάζει ένα 

βίντεο στο οποίο τραγουδάει µπορεί να τον βρει µία δισκογραφική εταιρεία που να βλέπει 

κάποια προοπτική εξέλιξης και να υπογράψει µαζί του συµβόλαιο ή ακόµα και να 

δηµιουργήσει µια κοινότητα στο κανάλι του που θα τον/την παρακολουθεί συνεχώς και θα 

µοιράζεται τα βίντεο του στα κοινωνικά µέσα.  

 Οι επιχρηµατίες αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στην προσπάθεια τους να 

ανταποκριθούν στην συνεχώς µεταβαλλόµενη καταναλωτική συµπεριφορά και την 

κατανάλωση των µέσων. Καθώς τα κοινωνικά µέσα ασκούν µεγάλη επιρροή κυρίως στην 

νεότερες γενιές. Μία µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε 8 χώρες έδειξε ότι στο 80 % των 

περιπτώσεων οι διαφηµίσεις στο YouTube είχαν υψηλότερη επενδυτική απόδοση από ότι 

αυτές στην τηλεόραση. 

  

                                                      
3
 (De Vries, et al., 2012) 

4
 (Paquette, 2013) 
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Αλλά το να χρησιµοποιεί κάποιος τα social media για λόγους διαφήµισης ενώ έχει θετικά 

στοιχεία έχει και κάποια αρνητικά : 

ΘΕΤΙΚΑ : 

1. Ευρύ κοινό : τα social media δίνουν την δυνατότητα στην επιχείρηση να διαφηµίσει 

ένα προϊόν σε όλο τον κόσµο. 

2. Στοχευµένο κοινό : η επιχείρηση µπορεί να δώσει έµφαση σε συγκεκριµένες οµάδες 

ατόµων ( ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα κ.α ). 

3. Χαµηλό κόστος : Συνήθως οι τιµές είναι χαµηλές. 

4. ∆ιαπροσωπικές σχέσεις : υπάρχει συνεχείς επικοινωνία επιχείρησης-πελάτη. 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ:  

1. Σπατάλη χρόνου και χρηµάτων σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει την αναµενόµενη 

απήχηση από τον κόσµο 

2. Ψευδής πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν για παράδειγµα αρνητικά σχόλια 

ανταγωνιστών που έχουν ως στόχο την ζηµία της επιχείρησης ή και άλλων 

δηµιουργών οι οποίοι δεν έµειναν ικανοποιηµένοι από το προϊόν
(5

                                                      
5
 (Queensland Goverment, 2016) 
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5 YOUTUBE ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Οι επιχειρήσεις µικρές αλλά και µεγάλες τα τελευταία χρόνια δείχνουν όλο και περισσότερο 

την προτίµηση τους να διαφηµίσουν τα προϊόντα τους αλλά και τις υπηρεσίες τους µέσω του 

YouTube. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί είτε µέσω της δηµιουργίας βίντεο από την ίδια την 

επιχείρηση µέσα στο οποίο θα δείχνει τις λειτουργίες του προϊόντος και την σωστή χρήση του 

και θα παρουσιάσει στον καταναλωτή τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να επενδύσει 

σε αυτό. Άλλος ένας τρόπος είναι να στραφούν σε ∆ηµιουργούς οι οποίοι έχουν πολλές 

εγγραφές στο κανάλι τους ( έτσι ώστε να το δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πιθανοί 

χρήστες) και µπορούν να επηρεάσουν τις αγοραστικές συνήθειες των συνδροµητών έναντι 

πληρωµής.Υπάρχουν πολλές γνωστές εταιρείες οι οποίες στέλνουν τα προϊόντα τους σε 

γνωστούς ∆ηµιουργούς οι οποίοι έπειτα δηµιουργούν βίντεο µέσα στο οποίο δοκιµάζουν οι 

ίδιοι το προϊόν και εκφράζουν την άποψη τους στους υπόλοιπους χρήστες  που τους 

παρακολουθούν. Με αυτόν τον τρόπο οι ∆ηµιουργοί παραπέµπουν (ένα ποσοστό τουλάχιστον 

των χρηστών) να το αγοράσουν διότι θεωρούνται αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης από τους 

συνδροµητές τους.
(6)

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους η κάθε επιχείρηση µπορεί να προσελκύσει 

πιθανούς πελάτες µέσω των βίντεο της : 

1. ∆ηµιουργία επαγγελµατικών φωτογραφιών ή εικόνων µε το λογότυπο της εταιρείας 

για να ξεχωρίζει και να αποτυπώνεται στο µυαλό των χρηστών δηλαδή να είναι κάτι 

µοναδικό και πρωτότυπο. 

2. Λέξεις κλειδιά : σε κάθε βίντεο βάζουµε κάποιες λέξεις-κλειδιά ανάλογα µε το 

περιεχόµενο τους. Ο δηµιουργός θα πρέπει να βάλει όλες τις πιθανές λέξεις που θα 

πατήσει ο χρήστης στην αναζήτηση ώστε να έχει περισσότερες ευκαιρίες να 

εµφανιστεί το βιντεό του σαν αποτέλεσµα στην µηχανή αναζήτησης. 

3.  Στην περιγραφή κάθε βίντεο θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι διευθύνσεις που 

οδηγούν στα υπόλοιπα κοινωνικά µέσα που χρησιµοποιεί η εταιρεία. 

4. Η δηµιουργία ενός trailer για το κανάλι θα δώσει την ευκαιρία στους καταναλωτές να 

γνωρίσουν την εταιρεία , το πώς λειτουργεί αλλά και το τι έχει να προσφέρει. 

5. Ανεβάστε βίντεο ανθρώπων που έχουν δοκιµάσει το προϊόν και έχουν µείνει 

ικανοποιηµένοι µε το αποτέλεσµα ή δηµιουργήστε για παράδειγµα ένα βίντεο που θα 

διαβάζετε κριτικές, σχόλια σχετικά µε αυτό και θα απαντάτε σε αυτά για να 

κερδίσετε την εµπιστοσύνη του καταναλωτή αλλά και για να κάνετε τον καταναλωτή 

να νιώσει ότι εκτιµάται την υποστήριξη του. 

6. Επιλογή συγκεκριµένης µέρας για την δηµοσίευση βίντεο. Οι καλύτερες µέρες για 

αυτό είναι Σάββατο και Κυριακή είτε το προϊόν σας προορίζεται για ανήλικους είτε 

για ενήλικες διότι και στις δύο περιπτώσεις η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτές τις 

µέρες δεν έχει επαγγελµατικές ή µαθητικές υποχρεώσεις. 

 

                                                      
6
 (Mindbody, 2014) 
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Το να επενδύσει κάποιος στο YouTube για να διαφηµίσει την επιχείρηση του ενώ είναι ένας 

εύκολος και γρήγορος τρόπος να την κάνει γνωστή ευρέως αφού είναι η 2
η    

πιο γνωστή 

µηχανή αναζήτησης παγκοσµίως, µετά την Google, και να προσελκύσει ανθρώπους να 

αγοράσουν τα προϊόντα της, ταυτόχρονα όµως µπορεί να αποδειχτεί ότι είναι και 

ριψοκίνδυνος.
(7)

 

 

Θετικά 

1. Στοχευµένη διαφήµιση µε το Google AdWords χρησιµοποιώντας λέξεις-κλειδιά τα 

οποία περιγράφουν το προϊόν ή την υπηρεσία. Η επιχείρηση µπορεί  να δει αναλυτικά 

το πόσοι έχουν παρακολουθήσει το βίντεο, τους καινούργιους χρήστες αλλά και τα 

δηµογραφικά στοιχεία. 

2. Το βίντεο που δηµιουργεί για την διαφήµιση µπορεί να γίνει “viral” δηλαδή σε µικρό 

χρονικό διάστηµα να το έχουν µοιραστεί σε πολλά µέσα κοινωνικά δικτύωσης όπου 

θα έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση των ανθρώπων που θα επισκεφθούν την 

ιστοσελίδα της επιχείρησης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί πολύ εύκολα δηµιουργώντας 

ένα βίντεο που να αγγίζει το συναίσθηµα του θεατή για παράδειγµα µε µία διαφήµιση 

που να του προκαλεί χαρά, γέλιο, ή λύπη. 

3. Το κόστος είναι χαµηλό ακόµα και µηδενικό στην περίπτωση που ο χρήστης δεν δει 

ολόκληρη την διαφήµιση. 

4. Είναι µία δωρεάν εφαρµογή σε περίπτωση που αποφασίσει την δηµιουργία του δικού 

της καναλιού και ανέβασµα βίντεο.   

Κίνδυνοι: 

1. Ο ανταγωνισµός που θα έχει η διαφήµιση : Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο 

βίντεο που θα παρουσιάζεται η διαφήµιση σας θα υπάρχουν επιχειρήσεις µε τα ίδια 

προϊόντα οπότε υπάρχει η περίπτωση ο θεατής να µην εστιάσει στην δική σας  

2. Το βίντεο που έχει ανεβάσει στο κανάλι της µπορούν να το κατεβάσουν όλοι και να 

το χρησιµοποιήσουν προς δικός τους όφελος. Όπως επιχειρήσεις που πουλάνε τα ίδια 

προϊόντα τα οποία µπορεί να είναι χαµηλότερης ποιότητας. Όπως βλέπουµε για 

παράδειγµα το συχνό φαινόµενο σε ηλεκτρονικά καταστήµατα µε ρούχα που στις 

φωτογραφίες ένα ρούχο φαίνεται αλλιώς από αυτό που είναι όταν το παραλαµβάνει 

κάποιος.  

3. Υπάρχουν κανάλια αξιολόγησης προϊόντων που δοκιµάζουν αυτά και µοιράζονται τις 

απόψεις τους µε το κοινό (πολλές επιχειρήσεις συνεργάζονται µε τους δηµιουργούς 

έναντι χρηµάτων ) εάν ο δηµιουργός δεν µείνει ικανοποιηµένος µε αυτά µπορούν να 

επηρεάσουν και την άποψη των θεατών για το προϊόν αλλά και για την επιχείρηση ως 

σύνολο. 

 

5.1 YOUTUBE ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Πολλοί είναι οι νέοι της εποχής µας που βρίσκουν το Υoutube σαν διέξοδο από την 

καθηµερινότητα τους και σαν τρόπο διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Κάποιοι  χρησιµοποιούν 

                                                      
7
 (Shrama, 2015) 
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ακόµα και σαν χόµπι την δηµιουργία βίντεο και την κοινοποίηση τους στο Youtube ενώ 

µπορεί να έχουν µία κανονική δουλεία παράλληλα µε αυτό. 

 Πόλλοι όµως είναι και αυτοί που το επιλέγουν σαν µόνιµη απασχόληση για διάφορους 

λόγους για παράδειγµα µπορεί κάποιος να θέλει να ακολουθήσει το επάγγελµα αυτό λόγω 

ανεργίας είτε επειδή θέλουν να κάνουν κάτι δηµιουργικό και δεν µπορούν να βρουν ανοιχτές 

θέσεις στον χώρο εργασίας που τους ενδιαφέρει αλλά υπάρχουν και πολλοί όπως ανέφερα και 

παραπάνω οι οποίο το κάνουν επειδή τους αρέσει σαν δεύτερη απασχόληση. 

Το youtube είναι µία κοινότητα που αποτελείται από έναν µεγάλο αριθµό ανθρώπων από όλο 

τον κόσµο και ο καθένας έχει διαφορετικές δεξιότητες, χαρακτήρα και ενδιαφέροντα για 

αυτόν τον λόγο υπάρχει και τόση µεγάλη ποικιλία καναλιών. Είναι όµως κάποιοι 

συγκεκριµένοι παράγοντες που παίζουν ρόλο για το εάν ένα κανάλι θα είναι πετυχηµένο 

κάποιοι από αυτούς είναι:
(8)

 

1. Ποιότητα των βίντεο   

• Για να δηµιουργήσεις ένα βίντεο που θα προσελκύσει τους θεατές πρέπει να έχεις 

και τον κατάλληλο εξοπλισµό π.χ µια καλή κάµερα , φώτα, και να κάνεις καλό 

µοντάζ στα βίντεο ώστε να µην είναι κουραστικά. 

2. Ποιότητα περιεχοµένου 

• Ένα κανάλι για να είναι πετυχηµένο πρέπει να κάνει και αλλαγές στο περιεχόµενο 

του κάποιες φορές, παραδείγµατος χάρη δεν µπορεί να δηµιουργεί συνεχόµενα 

σοβαρά βίντεο τα οποία θα αναφέρονται σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε 

σαν κοινωνία γιατί ο θεατής θα κουραστεί από το επαναλαµβανόµενο υλικό. 

3. Ενηµέρωση για τις τάσεις  

• Ο κάθε δηµιουργός θα πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς για το τι είναι “στην 

µόδα” δηλαδή τις τάσεις ,οι οποίες εξελίσσονται καθηµερινά, και να δηµιουργεί 

βίντεο ακολουθώντας αυτές χωρίς όµως και να τις αντιγράφει. Το πρωτότυπο 

περιεχόµενο είναι αυτό που θα καθηλώσει τον θεατή. 

4. Πρωτοποριακές ιδέες   

• Το να δηµιουργεί τα ίδια βίντεο µε άλλους δηµιουργούς και να µην προωθεί µία 

δικιά του ιδέα θα ωθήσει τον συνδροµητή να µην παρακολουθεί ποια τα βίντεο 

του. 

5. Κοινωνικά µέσα δικτύωσης 

• Η δηµιουργία προφίλ σε όλα τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης και η καθηµερινή 

ενηµέρωσή τους για επόµενα βίντεο, φωτογραφίες αλλά και για να 

αλληλεπιδράσει µε του θαυµαστές είναι το πιο δυνατό µέσο για την προώθηση του 

καναλιού του προσκαλώντας του συνδροµητές του να µοιραστούν το βίντεο του. 

Έξυπνες και αστείες δηµοσιεύσεις τραβάνε το ενδιαφέρον του κοινού. 

6.  Λέξεις-κλειδιά 

• Τα λεγόµενα “keywords” για τα οποία πρέπει να γίνεται µία έρευνα και µπορείτε 

να τα βρείτε µε εργαλεία όπως είναι το word tracker. 

                                                      
8
 (Karfitsa, 2016) 
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7. Συνεργασία µε άλλους ∆ηµιουργούς 

• Το γνωστό “collaboration” κατά το οποίο δηµιουργείται ένα βίντεο µε άλλον ένα 

γνωστό δηµιουργό κατά προτίµηση µε περισσότερους συνδροµητές από το δικό 

σας έτσι ώστε να αυξηθεί το κοινό σας. 

8.  Πιστοί συνδροµητές 

• Το πιο σηµαντικό από όλα είναι το κοινό το οποίο σας ακολουθεί να είναι πιστό 

και να αλληλεπιδρά τόσο µαζί σας όσο και µεταξύ τους δηλαδή να δηµιουργήσουν 

σχέσεις φιλίας και εµπιστοσύνης. 

9. ∆ηµιουργία κοινότητας 

• Αυτό µπορεί να γίνει σε βίντεο τύπου “ερωτήσεις και απαντήσεις” στο οποίο θα 

ζητάτε από τους συνδροµητές σας να σας ρωτάνε πράγµατα παραδείγµατος χάρη 

για την ζωή σας. Αυτό θα φανεί χρήσιµο στο να νιώσει ο θεατής ότι σαν γνωρίζει 

καλύτερα και ότι δηµιουργείτε µια σχέση φιλίας όπως προανέφερα. Ένας άλλος 

τρόπος είναι να τους ρωτάτε το περιεχόµενο που θέλουν να δουν στο επόµενο 

βίντεο. 

10. Συγκεκριµένο ωράριο ανεβάσµατος 

• Πολύ σηµαντικό είναι να τηρείται το κάθε πότε ανεβάζεται τα βίντεο σας. ∆ιότι 

κουράζει η αναµονή και µπορεί να χάσει το κοινό το ενδιαφέρον του για το 

κανάλι. 

11. Προσδοκίες 

• Τέλος µην έχετε µεγάλες προσδοκίες όποιος ξεκινάει το youtube πιστεύει ότι θα 

γίνει πετυχηµένος µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα αυτό είναι απίθανο θέλει χρόνο 

, πολύ δουλειά και υποµονή. 

5.2 YOUTUBE ANALYTICS 
 

Το Youtube Αnalytics είναι ένα δωρεάν, αποτελεσµατικό και αξιόπιστο εργαλείο το οποίο  

παρακολουθεί το κανάλι της επιχείρησης και µας δείχνει αναλυτικά τα γεωγραφικά στοιχεία, 

τον χρόνο παρακολούθησης , τα έσοδα,µέχρι και τους συνδροµητές του πιο αναλυτικά
(9) 

: 

1. Γενική περιγραφή (overview) 

• Προβολές (Views) : Πόσες προβολές έχει ένα βίντεο. 

• Χρόνος παρακολούθησης (Watch time) : Πόση ώρα συνολικά έχουν δει τα 

βίντεο οι θεατές στο κανάλι. 

• ∆ιάρκεια µέσης παρακολούθησης (Average view duration) : αυτή η επιλογή 

µας δείχνει εάν οι χρήστες είδαν ολόκληρο το βίντεο. 

• Προβλεπόµενο κέρδος (your estimated revenue) : το χρηµατικό ποσό που έχει 

κερδίσει ο δηµουργός. 

2. Πραγµατικός χρόνος (realtime) 

• Σε αυτήν την ενότητα µπορούµε να δούµε τις προβολές που είχε το βίντεο την 

τελευταία µία ώρα εως και 48 ώρες πριν. 

                                                      
9
 (Widmer, n.d.) 
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3. Αναφορές εσόδων (revenue reports) 

• πρέπει το κανάλι να είναι συνδεδεµένο µε το  AdSense  για να µας το 

εµφανίσει 

4. Ποσοστά διαφήµισης (ads report) 

• Ισχύουν τα ίδια µε τις αναφορές εισόδων 

5. ∆ιατήρηση θεατών (audience retention) 

• ∆είχνει µε στατιστικά στοιχεία τις προβολές τον χρόνο παρακολούθησης και 

το κέρδος του κάθε βίντεο σε κάθε χώρα, από την οποία παρακολουθούσε ο 

κάθε χρήστης, και την ακριβής ηµεροµηνία που προβλήθηκε 

6. ∆ηµογραφικά στοιχεία (demographics) 

• Βλέπουµε πληροφορίες για το κοινό που παρακολουθεί τα βίντεο µας όπως, 

από ποια χώρα είναι και τι φύλλου. Αυτό είναι σηµαντικός παράγοντας για τις 

επιχειρήσεις διότι µε αυτόν τον τρόπο γνωρίζει εάν πετυχαίνει τους στόχους 

της. 

7. Πηγή επισκεψιµότητας ( traffic sources) αυτή η λειτουργία µας δείχνει το από ποιες 

πηγές επισκέπτονται το κανάλι µας όπως είναι : 

• Σελίδες καναλιού 

• Προτεινόµενα βίντεο 

• Αναζήτηση στο youtube 

• Εξωτερικός  

• Λίστα αναπαραγωγής κ.α 

8. Συσκευές (devices) 

• Από ποιες συσκευές παρακολουθούν τα βίντεο µας. Γνωρίζοντας αυτό σε 

περίπτωση για παράδειγµα που το µεγαλύτερο ποσοστό χρηστών 

παρακολουθούν από κινητό µπορούµε να επιλέξουµε διαφηµίσεις που να 

προβάλλονται και στα κινητά. 

9. Συνδροµητές (subscribers) 

• Σε αυτήν την καρτέλα φαίνεται αναλυτικά το πόσοι συνδροµητές έκαναν 

εγγραφή στο κανάλι, το πόσοι έκαναν απεγγραφή, το πότε και το από ποιες 

χώρες. 

10. Μου αρέσει και δεν µου αρέσει (likes and dislikes). 

11. Σχόλια (comments). 

12. Πόσοι µοιράστηκαν το βίντεο σε άλλα κοινωνικά µέσα 
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6 ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ YOUTUBE 

 

6.1 ΕΙ∆Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 

 

Υπάρχουν πολλές µορφές διαφηµίσεων στο YouTube οι οποίες µπορούν να εµφανιστούν σε 

συγκεκριµένα σηµεία µέσα στο βίντεο αλλά και στο κανάλι του δηµιουργού πιο 

συγκεκριµένα
(10) (11)

: 

 

i. TrueView discovery ads 
(12)

:  

 Αυτό το είδος διαφήµισης µπορούµε να το βρούµε είτε στην αρχική σελίδα του YouTube 

είτε στα αποτελέσµατα όταν ψάχνουµε στην µηχανή αναζήτησης κάποιο βίντεο και θα 

αναγράφουν ότι είναι διαφήµιση δηλαδή :  

• Μπορεί να εµφανιστεί µια διαφήµιση σαν πρώτο αποτέλεσµα µετά από την 

αναζήτηση ενός βίντεο και αυτό οφείλετε στο ότι ο χρήστης χρησιµοποίησε κάποιες 

από τις λέξεις κλειδιά που έχει χρησιµοποιήσει ο διαφηµιζόµενος. 

• Επίσης µπορεί να εµφανιστεί στο δεξί µέρος του βίντεο σαν προτεινόµενο και ο 

διαφηµιζόµενος πληρώνει µόνο εάν ο χρήστης πατήσει στην διαφήµιση. 

 

ii. ∆ιαφηµίσεις προβολής : 

Αυτός ο τύπος διαφήµισης  αποφέρει λιγότερα κέρδη  εµφανίζεται µόνο σε υπολογιστές και ο 

θεατής πρέπει να δει ή να κάνει κλικ στην διαφήµιση για να πληρωθεί ο δηµιουργός.  

 

Εικόνα 4 Προβολής 

 

 

                                                      
10

 (Βιρβίλης, 2013) 
11

 (Youtube Creators, n.d.) 
12

 (Google, n.d.) 
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iii. ∆ιαφηµίσεις επικάλυψης : 

Ο θεατής µπορεί να παραλείψει την διαφήµιση και πρέπει να πατήσει πάνω της για να την δει 

ολόκληρη. 

 

Εικόνα 5 Επικάλυψης 

iv. TrueView in-stream skippable ads  : 

Είναι η πιο συνηθισµένη µορφή διαφήµισης και µπορεί να παραληφθεί µετά από 5 

δευτερόλεπτα επίσης τοποθετείται σε οποιαδήποτε στιγµή µέσα στο βίντεο και είναι δυνατή η 

προβολή της από οποιαδήποτε συσκευή. Για να πληρωθεί ο δηµιουργός θα πρέπει ο θεατής 

να παρακολουθήσει την διαφήµιση για 30 δευτερόλεπτα. 

 

Εικόνα 6  TrueView in-stream skeppable ads 

v. TrueView in-stream non-skippable ads :  

Οι θεατές βλέπουν µία διαφήµιση προτού ξεκινήσει το βίντεο η οποία διαρκεί 15 εώς και 20 

δευτερόλεπτα και µόνο αν την δουν ολόκληρη τότε πληρώνετε ο δηµιουργός. Οι προβολές σε 

τηλεοράσεις ή κονσόλες παιχνιδιών δεν υπολογίζονται ως προβολές και το 2018 θα 

καταργηθούν 

vi. ∆ιαφηµίσεις κατά την διάρκεια του βίντεο : 

Εµφανίζονται σε βίντεο µεγαλύτερα των 10 λεπτών και πρέπει οι θεατές να δουν τις 

διαφηµίσεις για να συνεχιστεί το βίντεο. Μπορεί να τις προσθέσει ο δηµιουργός η να 

προστεθούν αυτόµατα. ο τρόπος πληρωµής λειτουργεί όπως και στα 2 προηγούµενα είδη 

διαφηµίσεων µε την µόνη διαφορά του ότι εάν πρόκειται για διαφήµιση CMP ( κοστος ανα 

κλικ )  ο χρήστης πρέπει να την παρακολουθήσει ολόκληρη ανεξαρτήτως διάρκειας. 

vii. ∆ιαφηµίσεις βίντεο µε bumper : 

Ο χρόνος διάρκειας της είναι εώς 6 δευτερόλεπτα,δεν υπάρχει δυνατότητα παράλειψης 

,εµφανίζεται πριν από την έναρξη του βίντεο και ο τρόπος πληρωµής είναι µε το να δει ο 

θεατής ολόκληρη την διαφήµιση. 
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viii. Εγγενείς διαφηµίσεις για κινητά : 

∆ιατίθεται µόνο σε κινητά. Εάν η διαφήµιση αγοράστηκε µε CPM ( κόστος ανά χίλιες 

εµφανίσεις ) θα προσκοµίσει ο δηµιουργός τα έσοδα που του αντιστοιχούν σύµφωνα µε το 

πλήθος των εµφανίσεων. Ενώ εάν αγοράστηκε µε CPC (κόστος ανα κλικ ) όπως προανέφερα 

τα έσοδα θα αυξάνονται σύµφωνα µε την επισκεψιµότητα στην ιστοσελίδα που προωθεί η 

διαφήµιση. 

 

Με την βοήθεια της Ad Sense το οποίο είναι µία δωρεάν υπηρεσία µε την οποία η Google 

προσπαθεί να βρει διαφηµίσεις που να ταιριάζουν µε το είδος του καναλιού. Όταν ένας 

θεατής πατάει πάνω στις διαφηµίσεις ο δηµιουργός κερδίζει κάποια λεφτά και όσο 

περισσότερες οι προβολές τόσο περισσότερος κόσµος έχει παρακολουθήσει τον 

συγκεκριµένο βίντεο. 

Υπάρχουν όµως κάποια πράγµατα τα οποία θα πρέπει να αποφευχθούν µε την Google Ad 

Sense όπως το να πατάει ο ίδιος ο δηµιουργός πάνω στις διαφηµίσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος 

απαγόρευσης από την υπηρεσία και υπάρχει η πιθανότητα να χάσει λεφτά. Ένα ακόµα 

αρνητικό στοιχείο είναι το να ζητάει η επιχείρηση από τον θεατή να πατάει στις διαφηµίσεις 

αποτελεί και αυτό κίνδυνο. 

 

6.2 ADWORDS ΚΑΙ YOUTUBE  

 

Ένας ακόµα τρόπος διαφήµισης στο YouTube είναι και το AdWords . Για να χρησιµοποιήσει 

κάποιος το AdWords θα πρέπει να συνδέσει το κανάλι του στο YouTube δίνοντας του 

πρόσβαση και σε κάποια ακόµα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα βίντεο µας π.χ 

δηµογραφικά. Το AdWords  είναι ένα µέσο το οποίο το χρησιµοποιούµαι για να 

δηµιουργήσουµε µία διαφηµιστική καµπάνια για τα βίντεο µας η οποία µπορεί να 

εµφανίζεται πριν την προβολή του ή και κατά την διάρκεια. 
(13)

 

• Για να πραγµατοποιήσουµε µία καµπάνια αφού συνδεθούµε στο AdWords επιλέγουµε 

«δηµιουργία  νέας καµπάνιας» ύστερα επιλέγουµε το όνοµα της καµπάνιας µας αλλά 

και τον ηµερήσιο προϋπολογισµό που θέλουµε να διαθέσουµε ανά µέρα. Έπειτα µας 

ζητάει να επιλέξουµε τον τύπο της προβολής της διαφήµισης η οποία µπορεί να είναι 

κανονική ή τυχαία. Η κανονική στοχεύει στην ταξινόµηση του προυπολογισµού κατά 

την διάρκεια την µέρας για να µην εξαντληθεί ενώ η τυχαία ξοδεύει τον 

προϋπολογισµό πιο γρήγορα που θα έχει εως αποτέλεσµα την λήξη της προβολής της 

διαφήµισης. Στο επόµενο βήµα µας δίνει την επιλογή σε ποιες γεωγραφικές περιοχές 

θα εµφανίζεται η διαφήµιση και ποια γλώσσα µιλούν οι πελάτες. Εάν το βίντεο µας 

                                                      
13 (Snatzo, 2018) 
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έχει υπότιτλους µπορεί να προβληθεί από περισσότερο κόσµο δηλαδή θα είναι 

ευρύτερο το κοινό. 

Οι επόµενες επιλογές έχουν να κάνουν µε την έναρξη και την λήξη της καµπάνιας 

αλλά και µε το ποιες ώρες θα εµφανίζεται. Επίσης µπορούµε να επιλέξουµε το πόσες 

φορές κάθε χρήστης θα βλέπει την διαφήµιση µας διότι η συνεχής εµφάνιζει της ίδιας 

διαφήµισης µπορεί να γίνει κουραστική και ενοχλητική. Τέλος µας δίνεται η 

δυνατότητα να επιλέξουµε σε ποιες συσκευές θα είναι δυνατή η προβολή της 

διαφηµιστικής µας καµπάνιας. 

 

Εικόνα 7 Επιλογή κόστους 

 

Εικόνα 8 ∆ηµογραφικός στόχος 

 

• Το επόµενο βήµα είναι η «επιλογή προσφοράς και κοινού» για να ορίσουµε πιο 

συγκεκριµένα και αναλυτικά το σε ποιους θα εµφανίζεται η διαφήµιση µας. 

Αρχικά εισάγουµε ένα όνοµα για την οµάδα κοινού και έπειτα θέτουµε το µέγιστο 

ποσό που είµαστε διατεθειµένοι να δώσουµε για κάθε κλικ που πατάει ο χρήστης στην 

καµπάνια µας.  

Τέλος επιλέγουµε την ηλικιακή οµάδα αλλά και µπορούµε να φιλτράρουµε το είδος 

της διαφήµισης για να εµφανίζεται στους ενδιαφερόµενους καταναλωτές.  
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Εικόνα 9 Είδος διαφήµισης 

• Τέλος µπορούµε να δούµε τα στατιστικά αποτελέσµατα της καµπάνιας µας στο 

AdWords όπως τον αριθµό των ανθρώπων που παρακολούθησαν την διαφήµιση  

για παράδειγµα : 

 

Εικόνα 10 Κοινό 

 

 

 

(Snatzo, 2018) 
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6.3 MARKETING ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

 

Marketing συνεργατών ή αλλιώς affiliate marketing ονοµάζουµε την σχέση µεταξύ του 

διαφηµιζόµενου και του δηµιουργού κατά την οποία ο δηµιουργός χρησιµοποιώντας το 

YouTube (αλλά και άλλα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ) προωθεί επισκέπτες στο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα του πρώτου. Eφ’όσον ολοκληρωθεί η συµφωνηµένη ενέργεια ή συναλλαγή τότε 

και µόνο τότε πληρώνεται ο δεύτερος . 

Την έκφραση marketing συνεργατών την συνδέουµε µε το διαδίκτυο αλλά σαν έννοια υπήρχε 

πάντα µέσα στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων ένα παράδειγµα είναι όταν θέλουµε να 

κάνουµε εγγραφή σε ένα γυµναστήριο και µας προσφέρουν µια έκπτωση εάν φέρουµε έναν 

φίλο µας. Το πρώτο πρόγραµµα µάρκετινγκ συνεργατών το δηµιούργησε ο William j. Tobin 

για την εταιρεία του η οποία ονοµάζονταν PC Flowers & Gifts το 1989 .Ύστερα το Amazon 

τον Ιούλιο του 1996  λάνσαρε το δικό της associate affiliate program και η επιτυχία του έγινε 

σταθµός στις διαδικτυακές συνεργασίες.
(14)

 

Το µάρκετινγκ συνεργατών στο YouTube για να γνωρίζουµε αν γίνεται από την πλευρά του 

δηµιουργού µε επιτυχία απαιτεί από αυτόν να συµπεριλαµβάνει στην περιγραφή κάτω από τα 

βίντεο του τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταστηµάτων από τα προϊόντα τα οποία 

προωθεί και ύστερα ,µε έναν κωδικό που θα του έχει δοθεί από την ίδια την επιχείρηση, αυτή 

θα µπορεί να γνωρίζει εάν πέτυχε ο στόχος της. ∆ηλαδή κάθε φορά που ο επισκέπτης θα 

πατάει τον σύνδεσµο και ύστερα τον κωδικό που έχει δώσει στο βίντεο ο δηµιουργός η 

επιχείρηση θα γνωρίζει το επίπεδο επιρροής που έχει αυτός  στο κοινό του αλλά και εάν είναι 

κερδοφόρο το να συνεργαστεί ξανά µε αυτόν. Αφού γίνουν τα παραπάνω µε επιτυχία ο 

δηµιουργός θα λάβει το ποσό που έχει συµφωνήσει µε την επιχείρηση. 

Π.χ.  

 

Εικόνα 11 Παράδειγµα 1 marketing συνεργατών 

Στόχος των δηµιουργών γενικά είναι να αυξήσουν τις προβολές αλλά και τις εγγραφές στα 

κανάλια τους  , στην περίπτωση του µάρκετιγκ συνεργατών όσο ευρύτερο κοινό έχεις τόσο 

περισσότερο είναι και το εύρος της επιρροής που θα έχει σε αυτό ο δηµιουργός. 

                                                      
14

 (Skimlinks, 2013) 
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 Ως εκ τούτου αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να αποκτήσει ο δηµιουργός  ευκαιρίες 

συνεργασίας µε περισσότερες αλλά και µεγαλύτερες επιχειρήσεις αφού θα έχει αποκτήσει την 

αξιοπιστία και εµπιστοσύνη αυτών.  

Π.χ. 

 

Εικόνα 12 Παράδειγµα 2 marketing συνεργατών 

 

Η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει έρευνες για να βρεί έµπιστους ∆ηµιουργούς οι οποίοι θα 

καταφέρουν να πείσουν για την αποτελεσµατικότητα του προϊόντος και θα κινήσουν το 

ενδιαφέρον του κοινό τους δηλαδή : 

1. Ο ∆ηµουργός που επέλεξε η επιχείρηση θα πρέπει να έχει µοναδικό χαρακτήρα ,να είναι 

αυθεντικός/ή και κατά προτίµηση να έχει ξαναχρησιµοποιήσει τον προϊόν ώστε να έχει 

αντικειµενική άποψη. 

2. ∆εν θα πρέπει να διαλέγουµε µε βάση το κοινό που ακολουθεί τον δηµιουργό αλλά 

σύµφωνα µε την απήχηση που έχει στον κόσµο ακόµα και αν αναφερόµαστε σε 

µικρότερο κανάλι , επιχειρήσεις που έχουν συνεργαστεί µε κανονικου µεγέθους αλλα και 

µικροτερες κοινότητες στο  YouTube έχουν µεγαλύτερη επιτυχία από αυτές που 

συνεργάστηκαν µε µεγάλα κανάλια. 

3. Να παρέχετε έναν συγκεκριµένο σύνδεσµο παρακολούθησης που θα βάζουν στην 

περιγραφή κάτω από το κανάλι τους οι δηµιουργοί έτσι ώστε όταν ένας θεατής πατάει τον 

σύνδεσµο να ξέρει η επιχείρηση το ποιος είχε την µεγαλύτερη επιρροή και ανταπόκριση 

και εποµένως µε ποιόν θα επωφελούνταν µε το να συνεργαστεί ξανά
15

. 

 

6.4 PR PACKAGES 
 

Ακόµα ένας τρόπος που οι επιχειρήσεις προωθούν τα προϊόντα τους είναι µε το να τα 

στέλνουν δωρεάν σε δηµιουργούς µε µεγάλο αριθµό εγγραφών.Ο δηµιουργός λαµβάνει το 

δωρεάν προϊόν και είναι επιλογή του εάν θα το χρησιµοποιήσει ή εάν θα το αξιολογήσει στο 

κανάλι του. 

                                                      
15

 (Καργιοφύλλης, n.d.) 
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Υπάρχει όµως και η περίπτωση ο ίδιος να έχει στείλει e-mail και να έχει επικοινωνήσει µε 

την εταιρεία ζητώντας δωρεάν δείγµα µε την προϋπόθεση ότι θα το αξιολογήσει και θα δώσει 

την ειλικρινή άποψη του είτε είναι θετική είτε αρνητική. Για να έχει το επιθυµητό 

αποτέλεσµα αυτό το είδος διαφήµισης η επιχείρηση θα πρέπει να αναπτύξει φιλικές σχέσεις 

µε τους δηµιουργούς έτσι ώστε να υπάρχει εµπιστοσύνη και να αποφευχθεί η περίπτωση της 

εσκεµµένης αρνητικής κριτικής. 

 Επίσης όπως έχω αναφέρει ξανά οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να επηρεάζονται από τον αριθµό 

ενός καναλιού αλλά από το αντίκτυπο που έχει ένας δηµιουργός στον θεατή αυτό µπορεί να 

το ανακαλύψει η επιχείρηση βλέποντας κανάλια τα οποία είναι σχετικά µε τα προϊόντα που 

προωθεί η εταιρία π.χ µια εταιρία καλλυντικών θα ψάξει να βρει κανάλια τα οποία κάνουν 

µαθήµατα µακιγιάζ τα γνωστά tutorials.  

Η επιλογή του καναλιού πρέπει να γίνεται µε προσοχή και κυρίως σε κανάλια των οποίων το 

κοινό αποτελείται από ανθρώπους ηλικιών τους οποίους θα ενδιέφερε το προϊόν σας.Όταν 

µία εταιρία δηµιουργεί ένα νέο προϊόν το οποίο δεν είναι ακόµα διαθέσιµο στον κόσµο για 

αγορά µπορεί να στείλει δωρεάν δείγµα στον influencer ώστε να είναι ο πρώτος που θα τα 

δοκιµάσει και θα τα αξιολογήσει. Εάν είναι θετική η κριτική αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα το 

κοινό να ανυποµονεί για το προϊόν αυτό και όσα περισσότερα κανάλια µιλάνε για αυτό και 

για την ηµεροµηνία που θα γίνει διαθέσιµο είναι πιθανό πιο πολλοί άνθρωποι να δείξουν το 

ενδιαφέρον τους για αυτό. Αυτός ο τρόπος διαφήµισης ακολουθείτε και από επιχειρήσεις 

όπως είναι τα ξενοδοχεία η και τα εστιατόρια που ο διαφηµιζόµενος επικοινωνεί µε τον 

∆ηµιουργό και του προσφέρει δωρεάν διαµονή ή αντίστοιχα γεύµα και αντί για πληρωµή 

ζητάει την προβολή της επιχείρησης του στο βίντεο. 

Η δηµουργία καλών διασυνδέσεων στον χώρο του Youtube αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι 

για να κάνει κάποιος την επιχείρηση του πιο γνωστή. Αυτό µπορεί να το πετύχει µε το να 

ενηµερώνει τον δηµιουργό για καινούργια προϊόντα πριν ακόµα γίνουν διαθέσιµα στο κοινό 

και αυτοί µε την σειρά τους µπορεί να είναι οι πρώτοι που θα µιλήσουν για αυτό δηλαδή 

‘κερδίζουν την αποκλειστικότητα’ του να γνωρίζουν για αυτό και να µιλήσουν για αύτο 

πρώτοι.
(16)(17
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 (Conner, 2016) 
17

 (Hendle, 2015) 
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7 SEO (Search Engine Optimization) 

7.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SEO ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ  

 

Το  SEO ιστοσελίδων στα ελληνικά σηµαίνει Βελτιστοποίηση στις Μηχανές Αναζήτησης,  

είναι η αποτελεσµατικότερη µέθοδος digital marketing και µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τις 

πωλήσεις που πραγµατοποιούνται στην εταιρεία.Όταν γίνεται αναζήτηση οι χρήστες 

κοιτάζουν µόνο τις πρώτες σελίδες των αποτελεσµάτων για αυτόν τον λόγο η ιστοσελίδα θα 

πρέπει να δηµιουργηθεί µία καλά στηµένη ιστοσελίδα µε την έννοια της εµφανισης και του 

περιεχοµένου της. Ουσιαστικά λοιπόν το SEO αποτελεί µία σειρά ενεργειών που πρέπει να 

ακολουθήσει µία επιχείρηση εντός της ιστοσελίδας αλλά και εκτός ώστε να πετύχει τον στόχο 

της ο οποίος είναι να φτάσουµε σε όσο το δυνατόν σε υψηλότερη θέση στην κατάταξη των 

αποτελεσµάτων στις αναζητήσεις από τις µηχανές αναζήτησης του διαδικτύου.
 (18)

 

Τα βήµατα αυτά είναι τα off page τα οποία αποτελούν ενέργειες που γίνονται εκτός της 

ιστοσελίδας τα οποία έχουν στόχο το να την κάνουν δηµοφιλή στους χρήστες δηλαδή :  

• Έρευνα αγοράς 

• Λέξεις κλειδιά 

• Τροποποιήσεις 

• Επιλογή domain name και 

• Google Algorithm 

Και οι on page τα οποία αποτελούν τις ενέργειες που πραγµατοποιεί εντός της ιστοσελίδας η 

επιχείρηση για να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους πιθανούς αγοραστές δηλαδή: 

• Επικεφαλίδες και URL 

• SEO Optimization κειµένων 

• Title-Meta description 

• Images και photos 

• Link building  

Εάν τα off page βήµατα δεν πραγµατοποιηθούν σωστά τότε είναι σίγουρο το ότι και τα on 

page βήµατα θα αποτύχουν διότι εξαρτώνται από τα πρώτα. 

 

                                                      

 18 (Yalcin & Kose, 2010) 
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8 Off page 

 

� Έρευνα αγοράς : 

 Η κάθε επιχείρηση είναι σχεδόν αδύνατο να δηµιουργήσει ένα αποτελεσµατικό SEO 

ιστοσελίδων εάν δεν πραγµατοποιήσει έρευνα αγοράς (µε τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων 

πελατών µας)  και ανταγωνισµού. Για να δηµιουργηθεί µία επιτυχηµένη στρατηγική 

µάρκετινγκ ένας από τους ποιο σηµαντικούς παράγοντες είναι να γνωρίζει πράγµατα για τους 

αγοραστές τις όπως την ηλικία τους ,το φύλο τους, την χώρα/περιοχή από την οποία 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα, το µορφωτικό επίπεδο τους και τέλος την γλώσσα την οποία 

µιλούν. Όλες αυτές τις πληροφορίες τις χρησιµοποιεί η επιχείρηση έτσι ώστε να 

τροποποιήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σύµφωνα από τα παραπάνω δηµογραφικά 

στοιχεία που θα συλλέχθηκαν. Για παράδειγµα εάν η επιχείρηση είναι τοπική θα ήταν 

ανούσιο να στοχεύσει και σε άλλες περιοχές επίσης εάν την ιστοσελίδα την επισκέπτονται και 

από το εξωτερικό τότε θα ήταν καλύτερο να κάνει η επιχείρηση µετάφραση της σελίδας στις 

αντίστοιχες γλώσσες. 
(19)

 

Τέλος για να κάνουµε έρευνα ανταγωνισµού πιο συγκεκριµένα (online ανταγωνισµού) οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να ψάχνουν σε σελίδες ,µε παρόµοια προϊόντα και υπηρεσίες, τις τιµές 

τους έτσι ώστε να αναλάβουµε τα κατάλληλα µέτρα και να γίνουν ανταγωνιστικοί. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί για παράδειγµα µε προσφορές όπως είναι οι εκπτώσεις για ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µε το να χαµηλώσουν τις τιµές για να τους προτιµήσει ο 

πιθανός αγοραστής, µε το να δίνουν µε την αγορά ενός προϊόντος άλλο ένα δώρο αλλά και µε 

τα εκπτωτικά κουπόνια στα οποία µετά την κατανάλωση ενός συγκεκριµένου ποσού µπορεί 

να αγοράσει κάτι άλλο δωρεάν. Όλα αυτά συντελούν στο να προβλέπουµε µε περισσότερη 

αποτελεσµατικότητα τα επόµενα βήµατα και ενέργειες που πρέπει να πράξει µία επιχείρηση.  

� Λέξεις κλειδιά :  

Από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για να πετύχει µία ιστοσελίδα υψηλή κατάταξη στην 

πρώτη σελίδα της Google είναι η σωστή επιλογή των λέξεων κλειδιών της των γνωστών 

keywords. Η επιλογή των keywords που θα επιλέχθούν για την περιγραφή των προϊόντων και  

υπηρεσιών της θα πρέπει να γίνεται εφόσον εντοπίσει τον τρόπο σκέψης του αγοραστικού 

κοινού της. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί µε µία έρευνα αγοράς µε την βοήθεια της µηχανής 

αναζήτησης της Google στην οποία θα ψάξει να βρει τον τρόπο µε τον οποίο οι αγοραστές 

αναζητούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. 

 Το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις πολλές φορές απέχει από τον αυτό 

του κοινού. Ένα παράδειγµα είναι όταν ένας καταναλωτής µπαίνει σε µία ιστοσελίδα ή 

βλέπει µία διαφήµιση για το προϊόν η την υπηρεσία της υπάρχει περίπτωση να µην θυµαται 

την ονοµασία του αλλά να θυµάται τις λειτουργίες αυτού δηλαδή πιο συγκεκριµένα ένας 

πιθανός αγοραστής µπορεί να θέλει να ψάξει ένα make up µπορεί να µην θυµάται την 

ονοµασία αλλά να θυµάται την επιχείρηση που το παράγει αλλά και άλλες ιδιότητες  του έτσι 
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στην µηχανή αναζήτησης θα συµπληρώσει το όνοµα την επιχείρησης που το προµηθεύει και 

τις ιδιότητες. 

 Όλες αυτές τις λέξεις κλειδιά θα της συλλέξει η επιχειρήση και θα τις βάλει σε µία λίστα 

µέσω της οποίας θα επιλέξει αυτές που έχουν τον µηνιαίο όγκο αναζήτησης και περιγράφουν 

µε µεγαλύτερη συνάφεια το προϊόν/υπηρεσία. Η έρευνα αυτή λοιπόν περιλαµβάνει : 

• Εύρεση λέξεων κλειδιών 

• Ανάλυση 

• Επιλογή βάση όγκου αναζήτησης 

• Προσαρµογήτων λέξεων στην ιστοσελίδα 

 

� Τροποποίηση : 

Ύστερα από την συλλογή πληροφοριών µέσω της έρευνας αγοράς/ανταγωνισµού και των 

λέξεων κλειδιών που πραγµατοποιήθηκε ακολουθούν οι τροποποιήσεις.Αυτό σηµαίνει ότι 

εφόσον συλλέχθούν αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να προσαρµόσει τα προϊόντα σύµφωνα 

µε αυτές. Η έρευνα αγορών είναι πιθανό να έδειξε ότι οι τιµές της εταιρείας δεν είναι τελικά 

ανταγωνιστικές ή ότι το ύφος της ιστοσελίδας αλλά και των κειµένων δεν ανταποκρίνεται στο 

ύφος ,στην ηλικία ή το µορφωτικό επίπεδο των χρηστών έτσι τροποποιούµαι την σελίδα 

σύµφωνα µε τα στοιχεία που δώθηκαν απο τις παραπάνω ενέργειες ώστε να στείλουν στο 

στοχευµένο κοινό της το µήνυµα που θέλει. Ο στόχος της επιχείρησης είναι µε την επίσκεψη 

του πιθανού αγοραστή στην σελίδα της  να τον κάνει συχνό και πιστό πελάτη. 

� Domain name : 

Η επιλογή του ονόµαστος της σελίδα είναι πολύ σηµαντικό διότι θα πρέπει να είναι σχετικό 

µε το περιεχόµενο της για να γνωρίζει ο καταναλωτής πριν ακόµα µπει σε αυτήν τον τύπο 

προϊόντων ή των υπηρεσιών που πουλάει η επιχείρηση. 

Ένα εξίσου σηµαντικό βήµα είναι το να επιλέξει πριν ακόµα και από την δηµιουργία της 

σελίδας την κατάληξη που θέλει να έχει το domain name της. Υπάρχουν πολλές καταλήξεις 
(20)

 από της οποίες µπορούµε να επιλέξουµε.  

Κάποια παραδείγµατα είναι : 

a. .gr : χρησιµοποιείται από επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα. 

b. .com : το χρησιµοποιούν συνήθως επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο την προώθηση των 

προϊόντων ή υπηρεσιών στο εξωτερικό και είναι η πιο διαδεδοµένη κατάληξη. 

c. .net : οι επιχειρήσεις που το χρησιµοποιούν είναι παροχής internet. 

d. .org : χρησιµοποιείται από οργανισµούς µη κερδοσκοπικούς. 

e. .tv : χρησιµοποιείται από ιστοσελίδες που αφορούν τον τοµέα της ψυχαγωγίας. 
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f. .fr : όπως και µε την κατάληξη .gr η .fr χρησιµοποιείται από επιχειρήσεις που βρίσκονται 

στην Γαλλία. 

 

� Google algorithm : 

Το Google algorithm η αλλιώς ο αλγόριθµος της Google  αλλάζουν καθηµερινά αυτό 

σηµαίνει ότι κάτι που ισχύει σήµερα µπορεί να µην ισχύει αύριο. Η Google χρησιµοποιεί 

αυτούς τους αλγορίθµους για να την βοηθήσει όταν γίνεται αναζήτηση να εµφανίσει τα πιο 

δηµοφιλή και αυτά που έχουν επιλέξει να δουν οι χρήστες περισσότερο. Για αυτόν τον λόγο 

το SEO  ιστοσελίδων θα πρέπει να το αναλάβει κάποιος που θα ενηµερώνεται για τις 

τελευταίες εξελίξεις στον χώρο. 
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9 On page 
 

Όπως και στα off page βήµατα για ένα επιτυχηµένο SEO µίας ιστοσελίδας οι λέξεις κλειδιά 

είναι πολύ σηµαντικά. Εφόσον τα έχουµε κατηγοριοποιήσει σε οµάδες θα πρέπει να 

επιλέξουµε keywords µε το ίδιο θέµα για να τα χρησιµοποιήσουµε σε κάθε σελίδα ξεχωριστά 

αυτό το κάνουµε διότι η κατάταξη στην Google γίνεται για κάθε σελίδα ξεχωριστά και αυτός 

είναι ο λόγος που στην εµφάνιση των αποτελεσµάτων κάποιες σελίδες µίας ιστοσελίδας 

εµφανίζονται και κάποιες άλλες σελίδες όχι. 

Για παράδειγµα εάν η ιστοσελίδα µας έχει να κάνει µε την αγορά µουσικών οργάνων θα 

πρέπει να βάλουµε ως το βασικό µας keyword “µουσικά όργανα” και ύστερα ως 

δευτερεύοντα  “οικονοµικά µουσικά όργανα” και “µεταχειρισµένα µουσικά όργανα” τα οποία 

περιέχουν το βασικό µας keyword. Υπάρχουν όµως περισσότερα on page βήµατα οποία 

πρέπει να ακολουθήσουµε για να εξασφαλίσουµε την επιτυχία της ιστοσελίδας µας τα οποία 

είναι τα εξης : 

� Επικεφαλίδες και URL :  

Την λέξη κλειδί που θα χρησιµοποιήσουµε ως βασική θα πρέπει να την βάλουµε και στο url ( 

διεύθυνση) της ιστοσελίδας µας. ∆ηλαδή εάν η ιστοσελίδα µας ονοµάζεται “www.music.gr“ 

τότε θα πρέπει να προσθέσουµε στην διεύθυνση µας “www.music.gr/mousika organa” και 

στην συνέχεια θα δηµιουργήσουµε H1,H2 και H3 επικεφαλίδες. 

Οι H1,H2 και H3 επικεφαλίδες και αλλιώς στα αγγλικά headings ανήκουν στον κώδικα html  

και τις χρησιµοποιούµε για την δηµιουργία επικεφαλίδων.  

� SEO optimization κειµένων : 

Η Google θέλει τα αποτελέσµατα που εµφανίζει ύστερα από την αναζήτηση να είναι φιλικά 

προς τους χρήστες αυτό σηµαίνει ότι τα βασικά κείµενα που έχουµε επιλέξει θα πρέπει να 

είναι συντακτικά και ορθογραφικά σωστά. Το πρώτο βήµα που θα πρέπει η κάθε επιχείρηση 

να ελέγξει είναι το readability του κειµένου µας και να κάνουµε τις απαραίτητες διορθώσεις 

δηλαδή : 

� Το κείµενο πρέπει να είναι χωρισµένο σε παραγράφους οι οποίες θα είναι το πολύ 150 

λέξεις. 

� Η κάθε επικεφαλίδα πρέπει να ακολουθείτε από κείµενο των 300 λέξεων 

� Η κάθε πρόταση θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 20 λέξεις 

� Το κείµενο πρέπει να είναι στην ενεργητική φωνή και όχι στην παθητική  

� Θα πρέπει να χρησιµοποιούµε µεταβατικές λέξεις όπως είναι : Εν συνεχεία, Επίσης, 

Επιπλέον, Επιπροσθέτως, Έτσι, Τελικά κ.τ.λ. 

� ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν ορθογραφικά λάθη στην ιστοσελίδα. 
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Επιπλέον πρέπει να προσθέσει µε την κατάλληλη πυκνότητα (density) τις λέξεις κλειδιά στο 

κείµενο της. Το ποσοστό που µπορούµε να  επαναλάβουµε µία λέξη κλειδί µέσα στο κείµενο 

είναι 5-8 % για παράδειγµα σε ένα κείµενο 100 λέξεων η λέξη κλειδί µπορεί να εµφανιστεί 5-

8 φορές. 

Τέλος τα κείµενα το οποία χρησιµοποιούµε µέσα στην ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι δικά 

µας και όχι να τα έχουµε αντιγράψει από άλλες ιστοσελίδες. Η µοναδικότητα των κειµένων 

µας και των περιεχόµενων µίας ιστοσελίδας αποτελεί ένας από τους βασικότερους 

παράγοντες για την υψηλή κατάταξη της σελίδας στις µηχανές αναζήτησης αλλά και για το 

ενδιαφέρον του επισκέπτει. 

� Title-Meta description :  

Το title και meta-description δηλαδή ο τίτλος της σελίδας και η περιγραφή (είναι κάτω από 

τον τίτλο) που εµφανίζονται στα αποτελέσµατα της αναζήτησης αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα για το εάν θα επιλέξει ο χρήστης την σελίδα µας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να 

επιλέξουµε τίτλο και περιγραφή που να προσελκύει τον πιθανό πελάτη µας και να περιέχουν 

ταυτόχρονα την λέξη κλειδί που έχουµε επιλέξει για την κάθε σελίδα τοποθετώντας την στην 

αρχή του τίτλου και της περιγραφής. ∆ηλαδή ο τίτλος θα πρέπει να πρέπει να δηλώνει το 

προϊόν η την υπηρεσία που προωθεί η ιστοσελίδα µας και το κείµενο θα πρέπει να 

διαµορφωθεί έτσι ώστε να είναι ελκυστικό στον καταναλωτή ώστε να επιλέξει τον σύνδεσµο 

που θα τον κατευθύνει στην σελίδα µας. Είναι πολύ σηµαντικό να είµαστε προσεκτικοί µε τις 

επιλογές µας γιατί ο τίτλος και η περιγραφή είναι τα πρώτα στοιχεία που θα δει ο 

καταναλωτής και θα κρίνουν το εάν θα επιλέξει την ιστοσελίδα. 

� Images & Photos : 

Η επιλογή των φωτογραφιών και εικόνων που θα χρησιµοποιήθούν στην σελίδα γίνεται 

εφόσον πληρεί κάποιους κανόνες : 

� Θα πρέπει να επεξεργαστούµε τις εικόνες µας πριν τις ανεβάσουµε στην σελίδα  και θα 

δώσουµε ένα όνοµα το οποίο θα περιέχει την λέξη κλειδί. Εάν η εικόνα µας είναι 

παραπάνω από 90 Kb τότε θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα πρόγραµµα όπως είναι 

το Photoshop για να µειώσουµε τα kb και να τα φέρουµε τουλάχιστον στο 90 (διότι όσο 

µεγαλύτερα είναι τα kb µίας εικόνας τόσο πιο αργή θα είναι η ταχύτητα φόρτωσης της 

σελίδας µας)  εάν δεν µας ενδιαφέρει η ανάλυση της εικόνας τότε µπορούµε να την 

µειώσουµε ακόµα περισσότερο για ταχύτερη φόρτωση. 

� Ύστερα θα πρέπει στην εικόνα που παρουσιάζει το προϊόν η την υπηρεσία µας να 

προσθέσουµε alt text (alternative text ) και description δηλαδή τον τίτλο του και την 

περιγραφή του. Εάν προσθέσουµε στον τιτλο και στην περιγραφή την λέξη κλειδί θα 

αυξήσουµε τις πιθανότητες µας η Google να µας δώσει προτεραιότητα στα 

αποτελέσµατα της. 
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� Link building : 

Το Link building αποτελεί µία πολύ σηµαντική διαδικασία για την σελίδα µας και χωρίζεται 

σε 3 κατηγορίες
21

 : 

 

i. Internal links  

Τα internal links βοηθούν στην εύκολη και οµαλή πλοήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα 

µας. Ουσιαστικά είναι υπερσύνδεσµοι που χρησιµοποιούµε στο κείµενο µας από άλλες 

σελίδες της ιστοσελίδας µας. Η επιλογή της σελίδας που θα χρησιµοποιήσουµε σαν 

υπερσύνδεσµο πρέπει να είναι η καλύτερη που έχουµε στην ιστοσελίδα µας και θα πρέπει 

να χρησιµοποιούµε τις σελίδες µε την λέξη κλειδί  που θέλουµε να προωθήσουµε διότι 

όσο πιο πολύ και πιο συχνά προσθέτουµε τον υπερσύνδεσµο της σελίδας µέσα στα 

κείµενα µας τόσο αυξάνουµε τις πιθανότητες µας να εµφανιστούν στις σελίδες 

αποτελεσµάτων των µηχανών αναζήτησης. Τέλος το anchor text είναι το επισυναπτόµενο 

κείµενο που περιγράφει εν συντοµία τι πρόκειται να δούµε εάν πατήσουµε τον 

υπερσύνδεσµο. Η περιγραφή θα πρέπει να προσελκύσει τον αναγνώστη να πατήσει τον 

υπερσύνδεσµο δηλαδή να µην γράφει το κλασσικό ‘πατήστε εδώ’. 

ii. Outbound links : 

 Τα Outbound links είναι σύνδεσµοι άλλων ιστοσελίδων. ∆ηλαδή εάν η ιστοσελίδα µας 

έχει να κάνει µε το πώς να δηµιουργήσεις ένα site µπορούµε να βρούµε άλλες ιστοσελίδες 

µε το ίδιο θέµα και να χρησιµοποιήσουµε τον σύνδεσµο τους για να παραπέµψουµε τους 

αναγνώστες να πατήσουν την σελίδα αυτή και να δουν αντίστοιχα άρθρα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να δώσουµε στις µηχανές αναζήτησης µία πιο καθαρή είκονα σχετικά µε το 

περιεχόµενο της ιστοσελίδας µας αναφέροντας µέσα σε αυτή πιο γνωστά site από το δικό 

µας έτσι αυξάνουµε την εγκυρότητα του περιεχοµένου µας. Επιπλεόν µπορεί να 

αναπτυχθεί µέσω αυτού συνεργασία µε τα άλλα site και µπορούµε να τους ζητήσουµε να 

κάνουν το ίδιο για εµάς δηλαδή να δηµιουργηθεί µία σχέση αλληλοϋποστήριξης. 

iii. Backlinks : 

Τα backlinks είναι οι σύνδεσµοι της ιστοσελίδας µας που αναφέρονται από άλλες δηλαδή 

είναι το αντίστροφο των outbound links. Όσο δηµοφιλέστερη είναι η ιστοσελίδα η οποία 

έχει αναφέρει την δικιά µας τόσο το καλύτερο για εµάς γιατί µπορεί να αυξηθεί η 

επισκεψιµότητα µας. Το anchor text παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο αλλά και η συνάφεια 

των ιστοσελίδων µεταξύ δηλαδή το περιεχόµενο και των δύο να είναι παρόµοιο. Σε 

περίπτωση που τα backlinks γίνονται συνεχόµενα υπάρχει µεγάλη πιθανότητα η Google 

να το εκλάβει σαν προσπάθεια χειραγώγησης των αποτελεσµάτων και αυτό θα έχει σαν 

αποτέλεσµα κυρώσεις που θα επηρεάσουν αρνητικά την κατάταξη της ιστοσελίδας µας 

στα αποτελέσµατα της µηχανής αναζήτησης. 

                                                      
21

 (Wainwright, 2012) 
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10 SMO (Social Media Optimization) 
 

Όπως έχω προαναφέρει τα κοινωνικά µέσα αποτελούν σηµαντικό ρόλο στην ζωή µας. Είναι 

ένας τρόπος ενηµέρωσης, ψυχαγωγίας, διαφήµισης και πλέον µπορούµε να τα 

αντιµετωπίζουµε σαν επιλογή για την επαγγελµατική µας απασχόληση.Το SMO ή αλλιώς η 

κοινωνική βελτιστοποίηση µέσων ενηµέρωσης είναι ουσιαστικά ένα µέρος του SEO.Mε το 

SMO στοχεύουµε στο να αυξύσουµε την επισκεψιµότητας στην ιστοσελίδα µας µε την 

βοήθεια των κοινωνικών µέσων.  

Αρχικά το SMO είχε σχεδιαστεί για να αυξήσει την επιισκεψιµότητα των ιστοσελίδων µέσω 

άλλων ιστοσελίδων που αφορούν τα κοινωνικά µέσα. Στην σηµερινή εποχή τα πράγµατα 

έχουν αλλάξει το SMO για µια ιστοσελίδα θεωρείται απαραίτητο και πολύ πιο σηµαντικό όχι 

µόνο γιατί το πλήθος των ανθρώπων που χρησιµοποιούν τα κοινωνικά µέσα έχει αυξηθεί 

δραµατικά αλλά και γιατί φέρνει καλύτερα αποτελέσµατα στην µηχανή αναζήτησης (SEO). 

Όλες πλέον οι ιστοσελίδες περιλαµβάνουν συνδέσµους που ανακατευθύνουν είτε στο 

Facebook, twitter, Instagram, LinkedIn και οπουδήποτε αλλού έχει η επιχείρηση προφίλ. Ο 

χρήστης µπορεί να µοιραστεί µέσω του δικού του προφίλ την ιστοσελίδα µας µε αυτόν τον 

τρόπο διαφηµιζόµαστε και ανεβαίνει το πλήθος των χρηστών που την επισκέπτονται. 

Υπάρχουν κάποια βήµατα που µπορούν να βοηθήσουν µία επιχείρηση να κάνει όσο το 

δυνατό καλύτερο το SMO της ιστοσελίδας δηλαδή : 

� Φήµη: Πρέπει να αυξήσουµε την φήµη µας για να θεωρηθούµε από τους χρήστες µας 

αξιόπιστοι διότι µία ιστοσελίδα χωρίς σχόλια και µεγάλο αριθµό κοινοποιήσεων προκαλεί 

λιγότερη εµπιστοσύνη. 

� Αλληλεπίδραση: Πρέπει να ενθαρρύνει τους καταναλωτές της να µοιράζονται και να 

µιλάνε για την ιστοσελίδα της µε τους φίλους τους στα κοινωνικά µέσα και να συζητούν 

για την εµπειρία που είχαν κατά την διάρκεια της παραµονής τους στην ιστοσελίδα µε 

αυτούς..     

� Εγκυρότητα: Το κύρος της ιστοσελίδας εξαρτάται από την εγκυρότητα της. Για αυτόν 

τον λόγο πρέπει να επικεντρώνεται στους τοµείς που γνωρίζει καλά και να µην 

αναφέρεται σε θέµατα τα οποία δεν µπορεί να εξηγήσει σε περίπτωση που του τεθούν 

ερωτήσεις. 

� Κοινονικοποίηση: Πρέπει να αλληλεπιδρά και να συζητάει µε τους πιθανούς αγοραστές 

ώστε να αποκτήσουν το συναίσθηµα της οικιότητας µε την επιχείρηση αλλα και µε τους 

ανθρώπους που την διαχειρίζονται ώστε να συνεχίζουν να την υποστηρίζουν και να την 

προτείνουν. 

� Κοινωνικά Μέσα: Θα πρέπει να γνωρίζει καλά το πώς θα διαχειριστεί τα κοινωνικά 

µέσα ώστε να αυξήσει την επιρροή που έχει στους επισκέπτες. 
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� Βελτιστοποίηση: Τέλος θα πρέπει συνεχώς η επιχείρηση να βελτιώνει τις γνώσεις της 

πάνω στο τεχνικό κοµµάτι της ιστοσελίδας ώστε να µπορεί να κάνει αλλαγές σύµφωνα µε 

τα δεδοµένα της εποχής µας. 

Πιο αναλυτικά : 

� Φήµη 

Η φήµη στηρίζεται στο περιεχόµενο της ιστοσελίδας. Εάν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

προσφέρει η επιχείρηση είναι καινοτόµα και η ποιότητα τους καλή τότε θα αποκτήσει τον 

σεβασµό και την αξιοπιστία του κοινού. Αυτό προϋποθέτει την συνεχή έρευνα αγοράς και 

την δηµιουργία πρωτοπόρων προϊόντων χωρίς να γίνεται αντιγραφή ιδεών από άλλες 

επιχερήσεις. Επίσης τα προϊόντα που παράγειι θα πρέπει να διαφοροποοιούνται από τα 

προηγούµενα διότι εάν παρουσιάζει συνέχεια παρόµοια προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς 

κάποια διαφορετική λειτουργία ο καταναλωτής θα σταµατήσει να  την προτιµάει  και να 

την υποστηρίζει. 

� Αλληλεπίδραση 

Η αλληλεπίδραση µε το κοινό είναι απαραίτητη για την  εξασφάλιση της εµπιστοσύνη του 

προς αυτήν. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί για παράδειγµα µε το να απαντάει στα σχόλια που 

αφήνουν στην ιστοσελίδα της ή στο Facebook, Instagram και σε όποιο άλλο κοινωνικό 

µεσο δικτύωσης έχει προφίλ η επιχήρηση ή ακόµα και στις απορίες/παράπονα που µπορεί 

να έχουν οι καταναλωτές να υπάρχουν γρήγορες απαντήσεις. 

Πρέπει να στοχεύει σε κοινωνικά µέσα µέσο των οποίων θα αλληλεπιδρά µε τους πελάτες 

της και θα κάνει όσο πιο εύκολο γίνεται την επικοινωνία της µε αυτούς. Πρέπει να βρεί 

εφαρµογές οι οποίες δεν θα υποχρεώνουν τους καταναλωτές µας να δηµιουργήσουν νέα 

προφίλ σε διαφορετικά δίκτυα. Μία τέτοια εφαρµογή είναι το disqus το οποίο µπορούµε 

να το βάλουµε σαν ένα plug-in στην ιστοσελίδα µας.  

� Αξιοπιστία 

Η αξιοπιστία µίας ιστοσελίδας για την Google είναι ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι. Οι 

µηχανές αναζήτησης ψάχνουν περιεχόµενο το οποίο είναι έγκυρο και ασφαλές για να 

προωθήσουν. Όσο πιο πολύ οι καταναλωτές µοιράζονται την ιστοσελίδα , πατάνε Μου 

αρέσει (Like) στο περιεχόµενο της και σχολιάζουν θετικά για αυτό τόσο πιθανότερο είναι 

η αξιοπιστία της ιστοσελίδας µας να αυξηθεί.  

� Κοινονικοποίηση 

Οι σωστές διασυνδέσεις είναι επίσης ένα θετικό στοιχείο που µπορεί να βοηθήσει την 

αύξηση της επισκεψιµότητας στην ιστοσελίδα µας. Η συνεργασία της επιχείρησης µας µε 

µία άλλη γνωστή επιχείρηση για την από κοινού δηµιουργία ενός προϊόντος µπορεί να 

αυξήσει το κοινό µας και να εξασφαλίσει την αξιοπιστία µας γρηγορότερα. Επίσης η 

απόκτηση φιλικών σχέσεων µε µεγάλες εταιρείες µπορούν να φανούν κερδοφόρες εάν 
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αυτές διαφηµίσουν τα προϊόντα µας στις ιστοσελίδες τους µέσο για παράδειγµα των 

backlinks. 

� Κοινωνικά µέσα 

Είναι πολύ σηµαντικό από µέρους της επιχείρησης να κάνει µία έρευνα στα κοινωνικά 

µέσα για να ανακαλύψει η πλειοψηφία των καταναλωτών από πού προέρχεται ώστε να 

δηµιουργήσει προφίλ στα αντίστοιχα µέσα και να επικεντρωθεί σε αυτά από τα οποία 

γίνονται τα περισσότερα like και share γιατί όταν για παράδειγµα η πλειοψηφία των 

αγοραστών µας  µοιράζεται την ιστοσελίδα µας στο Facebook και όχι στο Instagram ή 

στο LinkedIn τότε θα δώσουµε µεγαλύτερη βάση στο πρώτο γιατί αυτό θα µας φέρει τους 

περισσότερους πιθανούς αγοραστές χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πρέπει να σταµατήσουµε 

να δίνουµε βάση και στα άλλα. Πρέπει η κάθε επιχείρηση να καταναλώνει χρόνο στα 

κοινωνικά µέσα διότι µέσο αυτών θα κερδίσει το µεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών .  

� Βελτισοποίηση 

Κάποιες τεχνικές που θα πρέπει να προσέξουµε και να ενηµερωνόµαστε συνεχώς για την 

εξέλιξή τους µε την πάροδο του χρόνου είναι: 

o Κουµπία κοινωνικών µέσων: Αυτά είναι τα εικονίδια που θα πατάει ο κάθε χρήστης 

για να µοιράζεται τον σύνδεσµο της ιστοσελίδας µας µε τα αντίστοιχα κοινωνικά 

µέσα. Θα πρέπει να ενηµερωνόµαστε γιατί µε την πάροδο του χρόνου τα κοινωνικά 

µέσα πληθαίνουν και πρέπει να γνωρίζουµε την εξέλιξη τους συνεχώς όσο αφορά το 

πλήθος των ατόµων που προστίθενται σε αυτά δηλαδή µέχρι τώρα η κοινότητα του 

Facebook έχει έναν πολύ µεγάλο κοινό ανθρώπων σε λίγα χρόνια το πιο πιθανό είναι 

να δηµιουργηθεί κάποιο άλλο δίκτυο που θα ξεπεράσει το πλήθος του πρώτου και σε 

αυτή την περίπτωση η ιστοσελίδα µας θα πρέπει να αλλάξει το κέντρο βάρους της για 

αυτόν τον λόγο κιόλας οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ενηµερωµένες στον τοµέα 

των κοινωνικών µέσων και πιο συγκεκριµένα στις καινούργιες πλατφόρµες που 

αναπτύσονται. 

 

o Σύνδεσµοι: όπως και στα share buttons έτσι και εδώ θα πρέπει να βάλουµε κάποια 

εικονίδια στην ιστοσελίδα µας τα οποία όταν οι πελάτες µας θα πατάνε πάνω σε αυτά 

θα µπαίνουν στο προφίλ που έχουµε στα κοινωνικά µέσα και θα βλέπουν πληροφορίες 

φωτογραφίες και γενικά θα µπορούν να επικοινωνούν και µε άλλους ακολούθους µας 

και να ανταλλάσουν απόψεις για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει.  

 

o Εγγραφή: Όπως και οι εγγραφές στο youtube έτσι µπορούµε να εγγραφούµε και σε 

µία ιστοσελίδα. Αυτό το Plug-in θα ρωτάει τον χρήστη εάν θέλει να συνδεθεί µε το 

email του στην ιστοσελίδα και εάν θέλει να του έρχονται ειδοποιήσεις για καινούργιες 

προελεύσεις ή και προσφορές ώστε να µένει συνεχώς ενηµερωµένος για τις εξελίξεις. 

 

o Περιεχόµενο: Το περιεχόµενο µας όπως έχω αναφέρει και παραπάνω θα πρέπει να 

είναι αυθεντικό, καινοτόµο και όσο το δυνατό πιο προσιτό αντίστοιχα πάντα και µε την 
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ποιότητα του έτσι ώστε να έχει αντίκτυπο η επιχείρηση σε µεγαλύτερο εύρος 

ανθρώπων. Επίσης το περιεχόµενο µε το οποίο θα το παρουσιάζουµε και θα το 

προωθήσουµε στην ιστοσελίδα µας θα πρέπει να είναι ελκυστικό προς τον αναγνώστη. 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί για παράδειγµα µε την δηµιουργία ενός αστείου βίντεο στο 

οποίο θα διαφηµίζουµε το προϊόν η την υπηρεσία µας. Στόχος µας είναι να αγγίξουµε 

το συναισθήµατα του καταναλωτή.
(22)

 

 

o Είσοδος: Ένας ακόµα τρόπος για να εξασφαλίσουµε ότι το κοινό θα ενηµερώνετε 

συνεχώς για ότι καινούργιο δηµιουργεί η επιχείρηση µπορούµε να βάλουµε ένα plug-in 

µέσα στην ιστοσελίδα το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη να συνδέεται µε τα 

κοινωνικα µέσα στην ιστοσελίδα. Ένα απλό παράδειγµα είναι το printerest το οποίο 

για να σου επιτρέψει να δεις τα pin του τα οποία µπορεί να είναι άρθρα και 

φωτογραφίες σου ζητάει είτε να συνδεθείς µε το Facebook ή µε το email σου ή 

κάνοντας ένα λογαριασµό. Αυτό το κάνουν διότι έτσι η ιστοσελίδα αποκτά πρόσβαση 

στα δηµογραφικά στοιχεία των επισκεπτών της και µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να 

µετατρέψει το περιεχόµενο της αντίστοιχα. 

 

o Snippets: Τα snippets ουσιαστικά είναι οι πληροφορίες που εµφανίζονται κάτω από τα 

αποτελέσµατα ύστερα από µία αναζήτηση.Τα rich snippets είναι οι το ίδιο αλλά µε 

περισσότερες πληροφορίες.  

 

o Τίτλοι: Πρέπει να επεξεργαζόµαστε τους τίτλους µας λαµβάνοντας υπόψη και τα 

κοινωνικά µέσα διότι το Twiiter για παράδεγµα έχει ένα όριο στις λέξεις οπότε θα 

πρέπει να τον προσαρµόσουµε ώστε να µην είναι µεγάλος αλλά να προειδεάζει και τον 

επισκέπτει για το περιεχόµενο της ιστοσελίδας  

 

o Φωτογραφίες: στην ιστοσελίδα αλλά και στα κοινωνικά µέσα όταν προωθούµε τα 

προϊόντα θα πρέπει να χρησιµοποιούµε φωτογραφίες καλής ποιότητας που να µην 

παραπλανούν τον πελάτη µας. Αυτό την σηµερινή εποχή αποτελεί ένα σηµαντικό 

πρόβληµα κατά το οποίο πολλές ιστοσελίδες και µέσα τα οποία λειτουργούν σαν 

επιχειρήσεις πουλάνε προϊόντα χρησιµοποιώντας παρόµοιες φωτογραφίες µεταξύ τους 

και µπορεί η µία επιχείρηση να στείλει το αυθεντικό προϊόν δηλαδή αυτό που 

περιέγραφε και έδειχνε στην σελίδα της αλλά η άλλη να στείλει ένα πολύ χαµηλής 

ποιότητας που δεν έχει καµία σχέση µε την περιγραφή του ή την φωτογραφία του
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11 Ιστοσελίδες 
 

Η δηµιουργία ιστοσελίδων στις µέρες µας είναι ένας διαδεδοµένος τρόπος να προωθείς την 

επιχείρηση σου αλλά και να δηµιουργείς ένα περιβάλλον ή αλλιώς µία κοινότητα χρηστών 

στην οποία θα νιώθουν την ασφάλεια αλλά και την ελευθερία να εκφράζουν και να 

ανταλλάσσουν τις απόψεις τους. Εκτός από την προώθηση µίας επιχείρησης πολύ νέοι στις 

µέρες µας έχουν επιλέξει να δηµιουργούν ηλεκτρονικά καταστήµατα και να πουλάνε τα 

προϊόντα τους αποκλειστικά µέσω της ιστοσελίδας. 
23

 

Στα πρώτα χρόνια του διαδικτύου τις περισσότερες ιστοσελίδες τις διαχειρίζονταν το τµήµα 

της τεχνολογίας πληροφοριών της κάθε επιχείρησης. Πολλές επιχειρήσεις έχουν µεγάλη 

απήχηση στο κοινό λόγω του άριστου σχεδιασµού της ιστοσελίδας της ενώ αντίστοιχα ο 

κακός σχεδιασµός έχει ως αποτέλεσµα την αποτυχία της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου της 

ίδιας της επιχείρησης ειδικά στην περίπτωση που αυτή είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική. 

� 1991 Η αρχή 

Ο Βρετανός επιστήµονας της CERN Tim Berners-Lee εφηύρε το World Wide Web (WWW) 

Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.Σφάλµα! Το αρχείο 

προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.το 1989 στο ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής 

Φυσικής στη Γενεύη της Ελβετίας . Ο σκοπός της δηµιουργίας και ανάπτυξης του ιστού 

αυτού αρχικά ήταν να µοιράζονται αυτόµατα πληροφορίες µεταξύ επιστηµόνων στα 

πανεπιστήµια αλλά και ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο.  

Η πρώτη ιστοσελίδα στον κόσµο (η οποία βρίσκεται σε αυτόν τον ιστότοπο  

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

 

Εικόνα 13 Η πρώτη ιστοσελίδα 
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Περιέγραφε τα βασικά χαρακτηριστικά του ιστού δηλαδή πως µπορεί κάποιος να έχει 

πρόσβαση στα αρχεία ενός άλλου χρήστη και το πώς να δηµιουργήσει τον δικό του 

 

διακοσµητή. Στις 30 Απριλίου του 1993 η CERN έκανε διαθέσιµο τον ιστό World Wide Web 

στο κοινό.  

 

� HTML 

Για τον σχεδιασµό των ιστοσελίδων τα πρώτα χρόνια ο µόνος τρόπος κατασκευής ήταν µέσω 

της γλώσσας προγραµµατισµού που ονοµάζεται HTML και αποτελείται από ετικέτες π.χ 

<table>. Εξαιτίας όµως της έλλειψης των επιλογών που υπήρχαν οι ιστοσελίδες που 

δηµιουργούνταν ήταν πολύ απλές Επιπλέον οι δοµή αυτή ήταν εύθραυστη και δύσκολη στο 

να διατηρηθεί.  

 

� 1993-ALLIWEB 

2 χρόνια µετά την δηµοσίευση του ιστού World Wide Web δηµιουργήθηκε η ιστοσελίδα  

ALIWEB (που βρίσκεται στην διεύθυνση:  http://www.aliweb.com/) και είναι η πρώτη 

µηχανή αναζήτησης. ∆ηµοσιεύθηκε τον Νοέµβριο του 1993 και αποτελείτε από µία ποικιλία 

συνδέσµων στους οποίους οι χρήστες µπορούσαν να βρουν όποια ιστοσελίδα ήθελαν 

ανάλογα µε το περιεχόµενο που τους ενδιέφερε. 

 

� 1993- MTV 

Το MTV λάνσαρε την ιστοσελίδα του το 1993. Ο VJ Adam Curry διαχειριζόνταν την σελίδα 

ανεπίσηµα.  

 

� 1994 –Το πρώτο banner 

Πολλές σελίδες στο διαδίκτυο χρησιµοποιούσαν διαφηµίσεις στην δεκαετία του ’90 αλλά το 

hotwired ήταν η πρώτη ιστοσελίδα που χρησιµοποίησε το πρώτο banner σαν επικεφαλίδα της 

το 1994 ο σχεδιασµός είχε αρχίσει να γίνεται ήδη όλο και πιο περίπλοκος ενώ η σελίδα είχε 

λίγο κείµενο σε σχέση µε τις προηγούµενες βλέπουµε ότι επικεντρώνονταν πιο πολύ στο 

σχέδιο της. Μέχρι τα µέσα του 1994 υπήρχαν ήδη 2738 ιστοσελίδες, και µέχρι το τέλος του 

χρόνου περισσότερες από 10,000.  
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� JavaScript  

Το JavaScript έδωσε στους σχεδιαστές την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν µία εναλλακτική  

γλώσσα προγραµµατισµού για την κατασκευή της ιστοσελίδας τους που θα τους παρείχε 

περισσότερες επιλογές. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσα στην HTML.  

� 1996  

Το 1996 ο αριθµός των ανθρώπων που χρησιµοποιούσαν το διαδίκτυο παγκοσµίως έφτασε 

τους 36 εκατοµµύρια. Το CNN εκείνη την χρονιά µε την ιστοσελίδα: CNN's 1996 year in 

review παρουσίασε µία από τις καλύτερες ιστοσελίδες µέχρι τότε ,χρησιµοποιώντας κείµενο 

εικόνες αλλά και διαφηµίσεις, δηλαδή είχε ισορροπηµένο και ταυτόχρονα ευχάριστο 

σχεδιασµό. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το ’96 να αυξηθεί ο αριθµός των ιστοσελίδων από τις 

25,300 που υπήρχαν µέχρι τότε στο 257.,601 και αυτό είχε ως συνέπεια ο αριθµός της 

επισκεψιµότητας ανα σελίδα να φτάσει από το 1908 στους 301.  

 

� Flash  

Το flash άλλαξε τα δεδοµένα για τους σχεδιαστές υπολογιστών και τους έδωσε περισσότερες 

επιλογές σε ότι αφορά τον σχεδιασµό. Για πρώτη φορά οι σχεδιαστές µπορούσαν να 

δηµιουργήσουν οποιοδήποτε σχέδιο ήθελαν, να προσθέσουν κινούµενα σχέδια. Το µόνο 

πρόβληµα ήταν ότι δεν είχαν όλοι οι σχεδιαστές το λογισµικό αυτό και οι ιστοσελίδες µε 

αυτό το λογισµικό φόρτωναν πιο αργά από αυτές που δεν το είχαν. 

 

� 1998 – Μηχανή αναζήτησης Google 

Το διαδίκτυο το 1998 άρχισε να εµφανίζει όλο και περισσότερες οµοιότητες µε αυτό που 

γνωρίζουµε σήµερα. Η παγκοσµίως γνωστή µηχανή αναζήτησης Google BETA έγινε 

διαθέσιµη σε όλους τους χρήστες στις 4 Σεπτεµβρίου του 1998. 

 

� Cascading Style Sheets (∆ιαδοχικά φύλλα ύφους) 

Με τα διαδοχικά φύλλα ύφους µπορούµε να ορίσουµε το στυλ της HTML σελίδας µας 

δηλαδή το χρώµα το µέγεθος της γραµµατοσειράς τις διαστάσεις και πολλά άλλα. Τα 

διαδοχικά φύλλα ύφους έκαναν την εµφανισή τους λίγο µετά την δηµιουργία του λογισµικού 

Flash.  

 

� 2000 – Υ2Κ και οικονοµία 
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Το 2000 εµφανίστηκε ο ιός της χιλιετίας
(24)

 ή αλλιώς Υ2Κ bug κατά τον οποίο ορισµένοι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν µπορούσαν να διακρίνουν µεταξύ των ετών 1900 και 2000 και 

είχε προκαλέσει την παράλυση πολλών λογισµικών και παράλυση των συστηµάτων αυτό 

οφειλόταν στο γεγονός ότι τα προγράµµατα πολλών  υπολογιστών ήταν σχεδιασµένα να 

βραχύνουν τα 4αψήφια έτη σε 2 για να σώζουν την µνήµη δηλαδή το “1998” το αναγνώριζε 

σαν “98” οπότε του ήταν αδύνατο να αναγνωρίσει το “00” σαν “2000”. 

Το 1999 δηµιουργήθηκε η PayPal , η οποία σήµερα είναι η πιο γνωστή και ασφαλής 

ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωµών παγκοσµίως, αλλά έγινε γνωστή το 2000. 

 

� 2003 Wordpress 

Μέχρι και το 2000 τον σχεδιασµός µίας ιστοσελίδας το αναλάµβανε το τµήµα τεχνολογίας 

πληροφοριών της επιχείρησης. Το 2003 όµως το πιο γνωστό µέχρι και σήµερα Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Content Management System) η Wordpress . Wordpress was 

estimated to have been installed on approximately 2,000 blogs as of May 2003. 

  

� 2004- MySpace 

Το 2004 οι χρήστες χρησιµοποιούσαν το MySpace όπως χρησιµοποιούµε σήµερα εµείς το 

Facebook δηλαδή δηµιουργούσαν τα δικά τους προφίλ και µπορούσαν να επικοινωνήσουν µε 

άλλους χρήστες οι οποίοι είχαν προφίλ στο MySpace. Πάρα πολλοί επίδοξοι σχεδιαστές 

ιστοσελίδων ασχολούνταν µε αυτό το µέσο κοινωνικής δικτύωσης λόγω του ότι επέτρεπαν 

στους χρήστες την πρόσβαση στον HTML κώδικα έτσι ώστε να σχεδιάζουν µόνοι τους την 

σελίδα τους και µε αυτόν τον τρόπο οι σχεδιαστές είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν τα 

ταλέντα τους κα να εκφράσουν την δηµιουργικότητα τους αλλά και την προσωπικότητα τους 

µέσω της σελίδας τους. 

 

� 2006 - Facebook  

Ενώ το Facebook ξεκίνησε το 2004 µαζί µε το MySpace το χρησιµοποιούσαν ακόµα φοιτητές 

και έπρεπε να έχεις ηλεκτρονική διεύθυνση µε την κατάληξη .EDU για να µπορείς να 

συνδεθείς. Αυτό όµως άλλαξε το 2006 διότι το Facebook  έγινε πια διαθέσιµο δηµοσίως και 

από τότε παραµένει το πιο γνωστό µέσο κοινωνικής δικτύωσης µέχρι και σήµερα µε 1 

δισεκατοµµύριο ανθρώπους να έχουν δηµιουργήσει προφίλ σε αυτό. Πλέον θεωρείται 

αυτονόητο ότι κάποιος έχει προφίλ στο Facebook. Σε αντίθεση µε το MySpace το Facebook 

δεν έδωσε την δυνατότητα στους χρήστες του να αλλάξουν τον κώδικα στην HTML. Και τα 2 

αυτά µέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν την ευκαιρία σε πολλούς δηµιουργούς να 
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αναδείξουν την δηµιουργικότητα τους και τα καλλιτεχνικά τους ταλέντα µε την δηµιουργία 

βίντεο τα οποία έπειτα τα ανέβαζαν µε την ελπίδα να γίνουν γνωστοί.  

 

� Ιστοσελίδες και Τηλέφωνα 

Το 2007 τα τηλέφωνα δεν ήταν συµβατά µε την πλειοψηφία των ιστοσελίδων οπότε ήταν 

δύσκολο ένας χρήστης να χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο στο κινητό του τηλέφωνο. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσµα να ωθήσει τους σχεδιαστές να δώσουν µεγαλύτερη βάση σε αυτό το 

πρόβληµα και να σχεδιάζουν τις ιστοσελίδες τους έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν να έχουν 

πρόσβαση στα κινητά τους τηλέφωνα όπου και αν βρίσκονται.  

Επιπλέον τον Ιούνιο του 2007 η Apple λάνσαρε το πρώτο της iPhone και έφερε ανατρεπτικές 

αλλαγές στην εµπειρία των χρηστών της.Πριν τα κινητά αφής οι χρήστες µπορούσαν να 

συνδεθούν στο διαδίκτυο µε το βασικό πρόγραµµα περιήγησης και η εµπειρία δεν ήταν ούτε 

γρήγορη ούτε ευχάριστη. Η Apple δεν ήταν η πρώτη εταιρεία που λάνσαρε κινητά αφής αλλά 

είναι αυτή που µέχρι και σήµερα καταφέρνει και είναι επίκαιρη και πρωτοπόρα και οι 

χρήστες της περιµένουν µε ανυποµονησία κάθε φορά που λανσάρουν ένα καινούργιο 

µοντέλο.  

 

 

� 2009  

Η Yahoo αγόρασε την Flickr από την Ludicrop ,η οποία την είχε δηµιουργήσει το 2004, και 

ονοµάστηκε µία από τις καλύτερες ιστοσελίδες στο Times 50 το 2009. Το Flickr έδινε την 

δυνατότητα στους χρήστες να µοιράζονται τις φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο και ήταν η 

πρώτη ιστοσελίδα που χρησιµοποίησε συνεργατικές ετικέτες. ∆ηλαδή ένας χρήστης έχει την 

δυνατότητα να φτιάξει ένα προφίλ στο οποίο να έχει φτίαξει ένα άλµπουµ µε φωτογραφίες 

ενός συγκεκριµένου θέµατος ,λόγου χάρη τοπία, ύστερα µπορεί να διαλέξει φωτογραφίες 

διαφορετικών καλλιτεχνών και µετέπειτα να τις συγκεντρώσει αναφέροντας στην κάθε µία 

ξεχωριστά το όνοµα του καλλιτέχνη. 

 

� Responsive Design 

Με το πέρασµα των χρόνων οι χρήστες άρχισαν να χρησιµοποιούν όλο και πιο πολύ το 

κινητό τους τηλέφωνο για να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο αυτό είχε ως αποτέλεσµα το να 

δίνεται µεγαλύτερη βάση στον σχεδιασµό των κινητών. Το 2010 λοιπόν ο Ethan Marcotte 

πρότεινε ,αντί να δηµιουργούν ξεχωριστές ιστοσελίδες που να λειτουργούν στα κινητά ,οι 

σχεδιαστές να δηµιουργούν το ίδιο περιεχόµενο απλά να αλλάζουν την διάταξη και να την 

προσαρµόζουν ανάλογα µε το µέγεθος της συσκευής. 
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� 2014  

Με τον αριθµό των ηλεκτρονικών καταστηµάτων να αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς ,οι 

επιχειρήσεις έψαχναν να βρουν καινούργιους τρόπους για να αλληλεπιδρούν µε πιθανούς 

αγοραστές. 

 Οι αναδυόµενες διαφηµίσεις που εµφανιζόντουσαν στις ιστοσελίδες ενοχλούσαν πολλούς 

χρήστες οπότε βρήκαν έναν τρόπο για να µπλοκάρουν τις διαφηµίσεις.Ο  Henrik Aasted 

Sørensen ο οποίος είναι πλέον ανεξάρτητος προγραµµατιστής λογισµικού ήταν αυτός που 

δηµιούργησε τον κώδικα για την εφαρµογή Adblock το 2002 ,για το πρόγραµµα περιήγησης 

Phoenix το οποίο αργότερα έγινε το γνωστό στην σηµερινή εποχή Firefox, η αρχική εκδοχή 

του Adblock δεν είχε ως στόχο την αφαίρεση των διαφηµίσεων από τις ιστοσελίδες αλλά την 

απόκρυψη τους σε αντίθεση µε την σηµερινή µορφή του ,την οποία την χρησιµοποιούν πλέον 

πάρα πολλοί χρήστες στα προγράµµατα περιήγησης τους πιο συγκεκριµένα 144 εκατοµµύρια 

, µε το οποίο µπορεί κάποιος να επιλέξει να αφαιρεί τις διαφηµίσεις σε µία συγκεκριµένη 

ιστοσελίδα η σε όλες όπως και µπορεί να την σταµατήσει κάποιος οποιαδήποτε στιγµή 

θελήσει.
(25)

 

 

Εικόνα 14 Adblock 
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 (O'Relly, 2015) 
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12  ∆ηµιουργία ιστοσελίδας 
 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα σας παρουσιάσω τα βήµατα που ακολούθησα για την δηµιουργία της 

ιστοσελίδας µου. 

Αρχικά για το domain name και το host της ιστοσελίδας χρησιµοποίησα το biz.nf. Αυτή η 

ιστοσελίδα προσφέρει τα παραπάνω δωρεάν αλλά και µε πληρωµή επιπλέον µας δίνει την 

δυνατότητα να επιλέξουµε ανάµεσα σε 3 πακέτα φιλοξενίας εκ των οποίων τα 2 είναι επι 

πληρωµή και προσφέρουν απεριόριστο διαδικτυακό χώρο και µεταφορά δεδοµένων µεταξύ 

της ιστοσελίδας µας των χρηστών και του διαδικτύου. 

• Το 1
ο
  πακέτο είναι δωρεάν το οποίο συµπεριλαµβάνει 1000 MB χώρο δίσκου και 

5GB µεταφορά δεδοµένων τον µήνα 

• Το 2
ο
 πακέτο το οποίο λέγεται προσωπικό δηλαδή το χρησιµοποιούµε καθαρά για 

προσωπική χρήση, αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να κάνουµε µία ιστοσελίδα στην 

οποία να παρουσιάζουµε την δουλειά µας και το ποιοι είµαστε, να δίνουµε συµβουλές 

αλλά και µέσω αυτού να εκφράζουµε και να ανταλλάσσουµε τις απόψεις µας µε 

άλλους χρήστες. Εάν επιλέξουµε το προσωπικό πακέτο τότε θα έχουµε απεριόριστο 

χώρο δίσκου και δεδοµένα µεταφοράς και τέλος µας δίνει 5 δωρεάν subdomain name 

µε την κατάληξη co.nf και 1 domain. 

• Η 3η και τελευταία επιλογή είναι το επιχειρηµατικό πακέτο το οποίο συνήθως το 

χρησιµοποιούµε για να στήσουµε την επιχείρηση µας. Όπως και µε το προσωπικό 

πακέτο έχουµε απεριόριστο χώρο δίσκου αλλά και µεταφορά δεδοµένων αλλά σε 

αντίθεση µε το προσωπικό το επιχειρηµατικό µας προσφέρει 1 domain name και 50 

subdomain µε την κατάληξη co.nf.  

Τα βήµατα που ακολούθησα για την δηµιουργία της ιστοσελίδας αναλυτικά είναι τα εξής: 

a) Επιλογή του domain name της ιστοσελίδας µου το οποίο είναι όπως βλέπουµε και στο 

screenshot που σας παραθέτω YouMagazine.co.nf 
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Εικόνα 15 domain name 

Μετά την επιλογή του domain name µου έπρεπε να κάνω εγγραφή  και να επιλέξω το hosting 

που ήθελα. 

Επέλεξα το free hosting το οποίο όπως έχω προαναφέρει παρέχει µέχρι και 3 subdomain 

name και είναι δωρεάν 

 

Εικόνα 16 Πλάνα Φιλοξενίας 
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Εικόνα 17 Συµπλήρωση φόρµας 

Στο 2
ο
 βήµα κατά την συµπλήρωση της φόρµας µου ζητήθηκε να δώσω κάποια προσωπικά 

στοιχεία : 

a) Όνοµα 

b) Επίθετο  

c) E-mail 

d) Κωδικό  

e) Χώρα  

f) ∆ιεύθυνση 

g) Πόλη 

h) Περιοχή 

i) Ταχυδροµικό κώδικα 

j) Τηλέφωνο 

Τα παραπάνω βήµατα µπορούν να αποφευχθούν σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ήδη 

λογαριασµό σε αυτή την περίπτωση πατάει την επιλογή που του δύνεται όπως βλέπουµε και 

στην παρακάτω εικόνα : 

If you already hane an account with us click here 
(26) 

                                                      
26

 (Biz.nf, n.d.) 
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Εικόνα 18 Συµπλήρωση φόρµας 2 

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα το οποίο 

ενηµερώνει τον χρήστη ότι έχει γίνει επιτυχώς η εγγραφή. 

Το αµέσως επόµενο βήµα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για να αποκτήσει 

πρόσβαση στον λογαριασµό που δηµιούργησε στην ιστοσελίδα biz.nf  είναι να µπει στο e-

mail που δήλωσε στην φόρµα στο οποίο θα του έχει έρθει ένα µήνυµα και θα πρέπει πατήσει 

τον σύνδεσµο για την επιβεβαίωση και ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 

Εικόνα 19 Ολοκλήρωση εγγραφής 
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Ο παραπάνω σύνδεσµος παραπέµπει σε αυτή την σελίδα στην οποία ολοκληρώνεται και η 

επιβεβαίωση και ενεργοποίηση. Σε περίπτωση που έχει δοθεί  λάθος email δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί η επιβεβαίωση και ως επί τον πλείστον ο χρήστης δεν αποκτά πρόσβαση 

στον λογαριασµό του. Για τον λόγω αυτό µπορεί να διορθώσει το email του και να στείλει 

ξανα αίτηµα για παραλαβή εκ νέου µηνύµατος.  

 

Εικόνα 20 Activate account 

Αφού γίνουν τα ανωτέρω βήµατα σωστά ο σύνδεσµος µας µεταβιβάζει στην παρακάτω 

σελίδα. 

 

Εικόνα 21 Biz.nf 
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Εφόσον κατεβάσουµε την joomla και έχουµε δηµιουργήσει και επιβεβαιώσει επιτυχώς τον 

λογαριασµό µας  στον ιστότοπο biz.nf πρέπει να συνδεθούµε σε αυτόν και να επιλέξουµε το 

zacky installer ώστε να αποκτήσουµε πρόσβαση στον Πίνακα ελέγχου της Joomla 

Τα βήµατα είναι τα εξής : 

a) Επιλογή της πλατφόρµας που θα χρησιµοποιήσουµε για να φτιάξουµε την ιστοσελίδα 

στην δική µου περίπτωση επέλεξα την joomla.  

 

Εικόνα 22 Zacky installer 
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b) Ύστερα επιλέγουµε το πρότυπο το οποίο θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε. 

 

Εικόνα 23 Zacky installer Βήµα 1ο 

c) Στο 2
ο
 βήµα επιλέγουµε πια plugin  θέλουµε να προσθέσουµε στην ιστοσελίδα µας. 

 

 

Εικόνα 24 Zacky installer Βήµα 2ο 
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Στο 3
ο
 βήµα συµπληρώνουµε το όνοµα της ιστοσελίδας µας και το email µας  

 

Εικόνα 25 Zacky installer Βήµα 3ο 

Τέλος όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγκατάστασης µας εµφανίζεται το παρακάτω 

µήνυµα και το επόµενο βήµα είναι να κατεβάσουµε το αρχείο joomla 3.8.12 όπως βλέπουµε 

και στην εικόνα από την ιστοσελίδα https://downloads.joomla.org/.  

 

Εικόνα 26 Zacky installer Βήµα 4ο 
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Για να αποκτήσουµε πρόσβαση στον Πίνακα ελέγχου (εφόσον έχουµε ακολουθήσει τα 

προαναφερθέντα βήµατα σωστά θα πρέπει να συµπληρώσουµε το όνοµα χρήστη και τον 

κωδικό µας.  

 

Εικόνα 27 Log in στον Πίνακας ελέγχου 

 

 

Εικόνα 28  Πίνακας Ελέγχου 

 

Στις Γενικές Ρυθµήσεις στον Πίνακα ελέγχου πρόσθεσα κάποιες λέξεις κλειδία που είναι 

σχετικές µε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας µου και µία περιγραφή ώστε ο επισκέπτεις να   

γνωρίζει περιλιπτηκά το θέµα αυτής. 
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Εικόνα 29 Λέξεις κλειδιά και Περιγραφή 

 

 

12.1 ΤΟΠΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ JOOMLA 
 

Το πρώτο βήµα για την εγκατάσταση της Joomla στον τοπικό µας υπολογιστή είναι να 

κατεβάσουµε το Xampp στην διεύθυνση  https://www.apachefriends.org/index.html.
(27)  

 

 

Εικόνα 30 Xampp 
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 (Joomla!Net, 2014) 
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Αφού επιλέξουµε το xampp για windows µπορεί να εµφανιστεί ένα παράθυρο ,εάν έχουµε 

anti-virus στον υπολογιστή µας, που να µας ζητάει να τα κλείσουµε επιλέγουµε ναι και 

συνεχίζουµε µε το επόµενο παράθυρο δηλαδή το Select Components “τικάρουµε” όλες τι 

επιλογές που µας δίνει, πατάµε επόµενο και µας εµφανίζεται η διαδροµή στην οποία θα 

εγκατασταθεί το αρχείο xampp C:\xampp πατάµε ξανά επόµενο και περιµένουµε µέχρι να 

ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του. 

Εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του xampp ακολουθεί το κατέβασµα και η τοπική 

εγκατάσταση της Joomla. 

 

Εικόνα 31 Joomla 

 

Αρχικά κατεβάζουµε από την διεύθυνση https://downloads.joomla.org/ το πρώτο αρχείο που 

βλέπουµε στην παραπάνω εικόνα στον υπολογιστή µας το οποίο είναι σε µορφή .zip. 

Πηγαίνουµε στην διαδροµή C:\xampp\htdocs και δηµιουργούµε έναν νέο φάκελο µε την 

ονοµασία Joomla και µέσα σε αυτόν αποσυµπιέζουµε το αρχείο που κατεβάσαµε. 

Για να αρχίσουµε την Εγκατάσταση της Joomla πρέπει να ενεργοποιήσουε το πρόγραµµα 

xampp πατώντας διπλό κλίκ στο εκονίδιο που υπάρχει στην επιφάνεα εργασίας µας. Στη 

συνέχεια πατάµε start στα : 

• Apache 

• MySql 

Όταν δούµε ότι έχουν γίνει πράσινα τα εικονίδια αυτά πηγαίνουµε στο πρόγραµµα 

περιήγησης µας και πατάµε την διεύθυνση http://localhost/joomla και ανακατευθυνόµαστε σε 

αυτήν την σελίδα : 
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Συµπληρώνουµε όλα τα πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά δηλαδή έχουν αστεράκι δίπλα 

τους. 

 

Εικόνα 32 Ρυθµίσεις 

Στις ρυθµίσεις δεδοµένων συπµληρώνουµε τα εξής : 

• Όνοµα διακοµιστή 

• Όνοµα χρήστη 

• Όνοµα βάσης δεδοµένων 

Το πεδίο Πρόθεµα πίνακα και Αντίγραφο ασφαλείας τα αφήνουµε ως έχουν. 

 

Εικόνα 33 Βάση ∆εδοµένων 

Πατάµε εγκατάσταση και έτσι ολοκληρώνεται η δαδικασία εγκατάστασης της Joomla στον 

τοπικό µας δίσκο. 
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Εικόνα 34 Επισκόπιση 

 

Τέλος εµφανίζεται η τελευταία σελίδα στην οποία πατάµε αφαίρεση φακέλου Installation 

ώστε να διαγραφεί ο φάκελος µε τα προσωρινά αρχεία εγκατάστασης και πατάµε το κουµπί 

ιστοσελίδα ώστε να την επισκευτούµε 

 

12.2 ΑΓΟΡΑ DOMAIN NAME 

 

Για την αγορά ενός domain name ή αλλιώς ενός ονόµατος χώρου εάν ο χρήστης χρησιµοποιεί 

τον πάροχο Biz.nf θα πρέπει να επιλέξει ένα απο τα πλάνα τα οποία το παρέχουν : 

• Personal 

• Business 

 

Εάν ένας χρήστης επιλέξει το δωρεάν πακέτο δεν του παρέχεται domain name αλλά 3 

subdomain όπως ανέφερα και παραπάνω (σελ 39) σε αντίθεση µε τα άλλα δύο πακέτα τα 

οποία προσφέρουν στον χρήστη από 1 domain. Η διαδικασία εγγραφής όσο αφορά τα άλλα 

δύο πακέτα διαφέρει από του δωρεάν για παράδειγµα εάν κάποιος θέλει να χρησιµοποιήσει 

το προσωπικό πακέτο που προσφέρει ο πάροχος θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήµατα : 
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Αρχικά θα πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο πλάνο και το domain name εκείνη την στιγµή ή 

µπορεί να επιλέξει το όνοµα εφόσον πραγµατοποιήσει την εγγραφή.  

 

Εικόνα 35 Personal 
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Ύστερα όπως και στο δωρεάν πρόγραµµα πρέπει να συµπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία 

του χρήστη και η µόνη διαφορά είναι ότι εάν έχει εκπτωτικό κωδικό ο πάροχος µπορεί να τον 

χρησιµοποιήσει κατά την αγορά. 

 

Εικόνα 36 Εκτωτικός κωδικός 

Τέλος η βασική διαφορά κιόλας από το δωρεάν πακέτο είναι ότι στα υπόλοιπα δύο πρέπει να 

πληρώσεις µέσω του διαδικτύου.Οι τρόποι πληρωµής είναι οι εξής : 

a. Paypal 

b. WorldPay 

c. Bank Wire 

d. Bitcoin 
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Εικόνα 37 Πληρωµή
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13 Μεταφορά Ιστοσελίδας µε Akeeba Backup 
 

Το Akeeba Backup είναι µία εφαρµογή ασφαλείας .Επιτρέπει στον χρήστη να βγάζει 

αντίγραφα της ιστοσελίδας του έτσι ώστε σε περίπτωση που χαλάσει ο server , θέλουµε να 

αλλάξουµε πάροχο φιλοξενίας ή ακόµα και θέλουµε να επαναφέρουµε την ιστοσελίδα µας σε 

προηγούµενη µορφή µας βοηθάει να το κάνουµε έπειτα από κάποια εύκολα βήµατα.
(28)

 

Σε αυτό όµως το κεφάλαιο θα µιλήσουµε για το πώς µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε έτσι 

ώστε να µεταφέρουµε την ιστοσελίδα µας από τον τοπικό δίσκο σε online server. 

Τα βήµατα έχουν ως εξής : 

1. ∆ηµιουργία αντιγράφου (βλ. σελίδα 61-63) 

2. Κατεβάζω από την ιστοσελίδα : https://www.akeebabackup.com/download.html το 

Kickstart 

3. Χρησιµοποιώ ένα πρόγραµµα FTP δηλαδή ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας όπως είναι 

το filezilla για να ανεβάσω το αντίγραφο και το kickstart.php στον καινούργιο µου 

server. 

4. Πατάω την διεύθυνση www.(domain-name.com)/ Kickstart.php στον πρόγραµµα 

περιήγησης µου 

5. Μας ανακατευθύνει στην σελίδα διαµόρφωσης και πατάµε το κουµπί που γράφει Start 

6. Εφόσον πατήσουµε το ξεκίνα αρχίζουν τα αρχεία και αποσυµπιέζονται. Επόµενο 

αµέσως βήµα είναι  το να τρέξουµε την εγκατάσταση. 

7. Στην σελίδα που εµφανίζεται έπειτα γίνεται ένας έλεγχος ώστε να σιγουρευτεί το 

σύστηµα  ότι ο διακοµιστής µας έχει τις ελάχιστες απαιτήσεις  ώστε να τρέξει την 

Joomla. 

8. Τέλος συµπληρώνουµε το όνοµα της Βασης µας, Όνοµα χρήστη και τον κωδικό µας.  

Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία τα παραπάνω βήµατα πάµε στην επόµενη σελίδα η 

οποία έχει κάποιες προκαθορισµένες λεπτοµέρειες τις οποίες εάν θέλει ο χρήστης µπορεί να 

τις αλλάξει. Σε περίπτωση που δεν θέλει προχοράσει στην τελευταία σελίδα 
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 (Akeeba, 2019) 
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14 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥ 
 

Για την δηµιουργία των άρθρων µου εφόσον συνδέθηκα στον Πίνακα Ελέγχου επέλεξα 

Περιεχόµενο� ∆ιαχείριση Άρθρων όπως µπορούµε να δούµε και στην παρακάτω εικόνα. Εν 

συνεχεία επέλεξα την επιλογή Νέο για να δηµιουργήσω ένα καινούργιο άρθρο. Συνολικά 

έφτιαξα 9 άρθρα στα οποία έχω προσθέσει κάποιες ετικέτες τις οποίες αναφέρω και στην 

συνέχεια.  

 Κάτω από τα Άρθρα όπως βλέπουµε και στην εικόνα υπάρχουν και οι κατηγορίες στην 

επιλογή αυθτή δηµιούργησα 3 κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα άρθρα µου : 

• Youtube 

• Επιχειρήσεις 

• ∆ηµιουργός 

Η Κατηγορία youtube είναι η γονική των άλλων δύο και αυτό διότι ήθελα στην αρχική µου 

σελίδα να εµφανίζονται όλα τα άρθρα µου.  

 

Εικόνα 38 ∆ηµιουργία Άρθρου 

Ύστερα συνέχισα των µενού που ήθελα να υπάρχουν στην ιστοσελίδα µου Εκτός του Main 

και User menu  δηµιούργησα άλλα 3 µενού : 

• Contact us : Αυτό το µενού περιλαµβάνει µία φόρµα επικοινωνίας µε την οποία οι 

επισκέπτες της σελίδας θα µπορούν να επικοινωνούν µαζί µου. (βλ. σελ 68 για 

περισσότερες πληροφορίες). 

 

• Ετικέτες : Τις ετικέτες τις δηµιούργησα και τις συνέδεσα στα άρθρα µου έτσι ώστε 

όταν κάποιος επιλέξει µία από αυτές θα του εµφανίζονται τα σχετικά άρθρα. (βλ.σελ 

69 για περισσότερες πληροφορίες). 
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• Σχετικά µε εµάς : Σε αυτό το µενού έχω δηµιουργήσει ένα άρθρο στο οποίο µιλάω για 

τον σκοπό και τον στόχο της ιστοσελίδας µου. 

 

Εικόνα 39 Μενού 

 Στο Main menou πρόσθεσα συνολικά 5 µενού και 6 υποµενού .Στα περισσότερα έχω 

επιλέξει σαν είδος στοιχείο να είναι µεµονωµένα άρθρα εκτός από : 

• Αρχική : Έχω επιλέξει το Ιστολόγιο κατηγοριών στο οποίο έχω ορίσει την κατηγορία 

Youtube και έχω ορίσει να εµφανίζονται όλες οι υποκατηγορίες του (βλ. σελ 54). 

Επιπλέον όρισα τις επιλογές σελιδοποίησης του ιστολογίου ως εξής : 

1. #Πρώτων άρθρων: 1 

2. #Εισαγωγικών Άρθρων: 3 

3. #Στηλών: 2 

 

• Επεκτάσεις και ∆ηµιουργός : ∆εν ήθελα τα κουµπιά να είναι προσβάσιµα οπότε 

επέλεξα το είδος στοιχείου να είναι Εξωτερικό URL και στον Σύνδεσµο πρόσθεσα # 

το οποίο εάν είσαι στην αρχική σελίδα δεν ανακατευθύνει πουθενά εάν ο επισκέπτης 

βρίσκεται σε κάποια άλλη τον γυρνάει στην αρχική.   

 

Εικόνα 40 Στοιχεία µενού 
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Τα υποµενού φτιάχνονται όπως και οι κατηγορίες αλλάζοντας το γονικό στοιχείο. 

15 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την δηµιουργία της ιστοσελίδας µου χρησιµοποίησα κάποια extensions ή αλλιώς 

επεκτάσεις τις οποίες τις κατέβασα από τον ιστότοπο https://extensions.joomla.org/ 

Σε αυτήν την ιστοσελίδα ο κάθε χρήστης µπορεί να βρει αµέτρητες επεκτάσεις µε τις οποίες 

µπορεί να δηµιουργήσει µία µοναδική ιστοσελίδα και να κάνει ευχάριστη την εµπειρία των 

επισκεπτών της.   

Τα είδη των επεκτάσεων που µπορεί να βρει κάποιος στην ιστοσελίδα αυτή είναι 3 : 

1. Modules ή Ενθέµατα 

2. Plugin ή Πρόσθετα 

3. Component ή Εφαρµογή 

4. Tamplates ή Πρότυπα 

Παρακάτω σας παραθέτω τις επεκτάσεις που κατέβασα στην ιστοσελίδα µου τα βήµατα που 

ακολούθησα για την εγκατάσταση τους µέσω του πίνακα ελέγχου αλλά και τις αλλαγές που 

έκανα στην εµφάνιση της ιστοσελίδας. 

15.1 ΠΡΟΤΥΠΑ 

Κατά την δηµιουργία της σελίδας επέλεξα να κατεβάσω και να προσθέσω ένα πρότυπο το 

Purity III το οποίο το κατέβασα δωρεάν από την ιστοσελίδα : 

https://www.joomlart.com/member/downloads/joomlart/free-templates/purity-iii 

στην οποία έπρεπε να κάνω εγγραφή για να έχω πρόσβαση. Αφού έκανα την εγγραφη µου 

έδινε την επιλογή να κατεβάσω τα παρακάτω : 
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Εικόνα 41 Πρότυπο 

Κατέβασα αρχικά το πρότυπο αλλά δεν µπορούσα να το χρησιµοποιήσω χωρίς το T3 System 

Plugin 

Εφόσον έκανα την εγκατάσταση και των δύο ακολούθησα µε τις εξής αλλαγές : 

• ∆ηµιούργησα καινούργιο θέµα ,το οποίο θα δείξω αναλυτικά παρακάτω τι βήµατα 

ακολούθησα στο ThemeMagic, είχε κάποια έτοιµα αλλά επέλεξα να τα αλλάξω. 

•  Σαν λογότυπο επέλεξα να είναι σε µορφή κειµένου και όχι να δηµιουργήσω ένα σε 

µορφή εικόνας. 

 

Εικόνα 42 Θέµα Προτύπου 

Άλλαξα το χρώµα στο menu σε : 

� Brand primary color το οποίο αλλάζει το χρώµα του µενού σε #3a354f 
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� Background color το οποίο αλλάζει το χρώµα στο παρασκήνιο σε #f0f5ff 

 

Εικόνα 43 Theme magic menu 

Αντίστοιχα άλλαξα για το footer τα εξής : 

� Footer Background το οποίο αλλάζει το χρώµα του φόντου στο υποσέλιδο σε #e4deff 

� Footer Module Background το οποίο αλλάζει το χρώµα στο φόντο των ενθεµάτων 

#e4deff. 

 

Εικόνα 44 Τheme magic color footer 

Ύστερα άλλαξα την διάταξη του προτύπου σε περιοδικό (magazine) µου δίνονταν οι 

επιλογές: 
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• Blog 

• Corporate 

• Default-content-left 

• Default-content-right 

• Default 

• Docs 

• Features-intro-1 

• Features-intro-2 

• Magazine 

• Portofolio 

Η επιλογή τ οποίο καθορίζει την θέση στην οποία θα είναι το κάθε ένθεµα, στο footer-1 , 

footer-2 υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσεις µέχρι και 6 θέσεις αλλά και να αφαιρέσεις όσες 

θες. 

 

Εικόνα 45 ∆ιάταξη Προτύπου 

Με την ενεργοποίηση του Mega menu µας δίνεται η δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε το 

menu που µας δίνεται από το πρότυπο αλλά µπορούµε να κατεβάσουµε εάν θέλουµε κάποιο 

άλλο extension.  

� Σαν Menu µπορείς να επιλέξεις είτε να εµφανίζεται το main menu ή το user menu 

� Για το Dropdown trigger ,το οποίο καθορίζει το πώς θα εµφανίζεται το υποµενού, 

διάλεξα το hover 

� Τέλος για animation επέλεξα το Fading 
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Εικόνα 46 Mega menu 

Όσο αφορά το µενού έχουµε περισσότερους τρόπους να το επεξεργαστούµε το Mega menu. 

Aρχικά όπως βλέπουµε και στο στιγµιότυπο µπορούµε να προσθέσουµε στο υποµενού άλλη 

µία σειρά αλλά και να αλλάξουµε την µορφή µε την οποία εµφανίζεται το υποµενού. 

 

Εικόνα 47 Submenu configuration 
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Μία ακόµη λειτουργία που µπορούµε να ενεργοποιήσουµε είναι το Off-Canvas. Με την 

ενεργοποίηση του µπορούµε να προσθέσουµε ενθέµατα και στην αριστερή πλευρά του 

προτύπου.  

 

Εικόνα 48 Off-Canvas 

 

15.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

• Akeeba Backup for Joomla 

Για να εξασφαλήσω ότι δεν θα χάσω δεδοµένα από την ιστοσελίδα µου δηλαδή ,σε 

περίπτωση που ο πάροχος φιλοξενίας µου κλείσει ή ακόµα και αν θέλουµε να επαναφέρουµε 

την ιστοσελίδα µας σε κάποια προηγούµενη έκδοση , το akeeba µου δίνει την δυνατότητα να 

κατεβάσω το αντίγραφο της ιστοσελίδας µου στον υπολογιστή µου, µε αυτό τον τρόπο στην 

παραπάνω περίπτωση θα µπορώ να µεταφέρω όλα τα δεδοµένα µου στον καινούργιο µε τον 

παρακάτω τρόπο. 

Αρχικά η διαδικασία για την δηµιουργά του αντιγράφου είναι η εξής : 
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Εικόνα 49 Back up 

Επιλέγουµε το Backup now και ανακατευθυνόµαστε σε µία καινούργια σελίδα στην οποία 

πραγµατοποιείται η διαδικασία αντιγραφής των αρχείων µας. Μετά την ολοκλήρωση αυτής 

επιλέγουµε το Manage Backups και διαλέγουµε  

 

Εικόνα 50 Κατέβασµα Αντιγράφου 

 Τέλος κατεβάζουµε το αρχείο µας και το αποθυκεύουµε όπου θέλουµε στον υπολογιστή µας 

κατά προτίµηση σε κάποιο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας για γρήγορη και εύκολη 

πρόσβαση. 
(29)

 

• Σε περίπτωση που θέλω να επαναφέρω την ιστοσελίδα µου σε µία προηγούµενη 

έκδοση (κυριώς στις περιπτώσεις που κάνουµε αναβάθµιση της Joomla και θέλουµε 

να την επαναφέρουµε σε µία παλιά της έκδοση) η διαδικασία είναι απλή αυτό που 

πρέπει να κάνουµε είναι να επιλέξουµε το αντίγραφο και να διαλέξω την επιλογή 

                                                      
29

 (Teenam, n.d.) 
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πάνω αριστερά Restore. Εφόσον αρχίσει η διαδικασία θα πρέπει να επιλέξουµε εάν θα 

συνεχίσουµε µε τον ίδιο διακοµιστή εάν ναι τότε πατάµε το επόµενο αλλιώς 

επιλέγουµε αυτόν που θέλουµε. 

 

• Οσο αφορά την µετακίνηση της ιστοσελίδας σε κάποιον άλλο πάροχο φιλοξενίας σε 

περίπτωση που ο ίδιος κλείσει ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία. Για να είναι 

εφικτή θα πρέπει εκτός του βασικού αρχείου Akeeba backup, να έχουµε κατεβάσει 

και το πρόγραµµα KIckstart. Η διαδικασία ξεκινάει όπως και στην παραπάνω 

περίπτωση, δηλαδή κατεβάζουµε το αντίγραφο µε τον τρόπο που ανέφερα , 

κατεβάζουµε το απαιτούµενο αρχείο και πρέπει να βρούµε ένα πρωτόκολλο 

επικοινωνίας ,ή αλλιώς FTP (File Transfer Protocol) όπως είναι το Filezilla, µέσο του 

οποίου θα ανεβάσω τα αρχεία µου στον καινούργιο πάροχο φιλοξενιάς.  

 

Το µόνο που θα χρειαστούµε είναι το αρχείο Kickstart.php από τον φάκελο που 

κατεβάσαµε και το αντίγραφο. Εφόσον Συνδεθώ στον καινούργιο διακοµιστή θα 

πρέπει να επιλέξω το αρχείο public.html και θα µεταφέρω τα δύο παραπάνω αρχεία. 

 

Τέλος πατάω την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας µου µε την κατάληξη 

/kickstart.php και µας ανακατευθύνει στην σελίδα στην οποία θα ξεκινήσουµε την 

εξαγωγή του αντιγράφου και ακολοθούµε τα τελικά βήµατα που ανέφερα και στην 

πρώτη περίπτωση. 

 

 

15.3 ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

1. Social 2s 

Με το πρόσθετο Social 2s ο κάθε χρήστης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα µπορεί να 

κοινοποιήσει το κάθε άρθρο ξεχωριστά σε αντίθεση µε το ένθεµα Ordasoft που ανέφερα 

παραπάνω. 



ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΗΝ Ε.Π.∆.Ο 

 

 

~ 72 ~ 

 

 

Εικόνα 51 Social 2s Άρθρα 

 

Εικόνα 52 Social 2s Facebook και Twitter 

 

 

15.4 ΕΝΘΕΜΑΤΑ 

Τα ενθέµατα που εγκατέστησα είναι τα εξής : 

1. News blog Layout-Latest Articles 

Ήθελα να αλλάξω το ένθεµα που είχε το πρότυπο µε άλλο οπότε κατέβασα το extention News 

Blog Layout Articles από το url : https://svtemplates.com/index.php/joomla-extensions/551-

free-joomla-module-news-blog-layout-latest-articles και µέσα από τον πίνακα ελέγχου έκανα 

τις εξής τροποποιήσεις : 
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Αρχικά στο module layout : 

a) Άλλαξα την θέση της πρώτης στήλης να είναι στα δεξιά και αντίστοιχα έκανα το ίδιο για 

την δεύτερη στήλη και την τοποθέτησα στα αριστερά  

b) Επιπλέον άλλαξα το χρώµα της στήλης στο #e6e3e3 

 

Εικόνα 53 Module layout 

Στο article title params : 

• Επέλεξα στον τίτλο του άρθρου να υπάρχει υπογράµµιση  

• Άλλαξα το title hover colour και το hover item text-decoretion σε #525252 και 

#000000 αντίστοιχα.  

 

Εικόνα 54 Article title params 
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Στην συνέχεια πρόσθεσα µία εικόνα στην κορυφή και από κάτω να εµφανίζονται τα 

τελευταία άρθρα και τέλος πρόσθεσα ένα από τα διαθέσιµα εφέ. 

 

Εικόνα 55 Top module image 

 

2. Ordasoft Social Comments and Sharing free 

Αυτό το ένθεµα το χρησιµοποίησα για να δώσω την ευκαιρία στους χρήστες που 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα να αφήσουν τα σχόλια τους στο τέλος της σελίδας για αυτό και 

ενεργοποίησα µόνο την ρύθµιση που σας δείχνω στην εικόνα ( Enable Comments Box). 

 

Εικόνα 56 Comment box 
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3. Share (Ordasoft Social Comments and Sharing free) 

∆ηµιούργησα ένα νέο ένθεµα διότι ήθελα να χρησιµοποιήσω την ίδια επέκταση αλλά σε 

διαφορετικό σηµείο του προτύπου και µε άλλες λειτουργίες ενώ όπως φένεται και στην 

παραπάνω εικόνα ήθελα να ενεργοποιήσω µόνο τα σχόλια σε αυτήν την περίπτωση ήθελα τα 

εικονίδια για τα κοινωνικά µέσα αυτό το έκανα ως εξής : 

Πήγα στις Επεκτάσεις � Eνθέµατα και επέλεξα Νέο  

Με ανακατεύθυνε σε αυτή την σελίδα και από εκεί έπρεπε να επιλέξω το ένθεµα που ήθελα 

να χρησιµοποιήσω. 

 

Εικόνα 57 Επιλογή ενθέµατος 

 

Οι ακριβείς αλλαγές που έκανα στο καινούργιο ένθεµα είναι : 

Αρχικά άλλαξα την ονοµασία του ενθέµατος σε Share και ενεργοποίησα τα εικονίδια που 

ανακατευθύνουν στο : 

• Facebook 

• Twitter 

• LinkedIn 

• Instagram 

• Printerest 
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Εικόνα 58 Facebook 

 

5. JUNewsUltraPro 

Εκτός του ενθέµατος News Blog Layout-Latest Articles επέλεξα να κατεβάσω και το 

JUNewsUltraPro το οποίο το τοποθέτησα στο σηµείο Off-Canvas. Σε αντίθεση µε το πρώτο 

αυτό το ένθεµα  έχω κάνει να εµφανίζει τα άρθρα από το πιο καινούργιο στο πιο παλιό. 

 

Εικόνα 59 JUNews 

 

6. Slideshow f5 

Κατέβασα το πρόσθετο για slideshow και το τοποθέτησα στην θέση masthead και 

δηµιούργησα πέντε slides. 
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Εικόνα 60 Sideshow 

 

Εικόνα 61 Slides 

Για την δηµιουργία των slides ακολούθησα τα παρακάτω βήµατα : 

1. Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα πήγα στο Create Slide  και µου έδωσε την 

επιλογή να διαλέξω τι τύπου slide θέλω οι επιλογές που µας δίνει είναι : 

• Background 

• Image  

• Text 

• Video 

• Html 

 

2. ∆ιάλεξα να είναι στην µορφή φωτογραφίας. 

3. Επέλεξα την φωτογραφία που ήθελα να χρησιµοποιήσω 

4. Όρισα το Opacity να είναι στο 50 % 

5. Το Transition επέλεξα για το πρώτο slide να είναι το fade 



ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΗΝ Ε.Π.∆.Ο 

 

 

~ 78 ~ 

 

Την ίδια διαδικασία ακολούθησα και για τα επόµενα slides. 

 

Εικόνα 62 Slideshow image 

Εφόσον πρόσθεσα την φωτογραφία επέλεξα να δηµιουργήσω ένα ακόµα layer σε µορφή Text 

(αυτήν την διαδικασία ακολούθησα και για τα υπόλοιπα slides). Ύστερα έγραψα το κείµενο 

το οποίο ήθελα να χρησιµοποιήσω και καθόρισα το σε πιο σηµείο της φωτογραφίας θα 

εµφανίζεται ακριβώς ρυθµίζοντας τα έξης : 

• Height in % : το ύψος του κειµένου το όρισα στο 30 ώστε να εµφανίζεται στο τέλος 

της φωτογραφίας 

• Text alignment και Vertically : όρισα να εµφανίζεται στο Κέντρο και Κάτω 

• Insert link URL : Στο κάθε κείµενο όρισα και από ένα άρθρο.  

 

Εικόνα 63 Slideshow text 
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6. Contact us 

Για να δηµιουργήσω την φόρµα επικοινωνίας πήγα στον Πίνακα ελέγχου �Εφαρµογές 

�Επαφές και επέλεξα δηµιουργία νέας επαφής. Στην σελίδα που εµφανίστηκε έπρεπε να  

συµπληρώσω µόνο το email της ιστοσελίδας.  

 

Εικόνα 64 Επαφές 

Ύστερα δηµιούργησα ένα καινούργιο στοιχείο µενού ονοµάζοντας το Επικοινωνήστε µαζί 

µας αλλά και ένα µενού το οποίο το ονόµασα Contact us και το έχω βάλει να εµφανίζεται στο 

υποσέλιδο της ιστοσελίδας µου.  

 

Εικόνα 65 Στοιχεία µενού 

 

Εικόνα 66 Μενού Επαφή 

 

7. Ετικέτες 

∆ηµιούργησα 3 ετικέτες για την ιστοσελίδα µου και έβαλα το ένθεµα στο υποσέλιδο της 

ιστοσελίδας µου πηγαίνοντας στις Εφαρµογές�Ετικέτες�Νέο και συµπλήρωσα µόνο το 

όνοµα των ετικετών. 

1. Marketing 

2. Affiliate Marketing 
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3. Youtube 

 

Εικόνα 67 Ετικέτες 
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16 USER MANUAL 
Ένας χρήστης όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα µου η σελίδα που εµφανίζεται αρχικα είναι η 

παρακάτω.  
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Main Menu 

Στην κορυφή της σελίδας έχουµε τα µενού και υποµενού. Εάν περάσουµε το ποντίκι µας 

πάνω από τα µενού θα µπορέσουµε να δούµε τα τα οποία περιέχουν τα άρθρα µου.  Η Αρχική 

µου σελίδα περιλαµβάνει όλα τα άρθρα που έχω γράψει αλλά και εικονίδια κοινωνικών 

µέσων έτσι ώστε όταν ένα άρθρο αρέσει σε έναν χρήστη µπορεί εάν θέλει να το κοινοποιήσει 

µε τους φίλους του. 

Υποσέλιδο 

Στο υποσέλιδο της σελίδας βλέπουµε ακόµα τέσσερα ενθέµατα. Αρχικά στο ένθεµα 

Επικοινωνία υπάρχει µία φόρµα επικοινωνίας στην οποία χρειάζεται να αφήσει ο επσκέπτης 

τα εξής στοιχεία : 

• Όνοµα 

• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

• Θέµα 

• Μήνυµα  

Τέλος κάνει αποστολή του µηνύµατος και λαµβάνουµε το email. 

Το µενού Ετικέτες υπάρχει στην ιστοσελίδα έτσι ώστε, εάν ο επισκέπτης θελήσει να ψάξει 

άρθρα µε συγκεκριµένο θέµα, να γίνεται πιο εύκολη και συγκεκριµένη η αναζήτηση του. 

Επιπλέον το ένθεµα σχετικά µε εµάς έχει ένα άρθρο στο οποίο µπορείτε να δείτε τον στόχο 

και σκοπό της σελίδας. Επιπροσθέτως ο χρήστης µπορεί να κοινοποιήσει την ιστοσελίδα µας 

µέσω του τέταρτου ενθέµατος στα κοινωνικά µέσα στα οποία έχει προφίλ και  µέσο του 

πέµπτου να αφήσει σχόλια σχετικά µε την σελίδα και να προτείνει καινούργιες ιδέες για 

άρθρα αλλά και πως µπορώ να την βελτιώσω είτε έχει να κάνει µε τα άρθρα είτε µε το στυλ 

της ιστοσελίδας.  

Off Canvas  

Στην άκρη της σελίδας υπάρχουν ακόµα κάποια άρθρα τα οποία εµφανίζονται από τα πιο 

πρόσφατα στα πιο παλιά. 

Επίσης έχω κατατάξει και το User Menu να είναι σε αυτήν την θέση. 
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17 Συµπεράσµατα 
 

Τα κονωνικά µέσα δικτύωσης αποτελούν βασικό ρόλο όχι µόνο στην καθηµερινή µας ζωή 

και στον τοµέα της κοινωνικής µας ζωής αλλά µπορούν να αποτελέσουν ένα σηµαντικό 

παράγοντα για την εξέλιξή µας στον επαγγελµατικό τοµέα. Εϊναι πλέον ένας τρόπος ο κάθε 

άνθρωπος να έχει ένα σταθερό εισόδηµα µε την σωστή χρήση.Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει 

κιόλας να είµαστε διαρκώς ενηµερωµένοι για τις εξελίξεις πάνω σε αυτά και να διευρύνουµε 

τις γνώσεις µας έτσι ώστε να έχουµε και περισσότερες ευκαιρείες εξέλιξεις στο κοµµάτι αυτό. 

Από την πλευρά των επιχειρήσεων όπως και ο καθηµερινός χρήστης έτσι και αυτές πρέπει να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τοµέα των κοινωνικών µέσων δικτύωσης και να έχει την 

θέληση να µάθει να τα διαχειρίζονται σωστά ώστε να προσελκύει τον καταναλωτή είτε στην 

ιστοσελίδα είτε στο κατάστηµα του ,ή να προσλαµβάνουν άτοµα που θα ασχολούνται µε αυτό 

το κοµµάτι της επιχείρησης, διότι ζούµε σε µία εποχή που αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι 

της καθηµερινότητας µας το οποίο αλλάζει διαρκώς και αυτές θα πρέπει να λειουργούν 

σύµφωνα µε τα καινούργια δεδοµένα εάν θέλουν να έχουν περισσότερες ευκαιρίες προβολής 

και αναγνωρισηµότητας της επιχειρησής τους σε ένα µεγαλύτερο και πικοίλο µερίδιο 

ανθρώπων.  

Τα κονωνικά µέσα δικτύωσης  είναι συνεχως µεταβαλλόµενα και συχνά δηµιουργούνται 

καινούργια αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η ενηµερώση των εξελίξεων πάνω σε αυτά 

αλλά και η αναζήτηση των “trends” ( δηλαδή η αναζήτηση των πιο δηµοφιλή και αυτά που 

χρησιµοποιούνται πιο πολύ)  είναι σηµαντικός διότι µε την κατάλληλη ενηµέρωση έρχεται 

και η έρευνα. 
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