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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11οο  
ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  

 

Εισαγωγή 
Με τη ραγδαία µετάδοση του Internet, η έννοια της λέξης "marketing" έχει 

εξαπλωθεί µε δραµατικούς ρυθµούς. Φαίνεται να υπάρχουν τόσοι ορισµοί 

του µάρκετινγκ όσοι είναι οι έµποροι. Πολλοί βλέπουν το µάρκετινγκ ως 

σειρά τακτικών ή µεθόδων. Μερικοί χρησιµοποιούν τα προγράµµατα 

πυραµίδων [πολλαπλών επιπέδων µάρκετινγκ (Multilevel Marketing) ή 

µάρκετινγκ δικτύου] ως τρόπο για το επιτυχές Internet µάρκετινγκ. Άλλοι 

θεωρούν ότι ο Ιστός (Web) έχει καταστήσει το παραδοσιακό µάρκετινγκ 

ξεπερασµένο. Το Internet έχει επεκτείνει τις δυνατότητες κάλυψης, 

δηµιούργησε νέους τρόπους υλοποίησης των επιχειρήσεων και άλλαξε 

ριζικά την επιχειρησιακή δυναµική. Όµως, το Internet δεν έχει αλλάξει τη 

βάση. Το µάρκετινγκ είναι ακόµα µια διαδικασία: α) καθορισµού τι θέλουν και 

τι χρειάζονται οι πελάτες, β) προγραµµατισµού των τρόπων για την 

ικανοποίηση των αναγκών και επιθυµιών και έπειτα γ) εφαρµογής του 

σχεδίου. Τα βασικά, δηλαδή τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι ιδέες που πρέπει 

να πωληθούν σε συγκεκριµένη τιµή, η παράδοσή τους, η προώθηση και η 

διαφήµιση θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αυτό που έχει αλλάξει είναι το 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται µε πιο 

αποδοτικές τεχνολογίες. Οι πελάτες έχουν καλύτερη πρόσβαση στις 

δυνατότητες κόστους και επικοινωνούν µεταξύ τους µε τρόπο που ήταν πριν 

αδύνατος.    

Σε µερικές βιοµηχανίες, το Internet έχει ελαττώσει το κόστος της εισόδου, 

έτσι ώστε οι επιχειρηµατίες, ακόµη και οι µικροί, να εισαχθούν στον 

ανταγωνισµό. Οι αλλαγές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι πολυάριθµες.  

Αυτό που έχει αλλάξει επίσης, είναι οι συγκεκριµένες στρατηγικές 

µάρκετινγκ και οι τακτικές που χρειάζονται για να εφαρµοστούν οι 

στρατηγικές. Ενώ αυτά έχουν αλλάξει, το βασικό µάρκετινγκ παρέµεινε το 

ίδιο. Το µάρκετινγκ θα είναι πάντα ανάλυση και έπειτα δράση. Είναι 

ανάπτυξη στρατηγικής και έπειτα εφαρµογή λογικής και τακτικής. Είναι ο 

τρόπος  για την  ικανοποίηση των  πελατών και  την  αύξηση  των  κερδών. 

Είναι η  διαδικασία  της  ανάλυσης  των  πελατών  και  του  επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος προκειµένου: 1) να  προσδιοριστούν οι βασικές ευκαιρίες για 
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να ικανοποιηθούν επικερδώς οι ανάγκες των πελατών, 2) να υπολογιστεί 

πώς να ενεργήσουν σε αυτές τις ευκαιρίες και έπειτα 3) να εφαρµοστεί το 

σχέδιο.  

Για κάποιον που ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη µιας νέας επιχείρησης 

στο Internet ή την επέκταση της ήδη υπάρχουσας, είναι σηµαντικό η 

ανάπτυξη ενός µάρκετινγκ σχεδίου ως τµήµα των προετοιµασιών. Όπως ένα 

κανονικό σχέδιο µάρκετινγκ, έτσι και το Internet Marketing Plan πρέπει να 

παρέχει τις λεπτοµέρειες της προτεινόµενης επιχείρησης, µαζί µε τις 

αναµενόµενες ανάγκες και τα αποτελέσµατα (Kuratko και Hodgetts, 1992). 

Επιπλέον, πρέπει να λάβει υπόψη τη µοναδική φύση του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο στο Internet είναι σχετικά νέο και θέτει πολλές 

µοναδικές προκλήσεις. Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι το 

Internet ή τι µπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα εµπόδιο 

που πρέπει να υπερνικηθεί στο σχέδιο. Έπειτα, οι πόροι που λαµβάνονται 

στον πραγµατικό κόσµο συχνά δεν υπάρχουν ή δεν συµφωνούν µε τα 

στάδια στον online κόσµο. Για παράδειγµα τα συστήµατα πληρωµών, η 

τιµολόγηση των αγγελιών και η δηµογραφική έρευνα αγοράς είναι όλα στα 

διάφορα στάδια της online ανάπτυξης. Επίσης, διαφέρει ο ρυθµός στο 

Internet. Η σύµφωνη πορεία µε τις γρήγορα µεταβαλλόµενες τάσεις, της 

τεχνολογίας και των ανταγωνιστών θεωρούνται βασικά ζητήµατα για την 

επιτυχία της επιχείρησης. (How Much for Just the Spider? Strategic Web 

Site Marketing for Small-Budget Businesses by Bobette Kyle). 

 

Πως το Internet επηρεάζει το µάρκετινγκ 
Μια από τις εντυπώσεις που αποκτούν οι καινούργιοι επισκέπτες στο 

Internet είναι ο καταιγισµός και η υπερφόρτωση από την ποικιλία και το 

ποσό του υλικού και των πληροφοριών. Εκτός από την υπερφόρτωση 

πληροφοριών που αντιµετωπίζουν, είναι συχνά δύσκολο να εντοπίσουν 

αυτό που θέλουν στο λαβύρινθο του Ιστού. Τα εµβλήµατα και οι -σε µεγάλη 

συχνότητα- εµφανιζόµενες αγγελίες αποσπούν την προσοχή τους. Αυτή η 

εµπειρία οδηγεί στην εντύπωση ότι ο Ιστός είναι ένας τρόπος για να 

αποσπάσουν οι διαφηµιστές την προσοχή τους.  
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Για τους εµπόρους όµως, ο Ιστός είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το 

θεωρούν ως νέο επιχειρησιακό προνόµιο: ένα µαγαζί που είναι ανοικτό 24 

ώρες την ηµέρα, 365 µέρες το χρόνο. Οι άνθρωποι που επισκέπτονται ένα 

εικονικό κατάστηµα µπορούν να κάνουν πολλά από τα πράγµατα που θα 

έκαναν σε ένα υλικό κατάστηµα:  

Να µάθουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πωλούνται • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Να πάρουν τις απαντήσεις για τις πιο συνηθισµένες ερωτήσεις 

Να περάσουν τα µηνύµατά τους στους ανθρώπους της εταιρίας 

Να λυθούν τα προβλήµατα που ενδεχοµένως έχουν 

Να µάθουν για την εταιρία 

Να κάνουν, ακόµη, και αγορές  

 

Για ένα µικρό κατάστηµα αυτό το νέο προνόµιο µπορεί να κοστίσει 

ελάχιστα όπως $20 έως $100 µηνιαίως. Εάν η λειτουργία αποδειχτεί 

επιτυχής, το κόστος θα αυξηθεί για να προσαρµοστεί στην επιχειρησιακή 

αύξηση και στη βελτίωση της ποιότητας. Μια µεγάλη ηλεκτρονική περιοχή 

εµπορίου µπορεί να κοστίσει εκατοµµύρια δολάρια για να χτιστεί και να 

λειτουργήσει.  

Η οικοδόµηση µιας επιχείρησης στο Internet είναι κάτι περισσότερο από 

τη δηµιουργία του web site και την αναµονή από τον κόσµο να εντοπίσει το 

URL της. Η επίτευξη της επιτυχίας σε αυτόν τον χώρο απαιτεί τα ίδια βασικά 

συστατικά µε το ξεκίνηµα οποιασδήποτε µικρής επιχείρησης. Μόνο περίπου 

το 20% όλων των µικρών επιχειρήσεων επιβιώνουν πέρα από πέντε έτη. 

Ακόµα κι αν ο Ιστός είναι µόλις πέντε ετών, η προσδοκώµενη επιβίωση των 

επιχειρήσεων σε αυτόν τον χώρο είναι συγκρίσιµη. Τι χρειάζεται µια 

επιχείρηση για να επιζήσει και να ευηµερήσει στον Ιστό;  

Προσφορά των προϊόντων που εκπληρώνουν τις ανάγκες και τις 

επιθυµίες του πελάτη 

Χρησιµοποίηση της προώθησης για να κατασταθούν οι πιθανοί 

πελάτες ενήµεροι για τα προϊόντα 

Να κατασταθούν τα προϊόντα διαθέσιµα στους πελάτες όταν και όπου 

τα θέλουν 

Πώληση των προϊόντων σε µια δίκαιη τιµή  
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Υπάρχουν πλεονεκτήµατα από την οικοδόµηση µιας µικρής επιχείρησης 

στο Internet. Η οικονοµική επένδυση για µια µικρή επιχείρηση είναι συχνά 

πολύ µικρότερη από ότι σε ένα υλικό κατάστηµα. Εντούτοις, ο χρόνος που 

επενδύεται από τους ιδιοκτήτες µπορεί να είναι αρκετά µεγαλύτερος για τις 

ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Εκτός από την κατοχή των ατόµων µε γνώσεις 

για την επιχείρηση, οι επιτυχηµένες -βασισµένες στο Web- επιχειρήσεις 

πρέπει να είναι ικανές µε τις τεχνολογίες που υιοθετούν.  

Το περιβάλλον αλλάζει στον Ιστό τόσο γρήγορα ώστε οι επιχειρήσεις 

πρέπει να είναι ευκίνητες για να µείνουν στην αγορά και ανήσυχες για να 

εντοπίσουν τις νέες ευκαιρίες. Εδώ υπάρχει ένα πλεονέκτηµα για τις µικρές 

επιχειρήσεις: για µια µεγάλη επιχείρηση µπορεί να χρειαστεί µήνες, ίσως και 

χρόνια, για την αλλαγή στρατηγικής [1].………………………………………….  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εννοιολογική προσέγγιση και ο 

βηµατικός σχεδιασµός και ανάπτυξη ενός Internet Marketing Plan, που θα 

αποτελέσει οδηγό για την αποτελεσµατική διαχείριση µάρκετινγκ και 

παρουσία της επιχείρησης στο Internet, µε την ταυτόχρονη παρουσίαση 

όλων των αναγκαίων διαδικασιών, πληροφοριών και υλικών. Η εργασία 

συνοδεύεται από µια εφαρµογή για την πρακτική ανάπτυξη και παρουσίαση 

του Internet Marketing Plan. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22οο  
IINNTTEERRNNEETT  MMAARRKKEETTIINNGG  PPLLAANN  

 

2. Εννοιολογικές προσεγγίσεις 
Το Internet marketing plan περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν την 

επιχείρηση και τα προϊόντα, τους στόχους µάρκετινγκ και τις στρατηγικές 

του, καθώς επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο θα µετρηθεί η επιτυχία των 

δραστηριοτήτων µάρκετινγκ στο Internet. Στο τέλος, τεκµηριώνεται το 

κόστος που συνδέεται µε τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες 

µάρκετινγκ, καθώς επίσης και τις µετρήσεις που θα χρησιµοποιηθούν για 

τον καθορισµό της επιτυχίας [2]. Περιγράφει όλες τις δραστηριότητες 

µάρκετινγκ που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια µιας προσδιορισµένης 

χρονικής περιόδου (συνήθως ένα έτος).  

Έτσι λοιπόν, στο Internet marketing plan περιλαµβάνονται οι 

πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν ή την προσφερόµενη υπηρεσία, την 

τιµολόγηση, την αγορά στόχο, τους ανταγωνιστές, τον προϋπολογισµό 

µάρκετινγκ και το µίγµα προώθησης [3]. Τα σχέδια µάρκετινγκ στο Internet 

ποικίλλουν κατά βιοµηχανία, το µέγεθος της επιχείρησης και του σταδίου της 

ανάπτυξης. 

Υπάρχει διαθέσιµο λογισµικό για να καθοδηγήσει τους επιχειρηµατίες 

µέσω της µορφής ενός επιχειρησιακού σχεδίου. Μερικά sites επιχειρήσεων 

προσφέρουν επίσης, δείγµατα των  σχεδίων τους για επιπλέον καθοδήγηση 

[4], [5].  

∆εν υπάρχει κανένας "µαγικός τύπος" για ένα αποτελεσµατικό Internet 

marketing plan. Η επιχείρηση, οι πελάτες, οι ανταγωνιστές και οι 

προµηθευτές αλληλεπιδρούν για να δηµιουργήσουν ένα µοναδικό και 

συνεχώς µεταβαλλόµενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Λόγω αυτού, το σχέδιο 

θα πρέπει επίσης να είναι µοναδικό και συχνά µεταβαλλόµενο. Θεωρώντας 

το σχέδιο ως διαρκή εργασία υπό εξέλιξη, µπορεί να γίνει η προετοιµασία 

καλύτερα για την αλλαγή της κατεύθυνσης όταν αλλάζει το επιχειρησιακό 

περιβάλλον. Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει πυξίδα µε την οποία πλοηγείται 

η καθηµερινή επιχείρηση. (How Much for Just the Spider? Strategic Web 

Site Marketing for Small-Budget Businesses by Bobette Kyle). 
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2.1. Σκοπός του Internet marketing plan 

Όπως ένας οδικός χάρτης καθοδηγεί σε ένα ταξίδι, ένα σχέδιο Internet 

marketing καθοδηγεί τον ίδιο τον επιχειρηµατία και το προσωπικό του στην 

επίτευξη των στόχων.  

Η προετοιµασία ενός γραπτού σχεδίου δεν είναι το τελικό αποτέλεσµα 

της διαδικασίας προγραµµατισµού. Η πραγµατοποίηση του σχεδίου είναι ο 

τελευταίος στόχος. Εντούτοις, το γράψιµο του σχεδίου είναι ένα σηµαντικό 

ενδιάµεσο στάδιο. Για µια καθιερωµένη επιχείρηση καταδεικνύει ότι έχει 

δοθεί η προσεκτική εκτίµηση στην επιχειρησιακή ανάπτυξη και για ένα 

καινούργιο ξεκίνηµα δείχνει ότι ο επιχειρηµατίας έχει κάνει σωστά την 

εργασία του.  

Ένα επίσηµο σχέδιο είναι σηµαντικό για µια επιχείρηση, ανεξάρτητα από 

το µέγεθός της, δεδοµένου ότι είναι για µια καινούργια αρχή. Εξυπηρετεί 

τέσσερις κρίσιµες λειτουργίες ως εξής [6]:  

Βοηθάει τη διοίκηση ή τον επιχειρηµατία να καθορίσει, να εστιάσει και 

να ερευνήσει την επιχείρηση ή την ανάπτυξη ενός προγράµµατος και 

των προοπτικών του.  

 

 

 

 

Παρέχει ένα θεωρηµένο και λογικό πλαίσιο, µέσω του οποίου η 

επιχείρηση µπορεί να αναπτύξει και να ακολουθήσει τις στρατηγικές 

κατά τη διάρκεια των επόµενων τριών έως πέντε ετών. 

Εξυπηρετεί ως βάση για συζήτηση µε τρίτους όπως οι µέτοχοι, οι 

αντιπρόσωποι, οι τράπεζες, οι επενδυτές κλπ. 

Προσφέρει µια συγκριτική µέτρηση επιδόσεων ενάντια στην οποία η 

πραγµατική απόδοση µπορεί να µετρηθεί και να αναθεωρηθεί.  

 

Ένα σχέδιο µάρκετινγκ στο Internet βοηθά στην καθιέρωση, κατεύθυνση 

και στο συντονισµό των προσπαθειών µάρκετινγκ. Ωθεί στην κατανόηση της 

θέσης στην αγορά και πώς επηρεάζεται η επιχείρηση. Παρέχει επίσης, µια 

συγκριτική µέτρηση επιδόσεων για το παρόν και το µέλλον. Συχνά, απλά και 

µόνο η διαδικασία της εγγραφής ενός σχεδίου µάρκετινγκ, οδηγεί στην 

ανάπτυξη µιας επιτυχούς στρατηγικής µάρκετινγκ. 

Συνήθως, ένα Internet marketing plan είναι ένα συστατικό του συνολικού 

επιχειρησιακού σχεδίου. Ένα τέτοιο σχέδιο δηλώνει βασικά πώς 

προγραµµατίζεται να κινηθεί η επιχείρηση, ποιοι είναι οι στόχοι, πόσα 

χρήµατα θα χρειαστούν για την επιτυχία των στόχων και ποιες 
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δραστηριότητες πρέπει να γίνουν. Το µάρκετινγκ, προφανώς, είναι µια από 

αυτές τις δραστηριότητες. Τα σχέδια αυτά στέκονται µερικές φορές από 

µόνα τους, αλλά πρέπει πάντα να υποστηρίζουν και να συνδεθούν στενά µε 

τους επιχειρησιακούς στόχους µιας επιχείρησης [7].   

Οι αντιπρόσωποι από τις οργανώσεις που προγραµµατίζουν να 

δανείσουν χρήµατα ή να επενδύσουν στην επιχείρηση απαιτούν ένα 

επιχειρησιακό σχέδιο και το Internet marketing plan είναι ένα βασικό 

συστατικό αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου. 

Ακριβώς όπως καµία επιχείρηση δεν απολύτως 

όµοια µε κάποια άλλη, έτσι και µε τα Internet 

marketing σχέδια. Εντούτοις, τα περισσότερα 

σχέδια ακολουθούν µια δοκιµασµένη δοµή και οι 

γενικές συµβουλές για την προετοιµασία ενός 

σχεδίου είναι παγκοσµίως εφαρµόσιµες. Ένα 

επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να παρουσιάζει µια 

ρεαλιστική όψη των προσδοκιών και των 

µακροπρόθεσµων στόχων της επιχείρησης. Παρέχει το πλαίσιο µέσα στο 

οποίο πρέπει να λειτουργήσει και τελικά, να πετύχει ή να αποτύχει.  

Η περιοχή Ιστού (web site) πρέπει να είναι ένα ακέραιο µέρος του 

σχεδίου µάρκετινγκ. Και πρέπει να υπερνικηθούν τρία κοινά προβλήµατα 

που υπάρχουν στις περισσότερες επιχειρήσεις µε µικρούς 

προϋπολογισµούς. Αυτά είναι: περιορισµένοι προϋπολογισµοί µάρκετινγκ, 

συµπαγή προγράµµατα ανάπτυξης και ελάχιστη εσωτερική υποστήριξη 

προσωπικού. (How Much for Just the Spider? Strategic Web Site Marketing 

for Small-Budget Businesses by Bobette Kyle). 

Όσον αφορά τον χρόνο προετοιµασίας, θεωρείται ιδανικό, να αναπτυχθεί 

το πρώτο Internet marketing plan ως συστατικό του γενικού επιχειρησιακού 

σχεδίου προτού την προώθηση της επιχείρησης [2]. 

Για πολλούς επιχειρηµατίες και αρµόδιους για το σχεδιασµό, η διαδικασία 

(σκέψη, συζήτηση, έρευνα και ανάλυση) είναι περισσότερο χρήσιµη από το 

τελικό σχέδιο. Ένα έγγραφο µε κατανόηση και εµφάνιση θα καταστήσει 

ευκολότερη την προσέλκυση των πιθανών υποστηρικτών, επενδυτών κλπ. 

Ένα πανέτοιµο σχέδιο θα καταδείξει ότι οι διευθυντές ή οι επιχειρηµατίες 

ξέρουν την επιχείρηση και ότι έχουν σκεφτεί µέσω της ανάπτυξής του από 

την άποψη των προϊόντων, της διαχείρισης, των πόρων χρηµατοδότησης 

και επιπλέον, των αγορών και του ανταγωνισµού. Ενώ για τον επιχειρηµατία 
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που επιδιώκει εξωτερική υποστήριξη, το σχέδιο είναι το πιο σηµαντικό 

έγγραφο που µπορεί να παρουσιάσει [8], [9].   

Είναι γνωστό ότι οι µεγάλες εταιρίες έχουν µεγάλους προϋπολογισµούς 

µάρκετινγκ. Πληρώνουν πολλούς ανθρώπους για να εντοπίσουν ποιοι είναι 

οι πελάτες τους και τι θέλουν. Το αποτέλεσµα όλων αυτών των ερευνών και 

συζητήσεων είναι το σχέδιο µάρκετινγκ της επιχείρησης - µια συγκεκριµένη 

στρατηγική για ένα νέο προϊόν ή µια υπηρεσία, ολοκληρωµένο µε σχέδια 

τακτικών για τη διατήρηση των υπαρχόντων πελατών και την προσέγγιση 

νέων.  

Όσον αφορά τις µικρές επιχειρήσεις, οι λόγοι για τους οποίους 

χρειάζονται το σχέδιο Internet µάρκετινγκ είναι [10]: 

1. Συντελεί στο οικονοµικό κέρδος. Το σχέδιο µάρκετινγκ στο Internet 

πρέπει να καθορίσει όλα τα παράλληλα κοµµάτια (φυλλάδια, 

ενηµερωτικά δελτία, διαγράµµατα, web sites), που θα χρησιµοποιήσει η 

επιχείρηση στο ερχόµενο έτος. Εάν δοθεί χρόνος για τη συγγραφή των 

προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων µάρκετινγκ και ακολουθηθούν τα 

αποτελέσµατα, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να εστιάσει στις 

προσπάθειες µάρκετινγκ που καταδεικνύουν την καλύτερη κίνηση για 

την επένδυση. 

2. Συντελεί στο χρονικό κέρδος. Εάν προγραµµατίζεται προσεκτικά το 

µάρκετινγκ εκ των προτέρων, µπορεί να αναµένονται οι παράλληλες 

ανάγκες. Αυτό σηµαίνει περιορισµό στο χρόνο δηµιουργίας και στην 

προσπάθεια, που µειώνουν την ανάγκη για αναδηµιουργία του βασικού 

κειµένου και γραφικών κάθε φορά που χρειάζεται ένα νέο προωθητικό 

αντικείµενο.  

3. Εξυπηρετεί ως θεµέλιο οικοδοµής. Το σχέδιο µάρκετινγκ πρέπει να 

περιλάβει ένα λεπτοµερές τµήµα που περιγράφονται τα βασικά 

γνωρίσµατα και τα οφέλη του προϊόντος/υπηρεσίας. Αυτό το τµήµα θα 

εξυπηρετήσει για τις συγκριτικές µετρήσεις και βεβαιώνει τη συνέπεια 

στο µήνυµα της επιχείρησης.  

4. Προωθεί τη συνέπεια. Η συνέπεια είναι βασικό στοιχείο για το επιτυχές 

µάρκετινγκ. Ένα καλό σχέδιο δίνει ένα χρονοδιάγραµµα των 

δραστηριοτήτων που ακολουθούν σε µια κανονική βάση. Είναι χρήσιµο 

να δηµιουργηθεί ένα ηµερολόγιο µάρκετινγκ ως µέρος του γενικού 

σχεδίου. Θα δηµιουργηθούν στενές σχέσεις µε τους πελάτες και η 
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συνέπεια θα ανταµειφθεί µε µια υγιή οικονοµική εισροή, ακόµα και σε 

µια δύσκολη οικονοµία. 

5. Σηµαίνει εκπτώσεις. Εάν µισθώνεται ένας συγγραφέας, σχεδιαστής και 

εκτυπωτής για την παραγωγή των υλικών, είναι δυνατό να 

διαπραγµατευτεί µια έκπτωση εάν αναθέτονται διάφορα κοµµάτια 

συγχρόνως. Αυτό θα βελτιώσει τον προϋπολογισµό µάρκετινγκ και θα 

οδηγήσει στην επιλογή των κατάλληλων εργαλείων µάρκετινγκ.  

6. Φανερώνει σοβαρότητα. Εάν χρειαστεί η επιχείρηση τη βοήθεια 

τραπεζών ή ιδιωτικών επενδυτών για την εξασφάλιση των κεφαλαίων, 

θα πρέπει να παρουσιάσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Εάν παρουσιαστεί 

ένα σχέδιο µάρκετινγκ ως τµήµα του γενικού επιχειρησιακού σχεδίου, 

θα αποδειχτεί ότι υπάρχει µια σαφή στρατηγική για την προσέγγιση των 

πελατών και την επικοινωνία µαζί τους. 

 

Λόγοι για την είσοδο της επιχείρησης στον παγκόσµιο Ιστό  [11]: 

1. Για την καθιέρωση παρουσίας 

2. Για το δίκτυο 

3. Για να κατασταθούν οι επιχειρησιακές πληροφορίες διαθέσιµες 

4. Για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες 

5. Για να αυξηθεί το δηµόσιο ενδιαφέρον 

6. Για να εκδοθούν τα ευαίσθητα χρονικά υλικά  

7. Για να πωληθούν πράγµατα 

8. Για να γίνουν οι εικόνες, τα αρχεία ήχου και ταινιών διαθέσιµα 

9. Για την προσέγγιση ιδιαίτερα επιθυµητής δηµογραφικής αγοράς 

10. Για να απαντηθούν οι ερωτήσεις µε µεγαλύτερη συχνότητα 

11. Για τη διατήρηση επαφής µε τους ανθρώπους των πωλήσεων 

12. Για την είσοδο στις διεθνείς αγορές 

13. Για να δηµιουργία 24ώρης υπηρεσίας εξυπηρέτησης 

14. Για να κατασταθούν οι µεταβαλλόµενες πληροφορίες διαθέσιµες 

γρήγορα 

15. Για να επιτραπεί η ανατροφοδότηση από τους πελάτες 

16. Για να δοκιµαστούν νέες υπηρεσίες και προϊόντα στην αγορά 

17. Για την προσέγγιση των µέσων ενηµέρωσης 

18. Για την προσέγγιση εκπαίδευσης και νεολαίας 

19. Για την προσέγγιση εξειδικευµένης αγοράς 

20. Για εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς  
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2.2. Βασικές έννοιες µάρκετινγκ 
Γενικός καθορισµός  

Με σαφείς και απλούς όρους, οι δραστηριότητες µάρκετινγκ και οι 

στρατηγικές οδηγούν στο να κατασταθούν διαθέσιµα τα προϊόντα που 

ικανοποιούν τους πελάτες, ενώ παράγονται κέρδη για τις επιχειρήσεις 

εκείνες που τα προσφέρουν.  

Το µάρκετινγκ παράγει κέρδη επειδή:  

οι πελάτες έχουν ένα προϊόν που ικανοποιεί τις ανάγκες τους και • 

• επιτυγχάνονται υγιή αποτελέσµατα για την επιχείρηση  

Πραγµατικά, η εστίαση σε αυτό που θέλει ο πελάτης είναι ουσιαστική για 

την επιτυχία στις προσπάθειες µάρκετινγκ. Αυτός ο προσανατολισµός προς 

τον πελάτη πρέπει επίσης, να εξισορροπηθεί µε το στόχο της επιχείρησης 

για κερδοφόρες πωλήσεις, ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει τις εργασίες της. 

Το µάρκετινγκ είναι δηµιουργική, συνεχώς µεταβαλλόµενη µίξη όλων των 

δραστηριοτήτων που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι στόχοι. 

 
Συντονισµός πελατειακών αναγκών και επιχειρησιακών στόχων 

Ο ορισµός του µάρκετινγκ που δίνει η Αµερικανική Ένωση Μάρκετινγκ 

(American Marketing Association) είναι: 

Η διαδικασία του σχεδιασµού και εκτέλεσης της σύλληψης, τιµολόγησης, 

της προώθησης και διανοµής των ιδεών, των αγαθών και των υπηρεσιών µε 

σκοπό να δηµιουργηθούν οι ανταλλαγές που ικανοποιούν στόχους 

µεµονωµένους και οργανωτικούς. 

Ο παραπάνω ορισµός αρχίζει µε την ανακάλυψη τι θέλουν οι πελάτες να 

αγοράσουν. Παρέχοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και την ποιότητα 

για αυτό που θέλουν οι πελάτες είναι ένα βασικό πρώτο βήµα. Είναι λάθος 

για µια επιχείρηση να παράσχει αυτό που θέλει να παράγει και έπειτα να 

προσπαθεί να πείσει για την αγορά του. Η διαδικασία µάρκετινγκ συνεχίζει 

έπειτα, µε την τιµή και κατά πόσο οι πελάτες γνωρίζουν το προϊόν και τη 

διαθεσιµότητά του. 

 

Οι δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο µάρκετινγκ 

Οι δραστηριότητες µάρκετινγκ είναι πολυάριθµες και ποικίλες επειδή 

περιλαµβάνουν  όλα όσα απαιτούνται από τη φάση που το προϊόν βρίσκεται 

στον πίνακα σχεδίων µέχρι να φτάσει στα χέρια του πελάτη. Είναι σηµαντικό 

να σηµειωθεί ότι το µάρκετινγκ περιλαµβάνει τις πωλήσεις, αλλά 

περιλαµβάνει επίσης πολλές λειτουργίες εκτός των πωλήσεων. Πολλοί 
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άνθρωποι εσφαλµένα σκέφτονται ότι το µάρκετινγκ και οι πωλήσεις είναι 

ταυτόσηµες έννοιες, δεν είναι.  

 

Πως το µάρκετινγκ προσαρµόζεται στην επιχείρηση 
Ένας άλλος τρόπος για να περιγραφούν οι δραστηριότητες µάρκετινγκ 

είναι να µελετηθούν από τη σκοπιά πώς προσαρµόζονται σε άλλες 

επιχειρησιακές λειτουργίες: 

 

o 

o 
o 

 

 

 

 

o 

o 

o 

Μέσω των προσπαθειών µάρκετινγκ, λαµβάνονται οι αποφάσεις και 

εφαρµόζονται οι στρατηγικές σχετικά µε: 

τα είδη των προϊόντων (αγαθά, υπηρεσίες ή ιδέες) που πρόκειται να 

προσφερθούν 

σε ποιους (αγορά-στόχος) και 

πώς (πώς θα ενηµερωθούν οι πιθανοί πελάτες για την προσφορά, 

πώς θα γίνει η συναλλαγή κλπ). 

Τα προϊόντα που δηµιουργούνται µέσω των προσπαθειών παραγωγής. 

Τα κύρια και λειτουργικά κεφάλαια που ρυθµίζονται και ακολουθούνται 

στην περιοχή λογιστική –χρηµατοδοτική. 

Η εστίαση της περιοχής των ανθρωπίνων πόρων είναι οι υπάλληλοι και οι 

πολιτικές αφορούν αυτούς. 

Πολλές φορές, µια προσπάθεια µάρκετινγκ στηρίζεται στο συντονισµό 

διάφορων επιχειρησιακών περιοχών για να είναι επιτυχής. 

Παραδείγµατος χάριν: 

Το προϊόν ενδέχεται να χρειαστεί µερικές τροποποιήσεις από το 

πρόσωπο που το παράγει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

πελατών. 

Ο αρµόδιος των ανθρωπίνων πόρων ίσως χρειαστεί να αναπτύξει 

σχέδια αποζηµιώσεων που ανταµείβουν εκείνους τους ανθρώπους 

πωλήσεων που χτίζουν σηµαντικές σχέσεις µε πελάτες, 

µακροπρόθεσµης συνεργασίας και µε τεράστιες δυνατότητες. 

Ειδικά πλάνα πληρωµής ίσως να πρέπει να µελετηθούν από το 

προσωπικό του λογιστηρίου για να προσαρµόσουν ποικίλες 

ανάγκες πελατών. 

Κατά συνέπεια, το µάρκετινγκ απαιτεί το συντονισµό όλων όσων 

σχετίζονται, έστω και σε µικρό ποσοστό, για την ικανοποίηση του πελάτη. 
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Συνοπτικά, αυτές είναι οι βασικές αρχές µιας αληθινής νοοτροπίας 

µάρκετινγκ: 

 

 

 

Η εστίαση των επιχειρησιακών διαδικασιών και του προγραµµατισµού 

πρέπει να είναι αυτό που θέλει ο πελάτης. 

Απαραίτητος στόχος είναι η δηµιουργία κερδοφόρων πωλήσεων.  

Συντονισµός µεταξύ των δραστηριοτήτων µάρκετινγκ και όλων των 

άλλων λειτουργιών που επηρεάζουν τις προσπάθειες µάρκετινγκ µέσα 

στην επιχείρηση. 

 

Η διαφορά µεταξύ των πωλήσεων και του µάρκετινγκ  

Πολλοί άνθρωποι εσφαλµένα πιστεύουν ότι πώληση και εµπορία είναι το 

ίδιο. Η διαδικασία µάρκετινγκ είναι ευρεία και περιλαµβάνει όλα τα 

ακόλουθα: 

1. Ανακάλυψη ποιο προϊόν, υπηρεσία ή ιδέα θέλουν οι πελάτες. 

2. Παραγωγή προϊόντος µε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και 

ποιότητα. 

3. Σωστή τιµολόγηση του προϊόντος. 

4. Προώθηση του προϊόντος. 

5. Πώληση και παράδοση του προϊόντος στα χέρια του πελάτη. 

 

Η πώληση είναι µια µόνο δραστηριότητα ολόκληρης της διαδικασίας 

µάρκετινγκ. Η πώληση είναι η πράξη για να πείσει ή να επηρεάσει έναν 

πελάτη να αγοράσει (πραγµατική ανταλλαγή) ένα προϊόν ή µια υπηρεσία.  

Οι δραστηριότητες µάρκετινγκ υποστηρίζουν τις προσπάθειες 

πωλήσεων. Πραγµατικά, είναι συνήθως η σηµαντικότερη δύναµη στην 

υποκίνηση των πωλήσεων. Πολλές φορές, οι δραστηριότητες µάρκετινγκ 

(όπως η παραγωγή των υλικών και η ελκυστική συσκευασία) πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν προτού την πώληση’ ακολουθούν µερικές φορές την 

πώληση, για να προετοιµάσουν το έδαφος για τις µελλοντικές πωλήσεις.  

 

Αντιπαραβάλλοντας τις έννοιες πωλήσεις και µάρκετινγκ 

Οι έννοιες που αφορούν την πώληση και το µάρκετινγκ διαφέρουν. 

Ανάλογα µε την κατάσταση είναι διαφορετική η προσέγγιση πωλήσεων και 

µάρκετινγκ.  

Στη προσέγγιση µάρκετινγκ, υπάρχει αµφίρροπη επικοινωνία (µεταξύ 

πωλητή και πελάτη) και µε τη γνώση και εµπειρία πραγµατοποιούνται οι 

βελτιώσεις. 
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Ένας πωλητής που λειτουργεί µε την έννοια των πωλήσεων, έχει µερικές 

φορές τη δυνατότητα να εξατοµικεύσει τα συστατικά µιας πώλησης, αλλά η 

έµφαση δίνεται επάνω στον πελάτη, εάν 

θέλει το προϊόν ή µια παραλλαγή του, η 

οποία προσφέρεται ήδη από την επιχείρηση. 

Στην προσέγγιση πωλήσεων, δεν ξοδεύεται 

πολύς χρόνος µαθαίνοντας το ιδανικό 

προϊόν του πελάτη, επειδή ο πωλητής δεν 

έρχεται σε επαφή µε την τροποποίηση του 

προϊόντος. Επιπλέον, ο πωλητής δεν ανταµείβεται για τα έξοδα του χρόνου 

ακούγοντας τις επιθυµίες του πελάτη, εκτός κι αν έχει ένα προϊόν που 

ταιριάζει µε την επιθυµία του (εντούτοις, οι άνθρωποι των πωλήσεων δεν 

είναι περιορισµένοι στη χρήση της έννοιας πωλήσεων, αλλά πολλές φορές 

χρησιµοποιούν την έννοια µάρκετινγκ). Στην καρδιά των πωλήσεων, 

υπάρχει η επιθυµία να πωληθεί ένα προϊόν όσο το δυνατόν γρηγορότερα για 

να εκπληρώσει τους στόχους των πωλήσεων. Με την προσέγγιση 

µάρκετινγκ, εντούτοις, οι επιχειρήσεις πρέπει πρώτα απ' όλα να 

ικανοποιήσουν τους καταναλωτές. Η πεποίθηση είναι ότι όταν οι ανάγκες 

εκπληρώνονται υπάρχει κέρδος. 

Έτσι η διαφορά είναι προφανής. Η έννοια πώλησης, αντί της εστίασης 

στην καταναλωτική ζήτηση, προσπαθεί να κάνει την απαίτηση του πελάτη 

να ταιριάξει µε το προϊόν. Ενώ, το µάρκετινγκ καλύπτει ερευνητικές και 

προωθητικές δραστηριότητες για να ανακαλύψει ποια προϊόντα είναι 

επιθυµητά και να ενηµερώσει τους πιθανούς πελάτες [How To Develop Your 

Marketing Plan, josconNetworks Inc.]. 

 

 
2.3. Τα συστατικά του Internet marketing plan 

Σε κάθε ερώτηση ‘πώς’ στο µάρκετινγκ υπάρχει διαφορετική λήψη στα 

ουσιαστικά στοιχεία-συστατικά ενός σχεδίου µάρκετινγκ. Εκείνοι που 

συνδέονται µε το µεγάλο εταιρικό πλήθος επικοινωνούν σε µια γλώσσα που 

λίγοι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Εντούτοις, οι λέξεις που χρησιµοποιούνται 

είναι πολύ λιγότερο σηµαντικές από το να γίνει τελικά η προσπέλαση της 

στοιχειώδους εργασίας. 

Ανεξάρτητα από το πώς οργανώνεται τελικά, το σχέδιο µάρκετινγκ στο 

Internet πρέπει να είναι ένα απλό, εύκολα κατανοητό έγγραφο της 

επιχείρησης. Πρέπει να παρέχει µια σαφή κατεύθυνση για τις µάρκετινγκ 
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προσπάθειες του επόµενου έτους και πρέπει να παρέχει µια δηκτική 

εξέταση της επιχείρησης για όλους τους αναγνώστες. 

Προτού την εγγραφή είναι χρήσιµο να συγκεντρωθούν οι αναγκαίες 

πληροφορίες. Η συλλογή των πληροφοριών βοηθάει στο να αποφευχθούν 

οι διακοπές στη διαδικασία της σκέψης και της εγγραφής. Αναγκαίες 

πληροφορίες θεωρούνται [12], [13], [14]: 

 

 

 

 

 

Η κατανόηση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά: ανταγωνιστές, 

γεωγραφικά όρια, τύποι πελατών που αγοράζουν, υπάρχοντα κανάλια 

διανοµής, τα πιο πρόσφατα και χρήσιµα δηµογραφικά στοιχεία, 

οποιεσδήποτε πληροφορίες για τις τάσεις στις αγορές (δηµογραφικές και 

σχετικές µε τα προϊόντα). 

Οι πιο πρόσφατες οικονοµικές εκθέσεις της επιχείρησης (κέρδη και 

απώλειες, λειτουργήσιµοι προϋπολογισµοί κλπ) και οι πιο πρόσφατες 

πωλήσεις για κάθε προϊόν και περιοχή των προηγούµενων τριών ετών ή 

λιγότερων, εάν η επιχείρηση είναι πρόσφατη στην αγορά. 

Λίστα για κάθε προϊόν ή υπηρεσία µαζί µε τις αγορές-στόχους. 

Ένας πίνακας οργάνωσης (εάν οι υπάλληλοι της επιχείρησης είναι 

ελάχιστοι, µπορεί πιθανώς να παραλειφθεί). 

Ερώτηση σε κάθε πωλητή ή/και στους ανθρώπους που σχετίζονται µε 

τους πελάτες για να εκθέσουν σε λίστα τα κρισιµότερα σηµεία, κατά την 

άποψή τους, τα οποία χρειάζονται να περιληφθούν στο Internet 

marketing plan του ερχόµενου έτους. ∆εν είναι απαραίτητο να 

περιληφθούν οι κρίσεις όλων, αλλά καλό είναι να υπολογιστούν. 

Κάθε επιχείρηση κατά τη φάση του 

ξεκινήµατος χρειάζεται ένα επιχειρησιακό 

σχέδιο και δυστυχώς ακόµα πολλοί 

επιχειρηµατίες δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι 

ένα σχέδιο µάρκετινγκ είναι ζωτικής σηµασίας. 

Αντίθετα µε το επιχειρησιακό σχέδιο, το 

Internet marketing plan προσανατολίζεται προς 

τους πελάτες. Ένα τέτοιο σχέδιο περιλαµβάνει 

αριθµούς, γεγονότα και τους στόχους, αλλά δεν 

είναι πρώτιστα αριθµητικό, είναι στρατηγικό. Είναι το σχέδιο ενέργειας: τι θα 

πουληθεί, σε ποιους και πόσο συχνά, σε ποια τιµή και πώς θα πάει το 

προϊόν στον αγοραστή. Για τη δηµιουργία του πλάνου χρήσιµο είναι να 

ακολουθηθούν οι παρακάτω προσεγγίσεις βασικών θεµάτων [15], [16]: 

 
 
14 

 

http://www.entrepreneur.com/Your_Business/YB_SegArticle/0,4621,291716----1-,00.html
http://linz1.net/biz/mkplquick.html
http://www.auditit.com/articles/internet_marketing_plan.php
http://www.pitt.edu/~galleta/iplan.html
http://www.entrepreneur.com/Your_Business/YB_SegArticle/0,4621,264907,00.html?CALLER_NODE_ID=451


Internet Marketing Plan 
Μάλαµα Αφροδίτη 

 
Θέµα 1ο: Καθορισµός του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Το πρώτο µέρος του 

σχεδίου καθορίζει το προϊόν ή την υπηρεσία, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

που το καθιστούν ωφέλιµο και σε τι διαφέρει από τα ανταγωνιστικά 

προϊόντα. Όσο πιο περιληπτικά και µε σαφήνεια περιγραφεί το προϊόν, τόσο 

καλύτερη θα γίνει η επικοινωνία µε τον πελάτη-στόχο. 

Για την ανταγωνιστική τοποθέτηση του προϊόντος απαιτείται κατανόηση 

της τµηµατοποιηµένης αγοράς. Ο αρµόδιος του πλάνου πρέπει να είναι σε 

θέση όχι µόνο να περιγράψει το προϊόν, αλλά να περιγράψει το προϊόν του 

ανταγωνιστή και να παρουσιάσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι των 

άλλων. Ο προσδιορισµός της θέσης του προϊόντος περιλαµβάνει δύο 

βήµατα. Πρώτα, γίνεται η ανάλυση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του 

προϊόντος και πως διαφοροποιείται το προϊόν από τα ανταγωνιστικά. 

∆εύτερον, αποφασίζεται ποιος τύπος αγοραστή είναι ο πλέον κατάλληλος 

για την αγορά του προϊόντος. Η τιµολόγηση και η τοποθέτηση είναι κρίσιµες 

στον ανταγωνιστικό προσδιορισµό θέσης. Στο σηµερινό µάρκετινγκ, η 

τιµολόγηση δεν µπορεί να χωριστεί από το προϊόν. Η υπηρεσία, η διανοµή 

και η τιµή είναι τα ουσιαστικά στοιχεία των προϊόντων που προσφέρονται 

από τα διάφορα καταστήµατα και τις επιχειρήσεις. Για την ανάπτυξη ενός 

επιτυχούς Internet marketing plan, χρειάζεται να αναλυθεί πώς αυτά τα 

στοιχεία λειτουργούν για την επιχείρηση. Τι επιθυµείται να πωληθεί: ευκολία; 

ποιότητα; έκπτωση; ∆εν είναι δυνατό να προσφερθούν όλα. Γνωρίζοντας τις 

προτιµήσεις των πελατών αποφασίζεται τι να προσφερθεί.  

Θέµα 2ο: Περιγραφή του πελάτη-στόχου. Οι πελάτες µπορεί να 

περιγραφούν βάσει των δηµογραφικών στοιχείων (ηλικία, φύλο, 

οικογενειακή σύνθεση, αποδοχές, γεωγραφική θέση κα).  

Θέµα 3ο: ∆ηµιουργία στρατηγικής επικοινωνίας. Ο πελάτης όχι µόνο πρέπει 

να γνωρίζει το προϊόν, αλλά πρέπει επίσης να έχει αποκοµίσει µια ευνοϊκή 

εντύπωση των οφελών του. Η επικοινωνία περιλαµβάνει όλα: από το σχέδιο 

λογότυπων και τη διαφήµιση µέχρι τις δηµόσιες σχέσεις και τις προωθήσεις. 

Είναι πολύ χρήσιµο να γνωρίζουµε τι διαβάζουν και ακούνε οι πελάτες. 

Απαιτείται η πληροφορία αυτή για να αποσπαστεί η προσοχή τους. Εκτός 

από το πού να τοποθετηθεί το µήνυµα, οι αρµόδιοι πρέπει να αναλογιστούν 

πόσο συχνά οι πελάτες χρειάζονται να το λάβουν. Αυτό το µέρος του 

σχεδίου εξηγεί τους προωθητικούς στόχους: τι θέλει η επιχείρηση να 

πετύχει; θέλει να γνωρίσουν οι άνθρωποι το όνοµα της επιχείρησης; ξέρει ο 

επιχειρηµατίας πού βρίσκεται; πόσα χρήµατα µπορούν να ξοδευτούν για την 
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προώθηση του µηνύµατος; ποια µέσα ενηµέρωσης είναι διαθέσιµα και πιο 

το καταλληλότερο; τελικά, πώς θα αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα; 

Με τις σωστές ερωτήσεις και την ανάλυση των απαντήσεων θα 

δηµιουργηθεί ένα Internet marketing plan που θα βοηθήσει στην επιτυχία 

των στόχων . 

 
2.4. Προκαταρκτικές ενέργειες 

Η προετοιµασία ενός ικανοποιητικού Internet marketing σχεδίου είναι µια 

επίπονη αλλά ουσιαστική άσκηση. Οι διευθυντές ή οι επιχειρηµατίες 

κατανοούν µε σαφήνεια τι θέλουν να επιτύχουν, πώς και πότε µπορούν να 

το κάνουν. Ακόµα κι αν δεν απαιτείται καµία εξωτερική υποστήριξη, ένα 

σχέδιο µπορεί να διαδραµατίσει έναν ρόλο ζωτικής σηµασίας για να 

αποφευχθούν τα λάθη ή να αναγνωριστούν οι κρυµµένες ευκαιρίες. 

Αποτελεί µια διαδικασία, στην οποία οι πληροφορίες και η ανάλυση θα 

βελτιωθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου.  

Πρώτα, πρέπει να συλλεχθούν όλες οι κατάλληλες πληροφορίες. Για τις 

πληροφορίες που δεν είναι δυνατό να συλλεχθούν, είτε λόγω 

προϋπολογισµού είτε επειδή απαιτείται µια ερευνητική µελέτη, είναι χρήσιµο 

να περιληφθεί ως προγραµµατισµένη τακτική στο τµήµα έρευνας και 

αξιολόγησης του σχεδίου µάρκετινγκ [17].   

 

2.4.1. Προετοιµασία του περιγράµµατος του σχεδίου  
Το πλεονέκτηµα της συµπλήρωσης ενός σύντοµου περιγράµµατος είναι 

ότι επιτρέπει στον αρµόδιο του σχεδίου να συγκεντρώσει τα στοιχεία 

πρώτης ανάγκης του προγραµµατισµού.  Ένας άλλος λόγος είναι, ότι µπορεί 

να αρκέσει ή τουλάχιστον να παρέχει τα δεδοµένα για το πιο λεπτοµερές 

σχέδιο [18].   

Προτού αρχίσει οποιαδήποτε λεπτοµερής εργασία στην εγγραφή του 

σχεδίου, ο αρµόδιος πρέπει:  

να καθορίσει µε σαφήνεια την αγορά-στόχο  

 

 

 

να καθορίζει τις απαιτήσεις του σε σχέση µε το περιεχόµενο  

να χαράξει τη δοµή του σχεδίου (περιεχόµενα σελίδων)  

να αποφασίσει το πιθανό µήκος του σχεδίου  

 
 
16 

 

http://www.planware.org/bizplanchecklist.htm
http://www.gmarketing.com/tactics/weekly_111.html


Internet Marketing Plan 
Μάλαµα Αφροδίτη 

 
να προσδιορίσει όλα τα βασικά ζητήµατα που θα εξεταστούν   

Οι ανεπάρκειες στις έννοιες και τα κενά στην υποστήριξη των στοιχείων 

και των προτάσεων χρειάζονται να προσδιοριστούν. Αυτό θα διευκολύνει 

στην αξιολόγηση της έρευνας προτού αρχίσει οποιαδήποτε ανάλυση. Το 

σχέδιο πρέπει να είναι το τελικό αποτέλεσµα ενός προσεκτικού και εκτενούς 

προγράµµατος έρευνας και ανάπτυξης.   

Το πρόσωπο που γράφει το σχέδιο και οδηγεί 

τη διαδικασία προγραµµατισµού µάρκετινγκ 

µπορεί να είναι ο brand manager, ο διευθυντής 

παραγωγής ή ο διευθυντής επιχειρησιακών 

µονάδων σε µια µεγαλύτερη οργάνωση. Σε µια 

µικρότερη οργάνωση, αυτό το πρόσωπο µπορεί 

να είναι ο εµπορικός διευθυντής ή ο αντιπρόεδρος  

ή µπορεί σε µερικές περιπτώσεις να έχει άλλες περιοχές ευθύνης όπως οι 

πωλήσεις.  

Οι άνθρωποι που περιλαµβάνονται στη διαδικασία προγραµµατισµού 

µάρκετινγκ είναι εκείνοι των οποίων οι περιοχές ευθύνης θα επηρεαστούν 

από το σχέδιο µάρκετινγκ. Η συµµετοχή τους θα αυξήσει την επιτυχία του 

σχεδίου [19].  

 

2.4.2. ∆οµή και περιεχόµενα του σχεδίου  
Ένα τυπικό σχέδιο περιλαµβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:  

1. Συνοπτική εισαγωγή που καθορίζει το υπόβαθρο και τη δοµή του 

σχεδίου.  

2. Περίληψη µερικών σελίδων που τονίζει τα βασικά ζητήµατα και τις 

προτάσεις.  

3. Βασικό σώµα που περιέχει τα κεφάλαια που χωρίζονται στα αριθµηµένες 

τµήµατα και τις υποενότητες.  

4. Προσθήκες που περιέχουν τους πίνακες, τις λεπτοµερείς πληροφορίες, 

τα εκθέµατα κλπ., που αναφέρονται στο κείµενο. 
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2.4.3. Το µήκος και το χρονοδιάγραµµα του σχεδίου  

Ένα καλά αναπτυγµένο σχέδιο αποτελείται από τουλάχιστον είκοσι 

σελίδες συν τις προσθήκες. Ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή του 

είναι µεταξύ είκοσι και εκατό ηµερών. Αυτό καθορίζεται όχι µόνο από την 

πολυπλοκότητα και την κλίµακα της επιχείρησης, αλλά και από την 

ωριµότητα της επιχείρησης, τις σχετικές εµπειρίες και τις ικανότητες της 

διοικητικής οµάδας.  

 
2.4.4. Η επέκταση της δοµής του σχεδίου  

Μετά τη δηµιουργία της δοµής των περιγραµµάτων του σχεδίου, η 

επόµενη εργασία είναι η επέκταση αυτής της δοµής, για να περιλάβει τους 

υποτίτλους και τους τίτλους προσθηκών. Αυτή η εκτεταµένη δοµή πρέπει να 

αναθεωρηθεί αυστηρά για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα εµφανή στοιχεία του 

σχεδίου έχουν συµπεριληφθεί και ότι έχει µια λογική ροή. Πρέπει επίσης, να 

εξασφαλιστεί ότι το σχέδιο έχει τα κατάλληλα επίπεδα λεπτοµέρειας και 

στοχεύει στο σωστό κοινό: επενδυτές, µετόχους, οικονοµικά ιδρύµατα κλπ. 

Για παράδειγµα, µια δοµή που είναι κυρίως αφιερωµένη στις λεπτοµερείς 

τεχνικές περιγραφές των προϊόντων θα ήταν εντελώς αταίριαστη σε ένα 

σχέδιο που χρησιµοποιείται για την αύξηση της χρηµατοδότησης. 

Μόλις καθοριστεί η δοµή του σχεδίου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

πίνακας ελέγχου και βάση για ένα πρόγραµµα και ένα χρονοδιάγραµµα 

εργασίας που θα ολοκληρώσει το σχέδιο. Αυτό το πρόγραµµα εργασίας 

συνεπάγεται συχνά την εκτενή έρευνα και σκέψη πριν από την έναρξη της 

εγγραφής. Για παράδειγµα, η επίσηµη έρευνα αγοράς µπορεί να απαιτηθεί 

προτού να καθοριστούν οι τιµές πωλήσεων.  

Το πρόγραµµα εργασίας µπορεί να αντιστοιχεί στα βασικά τµήµατα του 

σχεδίου και να περιλάβει τα χρονοδιαγράµµατα, τις κατανοµές των πόρων 

και τις εκτιµήσεις κόστους, όπως υποδεικνύονται στον ακόλουθο πίνακα 

[20]: 
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Τµήµα 

του 

σχεδίου 

Ερευνήθηκε 

από 

Γράφτηκε 

από 

Παρεχόµενος 

χρόνος 

(εβδοµάδες) 

Κόστος Προτεραιότητα 
Ενέργειες 

κλειδιά 

       

       

       

- Πίνακας 1: Το πρόγραµµα εργασίας - 

 

Μερικές πρόσθετες οδηγίες για την ανάπτυξη ενός σχεδίου Internet 

marketing:  

Να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια για τον αρχικό σκοπό και την αγορά-

στόχο του σχεδίου εξαρχής. Εάν το σχέδιο έχει πολλαπλούς σκοπούς, 

θεώρηση προσαρµοσµένων εκδόσεων.  

 

 

 

 

 

Να υπάρχει αρκετός χρόνος στην δηµιουργία των προσχεδίων (τρία 

έως πέντε προσχέδια δεν είναι ασυνήθιστα).  

Εγγραφή της εισαγωγής, της περίληψης και του συµπεράσµατος του 

σχεδίου µετά την οριστικοποίηση των βασικών µερών του.  

Σε ένα πρόωρο στάδιο, να πραγµατοποιηθούν µερικές υψηλού 

επιπέδου πωλήσεις και οικονοµικές προβλέψεις (καλύπτοντας 1-3 έτη) 

για την εξερεύνηση της γενικής κατεύθυνσης και του µεγέθους της 

επιχείρησης, της πιθανής βιωσιµότητας, των πιθανών ποσών 

χρηµατοδότησης και του µίγµατος. 

Εάν ο χρόνος για την προετοιµασία και της εκτέλεσης του σχεδίου είναι 

µεγάλος, να τεθεί η ηµεροµηνία έναρξης για την οικονοµική πρόβλεψη 

κοντά στην έναρξη της εκτέλεσης. Για παράδειγµα, εάν αρχίζει ένα 

σχέδιο τον Ιανουάριο και υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η 

χρηµατοδότηση για την έναρξη µέχρι τον Οκτώβριο, η ηµεροµηνία 

έναρξης για τις προβλέψεις πρέπει να τεθεί µέχρι τον Σεπτέµβριο. 

Οποιεσδήποτε δαπάνες που έγιναν πριν από αυτή την ηµεροµηνία θα 

µπορούσαν να τεθούν στο λογιστικό φύλλο των προβλέψεων. 
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Επιδίωξη της εξωτερικής βοήθειας σύντοµα παρά αργότερα. Αυτό 

µπορεί να έχει τη µορφή των εργαλείων λογισµικού ή των 

συµβουλευτικών γνωµών υπό µορφή συγκεκριµένων αναθέσεων.   

Εάν προγραµµατίζεται µια σηµαντική επιχείρηση, να εξασφαλιστεί ότι 

έχει προσδιοριστεί µια διοικητική οµάδα (και ενδεχοµένως η θέση) πριν 

από την οριστικοποίηση του σχεδίου. 

Να προσδιοριστούν οι πιθανοί παραλήπτες του σχεδίου κατά τη 

διάρκεια της  προετοιµασίας  του. Αυτό  θα  εξασφαλίσει  ότι,  όταν 

παρουσιαστεί τελικά το σχέδιο, αυτές οι επαφές θα έχουν γνώση του 

περιεχοµένου.   

Έναρξη της µεταγλώττισης του σχεδίου στα τµήµατα που αφιερώνονται 

στις έρευνες/αναλύσεις αγοράς και σχέδια πωλήσεων ή λεπτοµέρειες 

των προτεινόµενων προσφορών των προϊόντων/υπηρεσιών. Πρώτα 

πρέπει να επιλυθούν όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν τις πωλήσεις, 

το κόστος, τις δαπάνες, τις διαδικασίες, την κύρια επένδυση και τις 

πιθανές πηγές/τύποι χρηµατοδότησης και µετά οι λεπτοµέρειες για τις 

οικονοµικές προβλέψεις. 

 
 
2.5. Ανάθεση αρµοδιοτήτων για τον σχεδιασµό και υλοποίηση 

Μόλις αναπτυχθεί το σχέδιο, υπάρχουν πολυάριθµοι τρόποι να την 

καταγραφή του. Εάν η αρµοδιότητα του σχεδίου έχει ανατεθεί σε υπάλληλο 

της επιχείρησης πιθανόν να υπάρχουν πρότυπα που πρέπει να 

ακολουθηθούν. Ενώ, για τον ίδιο τον επιχειρηµατία ακολουθείται ένα ύφος 

που αρµόζει στον ίδιο και στην επιχείρησή του.   

 

2.5.1. Βασικά θέµατα καταγραφής 
Άλλες εταιρίες χρησιµοποιούν δικό τους προσωπικό για την δηµιουργία 

ενός Internet marketing σχεδίου ενώ άλλες το αναθέτουν σε εξωτερικό 

φορέα. Προτού παρθεί η απόφαση πρέπει οι υπεύθυνοι να αναλογιστούν τα 

εξής: 

Υπάρχει αρκετός χρόνος για το σχεδιασµό web σελίδων, 

παρακολούθηση online συζητήσεων, νέων κλπ; 
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Πώς ταιριάζουν οι δραστηριότητες αυτές µε το προσωπικό φόρτο 

εργασίας, τα ενδιαφέροντα, τα προσόντα και τις φιλοδοξίες; 

Υπάρχει κάποιος µέσα στην εταιρία που να διαθέτει τον χρόνο; 

Είναι αρκετά έµπειρο το τµήµα πληροφορικής της εταιρίας για το 

Internet marketing; 

Έχει το τµήµα αυτό τη δυνατότητα για τη συντήρηση εσωτερικού web 

server; 

Είναι αξιόπιστο το τµήµα αυτό; 

 

Η καλύτερη επιλογή είναι να αξιολογηθούν οι 

προτάσεις και να προταθεί το καλύτερο πλάνο για 

δράση, το οποίο µπορεί να προέλθει από το 

συνδυασµό εσωτερικών και εξωτερικών υπαλλήλων. 

Η κατασκευή από το προσωπικό της εταιρίας ή η 

επίδοσή του σε εξωτερικό φορέα έχουν θετικές και 

αρνητικές πτυχές το καθένα. Σε περίπτωση που 

υπάρχει ικανό προσωπικό εντός της εταιρίας, στον εξωτερικό φορέα 

µπορούν να δοθούν για πραγµατοποίηση µόνο συγκεκριµένες 

δραστηριότητες.  

Σε κάθε περίπτωση χρειάζονται µερικές υπηρεσίες να παρασχεθούν και 

καλό είναι να τις γνωρίζουµε µε ακρίβεια. Μερικές από αυτές είναι: 

• Επιλογή του domain ονόµατος. 

• Σχεδιασµός µορφής και γραφικών της σελίδας. 

• Προγραµµατισµός HTML. 

• Java scripting. 

• Copywriting. 

• Ανάπτυξη του marketing πλάνου. 

• Online προώθηση. 

• Εγκατάσταση του server. 

• Εκπαίδευση του προσωπικού. 

• Web σχεδιασµός. 

Το αρχικό σχέδιο µετά την ανάπτύξη του, πρέπει να  αντιµετωπιστεί ως 

εργασία υπό εξέλιξη. Πρέπει να προσαρµόζεται συνεχώς για να 

ανταποκριθεί στις αλλαγές των καταστάσεων. Πολλές επιχειρήσεις 

ενηµερώνουν και αναβαθµίζουν τα σχέδιά τους ετησίως, καθώς σχεδιάζουν 
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τους προϋπολογισµούς για το ερχόµενο έτος και την αναθεώρηση του 

επιχειρησιακού σχεδίου τους.  

Είτε πρόκειται για µικρή ή µεγάλη επιχείρηση, η ανάπτυξη και εφαρµογή 

ενός Internet marketing plan µπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να 

ευηµερήσει στον Ιστό.  

 

2.5.2. Πρακτικές οδηγίες 

Η εξωτερική βοήθεια και η καθοδήγηση στην προετοιµασία του σχεδίου 

µπορούν να είναι εξαιρετικά πολύτιµες. Εάν χρησιµοποιούνται οι εξωτερικές 

οδηγίες, ο αρµόδιος πρέπει να εξασφαλίσει ότι το σχέδιο παραµένει στα 

χέρια της επιχείρησης και όχι των συµβούλων. Οι ακόλουθες προτάσεις 

µπορεί να αποδειχτούν χρήσιµες: 

1. Τα σηµαντικότερα και δύσκολα τµήµατα που προετοιµάζονται αφορούν 

το µάρκετινγκ και τις πωλήσεις δεδοµένου ότι αυτές µπορούν να κάνουν 

ή να ζηµιώσουν όχι µόνο το σχέδιο αλλά και την ίδια την επιχείρηση!  

2. Οι οικονοµικές προβλέψεις είναι πιθανόν να είναι απλές,  αλλά να 

αποφασίζονται σε ένα λογικό επίπεδο λεπτοµέρειας όσον αφορά το 

χρονικό ορίζοντα κλπ. Γίνεται χρήση ενός προσωπικού υπολογιστή και 

µιας οικονοµικής συσκευασίας διαµόρφωσης των προβλέψεων [21], 

[22], [23].  

3. Κατά τη σύνταξη του σχεδίου ο αρµόδιος να είναι θετικός αλλά και 

ρεαλιστικός για τις επιχειρησιακές προοπτικές και να αναγνωρίζει ρητά 

τις ανεπάρκειες και τους κινδύνους.  

4. Το διοικητικό τµήµα του σχεδίου είναι κρίσιµο για την εµπειρία, 

ισορροπία, δυνατότητα και υποχρέωση. Εξέταση του σχηµατισµού µιας 

διοικητικής οµάδας ή της ενίσχυσης της διαχείρισης ως τµήµα του 

σχεδίου. Εξάλλου, τα συστατικά µιας επιτυχούς επιχείρησης είναι η 

διαχείριση, η αγορά και το προϊόν.  

5. Κατά την εγγραφή του σχεδίου:  

αποφυγή της περιττής επαγγελµατικής γλώσσας ♦ 

♦ οικονοµία στις λέξεις 
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♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

σύντοµες ουσιώδεις προτάσεις και χρήση των  bullet points  

έλεγχος ορθογραφίας και συντακτικού 

συγκέντρωση στα σχετικά θέµατα 

χωρισµός του κειµένου σε αριθµηµένες παραγράφους, ενότητες 

κλπ 

λεπτοµέρεια στις προσθήκες  

σελίδα περιεχοµένων και αριθµηµένες σελίδες 

η περίληψη τελευταία  

6. Εξωτερικός αρµόδιος συνεργάτης για την αναθεώρηση του σχεδίου και 

για τη ρύθµιση του σχεδίου, λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις 

εµπειρίες. 

7. Υποστήριξη των προβλέψεων αγοράς και πωλήσεων από την έρευνα 

αγοράς. Εξασφάλιση ότι υπάρχει µια άµεση σχέση µεταξύ της ανάλυσης 

αγοράς, των προβλέψεων πωλήσεων και των οικονοµικών 

προβλέψεων. Αξιολόγηση των ανταγωνιστών ρεαλιστικά.  

8. Περιορισµός του επιπέδου λεπτοµέρειας στις προδιαγραφές προϊόντων 

και τα τεχνικά ζητήµατα. 

9. Ρεαλισµός για τις προσδοκίες πωλήσεων, τα περιθώρια κέρδους και τις 

απαιτήσεις χρηµατοδότησης. Εξασφάλιση ότι οι οικονοµικές αναλογίες 

είναι σύµφωνες µε τους κανόνες βιοµηχανίας. Όχι υποτίµηση του 

κόστους και του χρόνου που απαιτούνται για την ανάπτυξη προϊόντων, 

την είσοδο στην αγορά, την εξασφάλιση εξωτερικής υποστήριξης ή την 

αύξηση χρηµατοδότησης.  

10. Ο χρυσός κανόνας: αυτός που έχει τον χρυσό φτιάχνει όλους τους 

κανόνες. 

Κάθε τµήµα πρέπει να εξεταστεί συνοπτικά αλλά και περιεκτικά. 

Χρησιµοποιούνται οι παράγραφοι και οι εσοχές για να τονιστούν τα βασικά 

αντικείµενα. Η εργασία πρέπει να γίνει έτσι ώστε όποιος διαβάσει το σχέδιο 

και δεν έχει γνώσεις για την επιχείρηση ή το πρόγραµµα, να επιδιώξει να 

πάρει απαντήσεις στις σχετικά βασικές ερωτήσεις και ζητήµατα, για 

παράδειγµα, τι κάνει η επιχείρηση κλπ.  
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Γίνεται αυστηρή αξιολόγηση κάθε σηµείου του περιγράµµατος ή ακόµη 

καλύτερα, κάποιο πεπειραµένο πρόσωπο µπορεί να κάνει την τελική 

αναθεώρηση. Πρέπει να προσδιοριστούν οι ανεπάρκειες και οι αδυναµίες 

και να αναπτυχθεί ένα πρόγραµµα εργασίας για να τεθούν αυτά προτού την 

παραγωγή ενός πιο περιεκτικού. 

Εάν θα παρουσιαστεί το σχέδιο σε ξένα πρόσωπα, πρέπει να 

προστεθούν οι προσθήκες και οι αριθµοί των σελίδων. Για να 

χρησιµοποιηθεί το φύλλο εργασίας, γίνεται αντιγραφή και συγκόλληση των 

προτεινόµενων τίτλων σε πακέτο επεξεργασίας λέξεων και 

χρησιµοποιούνται ως περιγράµµατα [8]. 

 

 

2.6. Προσέγγιση διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασµού 
Οι επιχειρησιακοί διευθυντές είναι συχνά απασχοληµένοι µε τα άµεσα 

ζητήµατα και χάνουν από µπροστά τους στόχους τους. Έτσι µια 

επιχειρησιακή αναθεώρηση ή µια προετοιµασία ενός στρατηγικού σχεδίου 

είναι µια επιτακτική ανάγκη. Μπορεί να µην είναι η συνταγή για την επιτυχία, 

αλλά χωρίς αυτό η επιχείρηση είναι πιθανότερο να αποτύχει. Ένα υγιές 

σχέδιο για τις στρατηγικές πρέπει [24]:  

 

 

 

 

Να εξυπηρετήσει ως πλαίσιο για τις αποφάσεις ή για την εξασφάλιση 

της υποστήριξης/έγκρισης.  

Να εξηγήσει την επιχείρηση σε άλλους προκειµένου να ενηµερώσει, να 

παρακινήσει και να περιλάβει.  

Να βοηθήσει στην αξιολόγηση και στον έλεγχο απόδοσης.  

Να υποκινήσει τις αλλαγές και να αποτελέσει βάση οικοδόµησης για το 

επόµενο σχέδιο. 

Το στρατηγικό πλάνο δεν πρέπει να συγχέεται µε το επιχειρησιακό 

πλάνο. Είναι ένα σύντοµο έγγραφο. Ένα στρατηγικό σχέδιο πρέπει να είναι 

εννοιολογικό, οραµατικό και κατευθυντικό σε αντίθεση µε το λειτουργικό 

σχέδιο που είναι µικρότερης περιόδου, τακτικό, εστιάζει στενά, εκτελεστικό 

και µετρήσιµο. Ένα  στρατηγικό  σχέδιο πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό 

για να επιτρέψει στον αρµόδιο να σκεφτεί στρατηγικά και να ενεργήσει. 

(∆ηµιουργία στρατηγικού σχεδίου: [25])  
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Μερικά ουσιαστικά σηµεία που πρέπει να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια 

της αναθεώρησης και προγραµµατισµού της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Αναφορά σε µέσο χρονικό διάστηµα, συνήθως 2-4 έτη  

Εστίαση σε θέµατα στρατηγικής σηµασίας  

Εργασία ξεχωριστή από την καθηµερινή εργασία 

Να υπάρχει ρεαλισµός και κρίση  

∆ιάκριση µεταξύ αιτίας και αποτελέσµατος 

Περιοδική αναθεώρηση  

 

Στην ανάπτυξη ενός 

στρατηγικού σχεδίου, είναι 

επιθυµητό να προσδιοριστούν 

µε σαφήνεια η θέση, οι στόχοι 

και οι στρατηγικές της 

επιχείρησης ή των πιο 

πρόσφατων σκέψεων για µια 

νέα επιχείρηση. Εάν 

καθοριστούν σωστά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για να 

εξεταστούν οι υπάρχουσες ή αντιληπτές δυνάµεις, αδυναµίες, απειλές και 

ευκαιρίες. Αυτό οδηγεί έπειτα στην ανάπτυξη στρατηγικής που καλύπτει τα 

ακόλουθα ζητήµατα:  

Όραµα 

Αποστολή 

Στόχοι 

Αξίες 

Στρατηγικές 

Προγράµµατα 
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2.6.1. Ακολουθητέες διαδικασίες 

Το πρώτο βήµα είναι η δηµιουργία οράµατος για την επιχείρηση. Η φύση 

της επιχείρησης, συχνά εκφράζεται µε τους όρους της αποστολής της, που 

επισηµαίνει τους σκοπούς της. Μερικοί, συγχέουν τις δηλώσεις αποστολής 

µε τις δηλώσεις αξιών. Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τις πρωταρχικές 

και τις δευτερεύουσες δηλώσεις αποστολής. 

 

Πρωταρχικές ∆ευτερεύουσες 

Τι είναι και τι κάνει η επιχείρηση. 

Βασικά προϊόντα/υπηρεσίες 

Κλειδιά διαδικασιών & τεχνολογίες 

Βασικές οµάδες πελατών 

Βασική αγορά 

Κανάλια διανοµής 

 

Λόγος ύπαρξης 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 

Μοναδικά γνωρίσµατα 

Σηµαντικότητα 

Κοινωνικά θέµατα 

Εµφάνιση, ποιότητα, στυλ, πρότυπα 

- Πίνακας 2: ∆ηλώσεις αποστολής επιχείρησης - 

Το τρίτο βασικό στοιχείο είναι η ρητή δήλωση των επιχειρησιακών 

στόχων από την άποψη των αποτελεσµάτων που χρειάζονται ή θέλουν να 

επιτύχουν σε µικρό ή µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εκτός από να δειχτεί η 

ανάγκη για επίτευξη κερδών (που εκφράζονται ως επιστροφή στα κεφάλαια 

των µετόχων), οι στόχοι πρέπει να αφορούν τις προσδοκίες και τις 

απαιτήσεις όλων των σηµαντικών συµµετοχών, περιλαµβανοµένων των 

υπαλλήλων και πρέπει να απεικονίζουν τους λόγους για εµπορία της 

επιχείρησης. Αυτοί οι στόχοι θα µπορούσαν να καλύψουν την αύξηση, την 

αποδοτικότητα, την τεχνολογία, τις προσφορές και τις αγορές. 

Το επόµενο στοιχείο είναι να εξεταστούν οι αξίες που βασίζεται η 

λειτουργία της επιχείρησης και της συµπεριφοράς ή των σχέσεων µε την 

κοινωνία, τους πελάτες, τους προµηθευτές, τους υπαλλήλους, την τοπική 

αγορά και µετόχους.  

Έπειτα είναι οι στρατηγικές - οι κανόνες και οι οδηγίες, βάση των οποίων 

η αποστολή, οι στόχοι κλπ. µπορούν να επιτευχθούν. Μπορούν να 

καλύψουν την επιχείρηση συνολικά, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων 

όπως η διαφοροποίηση, η οργανική αύξηση ή τα σχέδια αποκτήσεων ή 
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µπορούν να αφορούν τα αρχικά θέµατα σε βασικές λειτουργικές περιοχές, 

παραδείγµατος χάριν: 

οι εσωτερικές ταµειακές ροές της επιχείρησης θα χρηµατοδοτήσουν όλη 

τη µελλοντική αύξηση. 

o 

o νέα προϊόντα θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα υπάρχοντα στα επόµενα 

3 έτη.  

Πληροφορίες για τις στρατηγικές: [26]   

Έπειτα είναι οι στόχοι. Πρόκειται για συγκεκριµένες προσωρινές ή 

τελευταίες χρονικά µετρήσεις που επιτυγχάνονται µε την εφαρµογή των 

στρατηγικών στην αναζήτηση των στόχων της επιχείρησης. Οι στόχοι 

πρέπει να είναι ποσοτικά προσδιορίσιµοι, συνεπείς, ρεαλιστικοί και 

επιτεύξιµοι. Μπορούν να αφορούν παράγοντες όπως η αγορά (µεγέθη και 

µερίδια), προϊόντα, πόροι χρηµατοδότησης, αποδοτικότητα, χρησιµοποίηση.  

Τα τελικά στοιχεία είναι τα προγράµµατα που καθορίζουν τα σχέδια 

εφαρµογής για τις βασικές στρατηγικές. Αυτά πρέπει να καλύψουν τους 

πόρους, τους στόχους, τα χρονοδιαγράµµατα, τις προθεσµίες, τους 

προϋπολογισµούς και τους στόχους απόδοσης. 

Εννοείται ότι η αποστολή, οι στόχοι, οι αξίες και οι στρατηγικές πρέπει να 

συνδεθούν µεταξύ τους και  να υπάρχει συνέπεια [27].  

 
 
2.6.2. Χρήση εκ των υστέρων γνώσεων 

Οι δηλώσεις για το όραµα, την αποστολή, τους στόχους, τις αξίες και τις 

στρατηγικές δεν αποτελούν µόνο στοιχεία του µελλοντικού 

προγραµµατισµού. Παρέχουν επίσης τις συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων 

για µια ιστορική αναθεώρηση. Οι περισσότεροι διευθυντές θα 

αντιµετωπίσουν  δυσκολία  στην  ανάπτυξη  µιας  µελλοντικής  στρατηγικής 

χωρίς τη γνώση των στρατηγικών και την αξιολόγηση της επιτυχίας τους 

µέχρι σήµερα.  

Το αρχικό σηµείο πρέπει να είναι ο καθορισµός των υπαρχόντων 

(υπονοούµενων ή ρητών) οραµάτων, αποστολής, στόχων και στρατηγικών. 

Κατόπιν ανάλυση αυτών ενάντια στην πραγµατική απόδοση στα ακόλουθα 

σηµεία:  
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o 

o 

o 

o 

Είναι τα οράµατα πραγµατοποιήσιµα; 

Πώς έχουν αλλάξει η αποστολή και οι στόχοι της επιχείρησης κατά το 

παρελθόν; Γιατί δεν εµφανίστηκαν οι αλλαγές; Προσδιορισµός των 

βασικών λόγων και κατηγοριών, είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών.  

Περιγραφή των πραγµατικών στρατηγικών που εφαρµόστηκαν τα 

τελευταία χρόνια. 

Αυστηρή εξέταση κάθε δήλωσης στρατηγικής βάσει της αναφοράς στις 

δραστηριότητες και στις ενέργειες στις βασικές λειτουργικές περιοχές που 

καλύπτουν θέµατα όπως:  

Πώς διοικείται η επιχείρηση; 

Πώς χρηµατοδοτείται η επιχείρηση; 

Πώς επιδίωξε η επιχείρηση να αυξήσει τις πωλήσεις και το µερίδιο 

αγοράς;  

Πώς κινήθηκαν η παραγωγικότητα/οι δαπάνες;  

Κάθε στοιχείο πρέπει να µετρηθεί ποσοτικά από την αναφορά στην 

πραγµατική απόδοση. Πρέπει να εντοπιστούν οι λόγοι για τις διαφορές 

µεταξύ της πραγµατικής και επιθυµητής απόδοσης. 

Μια χρήσιµη τεχνική για τα ελλείµµατα απόδοσης είναι να αναθεωρηθεί η 

επιχειρησιακή οικονοµική επιστροφή και να αναλυθούν βαθιά τα συστατικά 

αυτής της στροφής, για τον εντοπισµό και αξιολόγηση των καθοριστικών 

παραγόντων απόδοσης [28].  

Αιτίες αποτυχιών επιχειρήσεων: [29] 
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3. Περίγραµµα σχεδίου 
Ένα περίγραµµα ενός τυπικού Internet marketing plan  είναι [30]:  

1. Περίληψη 

2. Ανάλυση παρούσας κατάστασης 

3. Ανταγωνιστική ανάλυση  

4. Καθορισµός αντικειµενικών στόχων 

5. Ανάπτυξη στρατηγικής µάρκετινγκ 

6. Σχεδιασµός προγράµµατος δράσης – τακτικής µίγµατος µάρκετινγκ 

7. Σύνταξη προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης 

8. Καταγραφή προγράµµατος και µεθοδολογίας αξιολόγησης 

 

 
3.1. Περίληψη 

Απευθύνεται συνήθως στα ανώτερα διοικητικά στελέχη και πρέπει να 

γραφεί µετά την εγγραφή των άλλων τµηµάτων του σχεδίου, δεδοµένου ότι 

αποτελεί την περίληψή τους. Βασικά σηµεία για καταγραφή και παρουσίαση 

είναι: 

 

o 

o 

Παρουσίαση της επιχείρησης περιληπτικά, της φύσης και των 

προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει: 

Εάν η επιχείρηση είναι ήδη σε λειτουργία, καλό είναι να παρουσιαστεί 

το χρονικό διάστηµα που δραστηριοποιείται στην αγορά. Περιγραφή 

των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων συµπεριλαµβανοµένων των 

πωλήσεων και των πελατών. Υπογράµµιση των επιτυχιών. 

Εάν η επιχείρηση δεν είναι ακόµη σε λειτουργία, περιγραφή της 

εµπειρίας και εκπαίδευσης που υπάρχει για τη δραστηριοποίηση στο 

συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς. Μπορεί να περιληφθούν παρόµοιες 

πληροφορίες για τους επιχειρησιακούς συνεργάτες ή τους βασικούς 

διευθυντές της επιχείρησης. 
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Προσδιορισµός του τύπου της επιχείρησης [31]:  

 

 

 

 

 

 

o 

o 

 

o 
o 

Λιανικής. Οι λιανικές 

επιχειρήσεις αγοράζουν τα 

εµπορεύµατα από τους 

διαφόρους χονδρεµπόρους 

και τα πωλούν άµεσα 

στους καταναλωτές. Εδώ 

ανήκουν τα supermarkets, 

οι καταλόγων ταχυδροµικών παραγγελιών, τα καταστήµατα 

υπολογιστών, τα καταστήµατα ρούχων κα. 

Χονδρικής. Οι χονδρέµποροι αγοράζουν τα εµπορεύµατα από τους 

κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους και µεταπωλούν τα αγαθά 

στους λιανοπωλητές.  

Υπηρεσιών. Άνθρωποι µε µια ιδιαίτερη ικανότητα την πωλούν 

στους καταναλωτές ή σε άλλες επιχειρήσεις.  

Κατασκευαστικές. Οι κατασκευαστές συγκεντρώνουν τα συστατικά 

ή επεξεργάζονται τα ακατέργαστα υλικά για τα προϊόντα προς τους 

καταναλωτές ή επιχειρήσεις. 

Ανάπτυξης προγραµµάτων. Οι υπεύθυνοι δηµιουργούν και 

τελειώνουν σταδιακά την εργασία µε τη συγκέντρωση των πόρων. 

  Πληροφορίες για την ίδρυση και τους στόχους (η δήλωση της 

φιλοσοφίας     ίδρυσης, συχνά αναφέρεται ως δήλωση αποστολής): 

Οι δηλώσεις αποστολής είναι σχετικά αφηρηµένες, όπως "παροχή 

ηµέρας φροντίδας για τα παιδιά". 

Οι στόχοι της επιχείρησης είναι πιο συγκεκριµένοι, όπως "ο 

αρµόδιος για την επιτυχία του παραπάνω στόχου να αυξήσει τις 

εγγραφές κατά 25% σε 12 µήνες". 

Λίστα της διοικητικής οµάδας (ειδικά της οµάδας µάρκετινγκ) και 

περιγραφή της επιχειρησιακής δοµής: 

Είναι µονή ιδιοκτησία, συνεργασία ή εταιρία; 

∆ιοικητικοί µισθοί, ιδιοκτησία, ανάγκες διοικητικής βοήθειας και 

κατάρτισης και τους επαγγελµατίες που προσφέρουν υποστήριξη 

(όπως λογιστής ή δικηγόρος).  
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 Περίληψη των στόχων µάρκετινγκ και των προτεινόµενων στρατηγικών 

που περιλαµβάνονται στο σχέδιο. 

Σε µια ενιαία σελίδα καταγράφονται συνοπτικά (µε τους βασικούς 

οικονοµικούς αριθµούς) τα περιεχόµενα του Internet marketing plan. Με τη 

χρήση των σύντοµων προτάσεων και του έντονου τύπου για τα σηµαντικά 

σηµεία η προσοχή στρέφεται στα βασικά ζητήµατα. Η περίληψη δίνει στους 

αναγνώστες µια συνοπτική περιγραφή τι προγραµµατίζει η επιχείρηση να κάνει 

στο ερχόµενο έτος [32].  

 
 
3.2. Ανάλυση παρούσας κατάστασης 

Η παρούσα κατάσταση είναι ένα έγγραφο που αναλύει τις πληροφορίες 

που έχουν συλλεχθεί κατά την προετοιµασία εγγραφής του σχεδίου. Απαντά 

σε δύο βασικά ερωτήµατα: 

 

 

Σε ποιο οικονοµικό και επιχειρησιακό περιβάλλον υπάρχει εµπειρία; 

Ποιες είναι οι ευκαιρίες και προβλήµατα που υπάρχουν; 

Το Internet marketing plan δεν είναι πλήρης ή αξιόπιστο χωρίς την 

ανάλυση κατάστασης, δεδοµένου ότι η ανάλυση αυτή παρέχει τη λογική για 

τις αποφάσεις που γίνονται στο σχέδιο µάρκετινγκ. Μια περιεκτική ανάλυση 

κατάστασης είναι ειδικά σηµαντική σε µια επιχείρηση που είναι δύσπιστη για 

το µάρκετινγκ. Πιο αναλυτικά περιλαµβάνει [33], [34]: 

Το µακρό περιβάλλον (η µεγάλη εικόνα).  

 

 Το τµήµα αυτό πρέπει να παρουσιάσει τα γεγονότα που αφορούν τις 

οικονοµικές, δηµογραφικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές, ή/και πολιτικές 

δυνάµεις που είναι έξω από τον έλεγχο της επιχείρησης αλλά θα έχουν µια 

επίδραση στην επιχείρηση. Εκτός από την παρουσίαση των γεγονότων, 

πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση "τι σηµαίνει αυτό για την επιχείρηση;". 

 Αυτός ο τύπος πληροφοριών πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιµος από τις 

δευτεροβάθµιες πηγές όπως η κυβέρνηση, οι πληροφορίες απογραφής, τα 

δηµόσια σώµατα και οι δηµοσιευµένες εκθέσεις. 

Την αγορά (µέγεθος, µερίδιο, αύξηση, κατάτµηση, εποχιακές τάσεις).  

Το τµήµα αυτό καθορίζει και περιγράφει την αγορά. Η ερώτηση "σε ποια 

αγορά είναι µέσα η επιχείρηση" είναι αρκετά απλή αλλά απαιτεί σκέψη. Ποια 

είναι η γεωγραφική αγορά (συγκεκριµένες περιοχές µιας χώρας, σε εθνικό 

επίπεδο, σε  διάφορες  χώρες ή  παγκόσµια;). Σε  ποια  αγορά  ή βιοµηχανία 

είναι µέσα η επιχείρηση; (π.χ. εάν η επιχείρηση κατασκευάζει µολύβια, 
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ανήκει στη βιοµηχανία µολυβιών, στη βιοµηχανία γραφικών οργάνων ή στη 

βιοµηχανία εργαλείων επικοινωνίας;). 

Οι απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις θα καθορίσουν το ποσό και τον 

τύπο ανάλυσης που θα γίνει σε αυτό το τµήµα. Αφού καθοριστεί η αγορά, 

πρέπει να συλλεχθούν τα γεγονότα για να απαντηθούν οι ακόλουθες 

ερωτήσεις για την περιγραφή της αγοράς. Εάν λειτουργεί σε διάφορες 

γεωγραφικές αγορές που είναι αρκετά διαφορετικές, θα αποβεί χρήσιµο να 

απαντηθούν οι ερωτήσεις για κάθε γεωγραφική αγορά:  

Πώς είναι δοµηµένη η βιοµηχανία; Στο παραπάνω παράδειγµα, εάν 

καθορίζεται η βιοµηχανία ως βιοµηχανία µολυβιών, πρέπει να 

περιγραφεί η συγκέντρωση ή η κατάτµηση των ανταγωνιστών (άλλοι 

κατασκευαστές µολυβιών), των προµηθευτών (εκείνοι που παρέχουν 

το µόλυβδο, το περίβληµα, τις γόµες κλπ) και των αγοραστών 

(χονδρέµποροι και λιανοπωλητές). Αυτή η ανάλυση δείχνει το 

ποσοστό ισχύος που ο κάθε φορέας µπορεί να ασκήσει σε άλλους. 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Πόσο µεγάλη είναι η αγορά; 

Υπάρχουν τµήµατα στην αγορά; Στο παράδειγµα των µολυβιών, 

µπορεί να υπάρχουν τα µηχανικά µολύβια, µολύβια για κάθε χρήση, 

µολύβια τέχνης και τα µολύβια καινοτοµίας. Κάθε ένα από αυτά 

πρέπει να αναλυθεί ξεχωριστά. 

Ποιες είναι οι γενικές τάσεις ανάπτυξης στη βιοµηχανία; 

Ποιο είναι το ποσοστό ανάπτυξης στη διάρκεια του χρόνου; 

Υπάρχουν οποιεσδήποτε διαφορές στην ανάπτυξη αγοράς στη 

διάρκεια του χρόνου; 

Πόσο µεγάλοι είναι οι ανταγωνιστές; Ένας πίνακας µεριδίου αγοράς 

πρέπει να συµπεριληφθεί. 

Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες για την επιτυχία στην αγορά; 

Πρόσθετες ερωτήσεις στα παραπάνω: "γιατί" και "ποιες θα είναι οι 

επιπτώσεις για την επιχείρηση". 

Αυτές οι πληροφορίες µπορούν να βρεθούν στις δηµοσιεύσεις των 

ενώσεων, τις δηµοσιεύσεις βιοµηχανίας και τις ερευνητικές εταιρίες που 

σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη βιοµηχανία [35].   

Εσωτερικές τάσεις (πωλήσεις ανά µήνα και ετησίως, έσοδα, κέρδη).  

Το τµήµα αυτό αναλύει τις εσωτερικές πωλήσεις και τις τάσεις 

αποδοτικότητας κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας, που οµαδοποιούνται από τα 

τµήµατα αγοράς, όπως καθορίζονται στα τµήµατα αγοράς. Ανάλογα µε τον 
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ρυθµό των αλλαγών στη βιοµηχανία, το χρονικό πλαίσιο που 

χρησιµοποιείται για την τάση µπορεί να είναι µικρό όσο µερικοί µήνες, αλλά 

οι οργανισµοί χρησιµοποιούν συνήθως τρία έως πέντε έτη. Οι ερωτήσεις 

που πρέπει να απαντηθούν είναι: 

Ποιες είναι οι τάσεις αποδοτικότητας από το προϊόν ή την υπηρεσία; 

Ποιες για κάθε τµήµα της αγοράς; 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

 

Ποιες είναι οι τάσεις για κάθε τύπο πελάτη; 

Ποια είναι τα µερίδια αγοράς για κάθε προϊόν ή υπηρεσία; 

Πρόσθετες ερωτήσεις "γιατί" και "ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την 

επιχείρηση". 

Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να βρεθούν στις εσωτερικές πωλήσεις και 

το οικονοµικό σύστηµα και να συµπληρωθούν από την έρευνα βιοµηχανίας. 

Προϊόν ή υπηρεσία (περιγραφή τους) 

Το τµήµα αυτό περιγράφει και αναλύει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της 

επιχείρησης. Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι [36]: 

Ποια προϊόντα ή υπηρεσίες βασικά παρέχονται; ♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

 

Ποιες είναι οι δυνάµεις και οι αδυναµίες των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών συγκριτικά µε τους ανταγωνιστές; 

Ποια νέα προϊόντα ή υπηρεσίες θα παρέχονται στο µέλλον; 

Ποιες είναι δυνατότητες της επιχείρησης για την παροχή αυτών των 

νέων προϊόντων; 

Πώς αυτά τα νέα προϊόντα συγκρίνονται µε τους ανταγωνιστές; 

Πρόσθετες ερωτήσεις "γιατί" και "ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την 

επιχείρηση".  

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από τις εσωτερικές πηγές και την 

ανταγωνιστική ανάλυση. 

Ανταγωνισµός 
Το τµήµα αυτό αναθεωρεί και αναλύει κάθε βασικό ανταγωνιστή και 

οργανισµούς που θεωρούνται ηγέτες στην αγορά (οι βασικοί ανταγωνιστές 

και οι οργανισµοί  αυτοί µπορεί να είναι το ίδιο πράγµα σε πολλές 

περιπτώσεις).  

Οι βασικοί ανταγωνιστές είναι εκείνοι που παρέχουν τα παρόµοια προϊόντα 

ή υπηρεσίες και στοχεύουν στον ίδιο πελάτη ή τον καταναλωτή. Οι 

επιχειρήσεις ηγέτες είναι εκείνες που είναι οι πιο επιτυχηµένες (µεγαλύτερες, 

πιο κερδοφόρες ή/και πιο καινοτόµες). Η ανάλυση των επιχειρήσεων αυτών 
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µπορεί να παραγάγει ιδέες για τη βελτίωση της επιχείρησης [37]. Οι 

ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι: 

Ποια προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουν οι ανταγωνιστές; Πώς 

διαφέρουν από της επιχείρησης που ενδιαφέρει; 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Πώς συγκρίνονται τιµολογιακά µε την επιχείρηση που ενδιαφέρει; 

Πώς είναι τοποθετηµένοι; 

Ποιες δραστηριότητες µάρκετινγκ χρησιµοποιούν; Πόσο 

επιτυχηµένες ήταν; 

Ποιες είναι οι δυνάµεις και οι αδυναµίες τους συγκριτικά µε την 

επιχείρηση που ενδιαφέρει; 

Πρόσθετες ερωτήσεις "γιατί" και "ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την 

επιχείρηση".  

Αυτές οι πληροφορίες µπορούν να βρεθούν στο ανταγωνιστικό σύστηµα. 

Καταναλωτής ή πελάτης (κατάτµηση, γνωρίσµατα και συµπεριφορά). 

Το τµήµα αυτό αναθεωρεί και αναλύει τους καταναλωτές ή/και τους πελάτες. 

Εάν πωλείται το προϊόν σε µια επιχείρηση που είναι ο τελικός χρήστης, το 

τµήµα καλείται "πελάτης" (π.χ. εάν πωλούνται έπιπλα γραφείου). Εάν το 

προϊόν πωλείται άµεσα στους καταναλωτές, το τµήµα καλείται 

"καταναλωτής" (π.χ. λιανική αγορά). Εάν πωλείται το προϊόν σε επιχειρήσεις 

που το µεταπωλούν έπειτα στους καταναλωτές, καλείται "καταναλωτής". 

Κατόπιν, στο επόµενο τµήµα "κανάλια διανοµής", αναλύονται αυτές οι 

επιχειρήσεις που διανέµουν στον καταναλωτή. Οι ερωτήσεις που πρέπει να 

απαντηθούν είναι: 

Μπορούν οι καταναλωτές ή οι πελάτες να τµηµατοποιηθούν βάσει 

των κοινών χαρακτηριστικών τους; (π.χ. τµηµατοποίηση βάσει 

χρήσης: βαρύς χρήστης, µέσος χρήστης ή ελαφρύς χρήστης). 

Επίσης, βάσει δηµογραφικών στοιχείων (ηλικία, γένος, αστικός ή 

αγροτικός, εισόδηµα, οικογενειακό µέγεθος κλπ).  

Ποσοτικός καθορισµός των καταναλωτών βάσει µεγέθους, 

συχνότητας, αποδοτικότητας και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα 

που παίζει ρόλο στη συγκεκριµένη βιοµηχανία. 

Για κάθε τµήµα καταναλωτών ανάλυση των βασικών 

χαρακτηριστικών τους. 

Ποια προϊόντα αγοράζουν; 

Με ποιόν τρόπο πληρώνουν; 

Από πού αγοράζουν τα προϊόντα; 
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♦ 

♦ 

 

Γιατί αγοράζουν τα προϊόντα;  

Πρόσθετες ερωτήσεις "γιατί" και "ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην 

επιχείρηση". 

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από τις εσωτερικές πληροφορίες 

πωλήσεων και την έρευνα. 

Κανάλια διανοµής (άµεσα και έµµεσα κανάλια). 

Το τµήµα αυτό καταγράφει και αναλύει κάθε κανάλι διανοµής που 

χρησιµοποιείται τη δεδοµένη χρονική στιγµή ή στο µέλλον. Τα κανάλια 

διανοµής µπορούν να περιλάβουν τα άµεσα κανάλια πωλήσεων (όπως η 

δύναµη πωλήσεων, άµεσο ταχυδροµείο, Internet και τηλεόραση άµεση 

απάντησης) και τα έµµεσα κανάλια διανοµής (όπως οι χονδρέµποροι και οι 

λιανοπωλητές) [38]. Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι: 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά κάθε καναλιού διανοµής; ♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

 

♦ 

♦ 

♦ 

Ποιες είναι οι τάσεις ανάπτυξης σε κάθε κανάλι διανοµής; 

Ποιες είναι οι δυνάµεις και οι αδυναµίες κάθε καναλιού; 

Πόσο επιτυχηµένη είναι η επιχείρηση σε κάθε κανάλι; 

Τι ποσοστό πωλήσεων έχει κάθε κανάλι; 

Πόση οικονοµική αποδοτικότητα έχει κάθε κανάλι; 

Ποιο είναι το µερίδιο της επιχείρησης µέσα σε κάθε κανάλι διανοµής 

συγκριτικά µε τους ανταγωνιστές; 

Πρόσθετες ερωτήσεις "γιατί" και "ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την 

επιχείρηση".  

Εάν χρησιµοποιούνται τα έµµεσα κανάλια διανοµής, πρέπει να αναλυθεί η 

επιχείρηση µέσω των βασικών χονδρέµπορων και λιανοπωλητών. Σε 

πολλές επιχειρήσεις, αυτή η ανάλυση είναι µέρος ενός χωριστού σχεδίου 

πωλήσεων. Αυτές οι πληροφορίες µπορούν να βρεθούν στις εσωτερικές 

πωλήσεις και το οικονοµικό σύστηµα και να συµπληρωθούν µε τις εκθέσεις 

βιοµηχανίας και τους εσωτερικούς πόρους. 

Αξιολόγηση των πρωτοβουλιών µάρκετινγκ 

Το τµήµα αυτό αναλύει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες των προηγούµενων 

δραστηριοτήτων µάρκετινγκ. Για κάθε πρωτοβουλία, οι ερωτήσεις που 

πρέπει να απαντηθούν είναι: 

Ποιοι ήταν οι ποσοτικά προσδιορίσιµοι στόχοι για την πρωτοβουλία; 

Πώς εκτελέστηκε η δραστηριότητα απέναντι στο σκοπό; 

Ποια ήταν η βασική εκµάθηση από αυτή τη δραστηριότητα; 
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♦ 

 

o 

o 

o 

o 

 

o 

o 
o

Ποιες είναι οι συστάσεις σχετικά µε τη συνέχεια, διακοπή ή αλλαγή 

των δραστηριοτήτων; 

 Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να βρεθούν από τις εσωτερικές πωλήσεις 

και το οικονοµικό σύστηµα. 

Οι πληροφορίες λοιπόν, αφορούν τη θέση, την αγορά-στόχο και το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Άρα: 

Περιγραφή της σηµερινής ή µελλοντικής θέσης της επιχείρησης 

Εάν δεν υπάρχει ακόµη επιχειρησιακή θέση, περιοχές µε 

ονοµασίες ή ιδιοκτησίες κάτω από την εκτίµηση και τα κριτήρια 

που θα επιλεγεί µια θέση. Εξέταση της εγγύτητας των πελατών, 

της ευκολίας για στάθµευση, δυνατότητα πρόσβασης µε τα 

δηµόσια µέσα µεταφοράς, δυνατότητα για αποθηκευτικούς 

χώρους, συµµόρφωση µε τους τοπικούς νόµους και κώδικες 

(π.χ. ασφάλεια ή υγεία) και δυνατότητα για  επέκταση. 

Ανάλυση όλων των αρνητικών πτυχών της θέσης που θα είχε 

επιπτώσεις στις πωλήσεις. Είναι αλήθεια ότι καµία θέση δεν είναι 

τέλεια. 

Περιγραφή οποιουδήποτε σχεδίου που αφορά τη µελλοντική 

επέκταση της επιχείρησης.  

Εάν προγραµµατίζεται να προσφερθεί υπηρεσία ή προϊόν µε 

έναν τρόπο που δεν απαιτεί από τον πελάτη να επισκεφτεί τη 

θέση, να γίνει περιγραφή για το πώς θα γίνει η συναλλαγή 

επιχείρησης-πελάτη (π.χ. εάν το προϊόν είναι συµβουλευτική 

υπηρεσία που παρέχεται στο σπίτι ή σε µια θέση χρηστών).  

Περιγραφή της αγοράς-στόχου. Η περιγραφή αυτή είναι κρίσιµη για 

την επιτυχία στο µάρκετινγκ οποιουδήποτε προϊόντος.  

Περιγραφή του µεγέθους της αγοράς στόχου µε τη βοήθεια 

στατιστικών’  το µέγεθος του στόχου αυξάνεται, µειώνεται, ή 

µένει το ίδιο;  

Περιγραφή της αγοράς στόχου µε τους ακόλουθους όρους: 

 

o

χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, εισοδηµατικό επίπεδο, 

φύλο, φυλή, αριθµός παιδιών, συζυγική θέση, µέρος 

διαµονής κλπ. 

 συνήθειες ή χόµπι που έχουν.  
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o 

o 

 

τι θέλουν και τι χρειάζονται και πώς το προϊόν τους 

ικανοποιεί. 

Περιγραφή των αγοραστικών συνηθειών, για παράδειγµα πώς 

ξοδεύουν το   εισόδηµά τους; πότε αγοράζουν; πόσο συχνά;  

Συνοπτική ανάλυση των ανταγωνιστών και ζητηµάτων 

Η ανταγωνιστική ανάλυση θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των στόχων 

µάρκετινγκ και της στρατηγικής µάρκετινγκ. Στο τµήµα αυτό, καλό είναι να 

περιληφθεί µόνο µια περιγραφή των ανταγωνιστών και των εξωτερικών 

ζητηµάτων, που είναι σχετικά µε την επιχείρηση και µετά να περιγραφεί 

πλήρως το τµήµα των ανταγωνιστών. 

Μια ανταγωνιστική ανάλυση περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες για άλλα 

άτοµα ή επιχειρήσεις, των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται ανταγωνιστικά. 

 Ενώ, η ανάλυση ζητηµάτων καταγράφει εν συντοµία τα βασικά εξωτερικά 

ζητήµατα (όπως η νέα νοµοθεσία ή ο αντίκτυπος µιας τεχνολογικής 

προόδου), που µπορεί να επηρεάσουν ή θεωρούνται προκλήσεις για την 

επιχείρηση. 

 
Έρευνα αγοράς 

Ο σκοπός της έρευνας αγοράς είναι να παρασχεθούν τα σχετικά στοιχεία 

που θα βοηθήσουν µια επιχείρηση να λύσει τα προβλήµατα που αφορούν 

µάρκετινγκ. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο στην αρχική φάση. Οι 

λεπτοµερείς έρευνες αγοράς είναι τα θεµέλια για κάθε επιτυχηµένη 

επιχείρηση. Πραγµατικά, οι στρατηγικές όπως η κατάτµηση αγοράς (που 

προσδιορίζει συγκεκριµένα τµήµατα µέσα σε µια αγορά) και η 

διαφοροποίηση  των  προϊόντων  (που  δηµιουργεί  µια  ταυτότητα  για  το 

προϊόν, που το διαχωρίζει από τους ανταγωνιστές), θα ήταν αδύνατες να 

αναπτυχθούν χωρίς την έρευνα αγοράς [39], [40].  

Μερικές οργανώσεις παρέχουν τις ερευνητικές πληροφορίες µάρκετινγκ 

χωρίς κανένα κόστος: American Demographics, CyberAtlas, Survey.Net, 

U.S. Census Bureau και U.S. Department of Commerce. Ενώ άλλες 

οργανώσεις πωλούν τις πληροφορίες τους:  ActivMedia Research, 

allNetResearch, CommerceNet, Cyber Dialogue, Forrester Research και 

Simba Information. 

Το Internet αλλάζει επίσης τις αρχικές ερευνητικές τεχνικές. Για τις 

οργανώσεις χωρίς µια παρουσία Ιστού, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για να διευθύνει τις έρευνες. Είναι ευκολότερο, 
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γρηγορότερο και λιγότερο ακριβό για τους ανθρώπους να συµµετέχουν σε 

µια έρευνα βασισµένη στο e-mail από τις συµβατικές έρευνες ταχυδροµείου. 

Επιπλέον, το ποσοστό απάντησης είναι χαρακτηριστικά υψηλότερο.  

 

 
- Στο CommerceNet παρέχονται ερευνητικές πληροφορίες - 

 

Οι βασισµένες στο Web έρευνες είναι ακόµα καλύτερες. Μια µεγαλύτερη 

ποικιλία ερωτήσεων µπορεί να τεθεί σε µια σελίδα Ιστού από ότι µέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τα γραφικά και τα πολυµέσα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να επεκτείνουν ή να ενισχύσουν το εργαλείο ερευνών. 

Τα στοιχεία των απαντήσεων είναι αµέσως διαθέσιµα µόλις συµπληρωθεί η 

λίστα της έρευνας.  

Υπάρχουν υπηρεσίες όπως η My.PlaceWare, που επιτρέπει σε µια 

εταιρία να διευθύνει τις ζωντανές γραφικές και διαλογικές συνεδριάσεις στο 

Internet. Μια  επιχείρηση  µπορεί  να  παρουσιάσει  τα υλικά  online  σε  ένα 

ζωντανό ακροατήριο και να συλλέξει τις πληροφορίες ανατροφοδότησης σε 

πραγµατικό χρόνο. Οι πληροφορίες µπορούν να εµφανιστούν στους 

συµµετέχοντες µε ποικίλες µορφές όπως ο άσπρος πίνακας, οι διαφάνειες 

κειµένων, οι διαφάνειες Ιστού, SnapShot και LiveDemo. Οι παρουσιαστές 

µπορούν να ζητήσουν από τους συµµετέχοντες να αξιολογήσουν ή να 

ψηφίσουν για οποιοδήποτε αριθµό ζητηµάτων, όπως τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα προϊόντων, τα χρώµατα, η εµφάνιση ή η τιµή [1]. 

Εάν ο αρµόδιος που διευθύνει την έρευνα αγοράς χρησιµοποιεί την 

ιστορική, πειραµατική, παρατηρητική ή ερευνητική µέθοδο, συλλέγει δύο 

τύπους στοιχείων. Ο πρώτος είναι "αρχικές" πληροφορίες που θα 

καταγράψει ο ίδιος ή κάποιος υπάλληλος. Οι περισσότερες πληροφορίες 
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όµως, θα είναι "δευτεροβάθµιες", ήδη καταγεγραµµένες και οργανωµένες. Οι 

εκθέσεις και οι µελέτες που γίνονται από τις κυβερνητικές αντιπροσωπείες, 

τις εµπορικές ενώσεις ή άλλες επιχειρήσεις µέσα στη βιοµηχανία είναι 

παραδείγµατα των τελευταίων  [41], [42].  

 

Αρχική έρευνα  
Για την αρχική έρευνα, υπάρχουν βασικά δύο τύποι πληροφοριών που 

µπορούν να συλλεχτούν: ο διερευνητικός και ο συγκεκριµένος. Η 

διερευνητική έρευνα είναι απέραντη στη φύση, βοηθάει να καθοριστεί ένα 

συγκεκριµένο πρόβληµα και περιλαµβάνει συνήθως τις λεπτοµερείς, µη 

δοµηµένες συνεντεύξεις στις οποίες οι απαντήσεις ζητιούνται από µια µικρή 

οµάδα εναγοµένων. Η συγκεκριµένη έρευνα είναι ευρύτερη στο πεδίο και 

χρησιµοποιείται για να λύσει ένα πρόβληµα που η διερευνητική έρευνα έχει 

προσδιορίσει. Οι συνεντεύξεις είναι δοµηµένες και εύκολες στην 

προσπέλαση. Από τις δύο, η συγκεκριµένη έρευνα είναι ακριβότερη. Κατά 

την εργασία της αρχικής έρευνας, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί πώς θα 

εξεταστεί η  οµάδα των πελατών-στόχων  [43]. Υπάρχουν βασικά τρεις 

τρόποι: απευθείας ταχυδροµείο, τηλεφωνικές έρευνες και προσωπικές 

συνεντεύξεις. 

 
 
1. Απευθείας ταχυδροµείο 

Εάν επιλεγεί ο τρόπος του ερωτηµατολογίου µε το απευθείας 

ταχυδροµείο, είναι χρήσιµο, προκειµένου να αυξηθεί το ποσοστό 

απάντησης, να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

 

 

 

 

 

 

Οι ερωτήσεις να είναι σύντοµες και επί της ουσίας. 

Τα ερωτηµατολόγια να απευθύνονται στα συγκεκριµένα άτοµα που είναι 

στα όρια του ενδιαφέροντος. 

Το µήκος του ερωτηµατολογίου να είναι µέχρι δύο σελίδες. 

Να εσωκλείει µια επαγγελµατική επιστολή που εξηγεί επαρκώς το σκοπό 

της έρευνας. 

Υπενθύµιση αποστολής µετά από περίπου δύο εβδοµάδες από την 

αρχική. 

Να περιλαµβάνει πληρωµένο τέλος. 

∆υστυχώς, µε την υιοθέτηση της παραπάνω τακτικής, η απάντηση στο 

άµεσο ταχυδροµείο είναι πάντα χαµηλή (µερικές φορές λιγότερο από 5%). 
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2. Τηλεφωνικές έρευνες 

Οι έρευνες από τηλεφώνου είναι γενικά οικονοµικές και αποδοτικές΄ τα 

ποσοστά απάντησης κοστίζουν περίπου το ένα τρίτο των προσωπικών 

συνεντεύξεων, οι οποίες έχουν, κατά µέσο όρο, ένα ποσοστό απάντησης 

που είναι µόνο 10%. Μερικές οδηγίες για τις τηλεφωνικές έρευνες είναι: 

 

 

 

Στην αρχή της συνοµιλίας, ο ερευνητής πρέπει να επιβεβαιώσει το όνοµα 

του ερωτηθέντος. 

Πρέπει να αποφεύγονται µικρές διακοπές, δεδοµένου ότι το ενδιαφέρον 

του ερωτηθέντος µπορεί γρήγορα να µειωθεί. 

Εάν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες να γίνεται δεύτερη κλήση. 

Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις είναι οικονοµικώς αποδοτικές, αλλά ένα 

ακόµη µεγάλο πλεονέκτηµα είναι η ταχύτητα. Επιτρέπουν επίσης, την 

κάλυψη µεγάλης γεωγραφικής έκτασης σχετικά µε µικρό κόστος.  

 
 
3. Προσωπικές συνεντεύξεις 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι προσωπικών συνεντεύξεων: 

 

 

 

 

 

Η έρευνα οµάδας. Χρησιµοποιείται συνήθως από τις µεγάλες 

επιχειρήσεις. Μπορεί να φανεί χρήσιµη στις τροποποιήσεις προϊόντων 

και στις νέες ιδέες προϊόντων. Φανερώνει τις προτιµήσεις και τις 

αποφάσεις αγοράς µεταξύ ορισµένων πληθυσµών. 

Η συνέντευξη βάθους. Είναι συνεντεύξεις ΄ένας προς ένας΄, όπου ο 

ερευνητής καθοδηγείται από µια λίστα. 

 

 

3.3. Ανταγωνιστική ανάλυση 
Η ανταγωνιστική ανάλυση και η ανάλυση ζητηµάτων σκοπό έχουν να 

εξηγήσουν λεπτοµερώς τις εξωτερικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που 

µπορεί η επιχείρηση να αντιµετωπίζει. Λεπτοµέρειες σχετικά µε: 

Άτοµα ή επιχειρήσεις (ανταγωνιστές) που προσφέρουν παρόµοια 

προϊόντα  

Βασικά επιχειρησιακά ζητήµατα που είναι πιθανές προκλήσεις, όπως η 

νέα νοµοθεσία ή ο αντίκτυπος µιας επικείµενης τεχνολογικής προόδου. 

Ακόµα κι αν η προετοιµασία της ανάλυσης είναι χρονοβόρα, µπορεί να 

υπάρχει όφελος µε πολλούς τρόπους. Τα οφέλη από την προετοιµασία είναι: 

Η ανακάλυψη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  
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• 

• 

• 

• 

Η πρόκληση ιδεών για καινοτόµες βελτιώσεις στις προσφορές 

προϊόντων.  

Η απόδειξη ότι υπάρχουν µερικές κατηγορίες πελατών που δεν 

ικανοποιούνται απόλυτα από το προϊόν. 

Με παρατήρηση των ενεργειών των ανταγωνιστών, µαθαίνουµε 

περισσότερα για την αγορά-στόχο.  

Εάν η αγορά έχει πληθώρα ικανών ανταγωνιστών, µπορεί να αποφευχθεί 

το δαπανηρό λάθος να ξεκινήσει µια επιχείρηση χωρίς επαρκή ζήτηση.  

 

3.3.1. Ανάλυση ανταγωνιστών  
Στην ανάλυση των ανταγωνιστών εξετάζονται τα παρακάτω: 

Ονόµατα των ανταγωνιστών  

Περίληψη µε τα προϊόντα κάθε ανταγωνιστή. Η περίληψη πρέπει επίσης 

να περιλάβει τη θέση, την ποιότητα, τη διαφήµιση, το προσωπικό, τις 

µεθόδους διανοµής, τις προωθητικές στρατηγικές, την υπηρεσία πελατών 

κλπ. 

∆υνάµεις και αδυναµίες των ανταγωνιστών. Είναι σηµαντικό να φανούν 

από την άποψη του πελάτη, όχι της επιχείρησης.  

Στρατηγικές και στόχοι των ανταγωνιστών. Αυτές οι πληροφορίες θα 

ληφθούν εύκολα από το αντίγραφο της ετήσιας έκθεσής τους [44].  

∆ύναµη της αγοράς. Είναι η αγορά για το προϊόν αυξανόµενη έτσι ώστε 

να υπάρχει αφθονία πελατών για όλους τους φορείς αγοράς; Ή είναι η 

αγορά  τόσο  περιορισµένη  που πωλούνται πρώτιστα στους πελάτες των  

• 

ανταγωνιστών; (σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα). 

Ιδέες για τη συλλογή των ανταγωνιστικών πληροφοριών [45]: 

Internet. • 

• 

• 

• 

Προσωπικές επισκέψεις. Επίσκεψη στις θέσεις των ανταγωνιστών. 

Πώς οι υπάλληλοι αλληλεπιδρούν µε τους πελάτες; Πώς 

παρουσιάζονται τα προϊόντα τους; Πώς τιµολογούνται; 

Συζήτηση µε τους πελάτες. Γίνεται γνωστό τι λένε οι πελάτες και οι 

προοπτικές για τους ανταγωνιστές και για την ίδια την επιχείρηση. 

Αγγελίες των ανταγωνιστών. Ανάλυση των αγγελιών των 

ανταγωνιστών για την πληροφόρηση των πιθανών πελατών, της 

θέσης αγοράς, των γνωρισµάτων των προϊόντων, των τιµών κλπ. 
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• 

• 

• 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Οµιλίες ή παρουσιάσεις, που γίνονται από τους εκπροσώπους των 

ανταγωνιστών. 

Εκθέσεις. Τι "λέει" η παρουσίασή τους  για την επιχείρηση;  

Γραπτές πηγές:  

Γενικές επιχειρησιακές δηµοσιεύσεις 

Επιχειρησιακές εφηµερίδες και περιοδικά 

Εκδόσεις σχετικές µε βιοµηχανία 

Βάσεις δεδοµένων  

Ετήσιες εκθέσεις 

Κίτρινες σελίδες  

 

 
3.3.2. Ανάλυση ζητηµάτων – ανάλυση SWOT 

Μετά την ανάλυση των στόχων και των επιτευγµάτων του παρελθόντος 

της επιχείρησης, µπορεί να γίνει η ανάλυση των δυνάµεων, αδυναµιών, 

ευκαιριών και απειλών [45] . 

Οι δυνάµεις και οι αδυναµίες είναι ουσιαστικά εσωτερικές στον οργανισµό 

και αφορούν τα σχετικά θέµατα µε τους πόρους, τα προγράµµατα και την 

οργάνωση στις βασικές περιοχές [46]. Αυτά περιλαµβάνουν:  

 

 

 

 

 

 

 

 

πωλήσεις - εµπορία - διανοµή - προώθηση - υποστήριξη  

διαχείριση - συστήµατα - πείρα - πόροι  

λειτουργίες - αποδοτικότητα - δυναµικότητα - διαδικασίες  

προϊόντα - ποιότητα - τιµολόγηση - γνωρίσµατα - ανταγωνιστικότητα  

πόροι χρηµατοδότησης - απόδοση  

προσπάθεια - κατεύθυνση – πόροι 

κόστη - παραγωγικότητα - αγορές  

συστήµατα - οργάνωση – δοµές 
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Εάν προγραµµατιστεί µια αρχή, 

οι δυνάµεις και οι αδυναµίες 

είναι σχετικές κυρίως µε τον 

υποστηρικτή(ές), την εµπειρία 

τους και τις δυνατότητες 

διαχείρισης, παρά µε το 

πρόγραµµα. Ο στόχος είναι να 

δηµιουργηθεί µια εικόνα των σηµαντικών καλών και κακών σηµείων, των 

επιτευγµάτων και των αποτυχιών και άλλων κρίσιµων χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων µέσα στην επιχείρηση. 

 

Οι απειλές και οι ευκαιρίες (από το εξωτερικό) 

Προσδιορίζουν και ταξινοµούν βάσει σηµασίας, όλες τις απειλές ή 

ευκαιρίες που µπορεί η επιχείρηση να αντιµετωπίσει από εξωτερικές 

επιρροές. Οι απειλές και οι ευκαιρίες προέρχονται από ποικίλες πηγές 

όπως: 

 

 

 

 

 

 

Η οικονοµική προοπτική της αγοράς: αρχίζει η επιχείρηση µε υγιή 

οικονοµία; Εάν όχι, µπορεί το προϊόν να αναπτυχθεί;  

Καινοτοµίες προϊόντων. Πώς οι αλλαγές που γίνονται στα προϊόντα των 

ανταγωνιστών επηρεάζουν την επιχείρηση;  

Τεχνολογικές πρόοδοι.  Ποιες αλλαγές στην τεχνολογία θα επηρεάσουν;  

Περιβαλλοντικά ζητήµατα. Είναι το προϊόν φιλικό µε το περιβάλλον; 

Κυβερνητικοί κανονισµοί, π.χ. υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεµής νοµοθεσία 

που µπορεί να επηρεάσει;  

Φραγµοί στην είσοδο αγοράς. Υπάρχουν υψηλοί ή χαµηλοί φραγµοί; 

 

 

Οι δυνάµεις και οι αδυναµίες (µέσα στην επιχείρηση) 

Παραδείγµατος χάριν, η εκπαίδευση, η εµπειρία και η φήµη σε 

δοκιµασµένη περιοχή είναι πιθανότατα µια δύναµη. Ενώ αδυναµία είναι εάν 

προγραµµατίζεται να προσληφθούν υπάλληλοι µε έλλειψη εµπειρίας. 

Ενώ η ανάλυση κατάστασης είναι ένα πραγµατικό έγγραφο, η ανάλυση 

ζητηµάτων δεν πρέπει να θεωρηθεί ως µια ιδιαίτερη σειρά µαθηµάτων 

ενέργειας. Μάλλον, θα πρέπει να περιλάβει µόνο τα σηµαντικά προβλήµατα 

που χρειάζονται να εξεταστούν [47], [48].  
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Η ανάλυση των δυνάµεων, αδυναµιών, 

ευκαιριών και απειλών αποτελεί την 

ανάλυση SWOT. Συνήθως, αποτελεί το 

αποτέλεσµα ενός οµαδικού τµήµατος 

σχεδίασης. Πριν από το τµήµα αυτό, οι 

αρµόδιοι που συµµετέχουν αναθεωρούν τα 

προηγούµενα τµήµατα της ανάλυσης 

κατάστασης. Κατά τη σχεδίαση του τµήµατος, οι συµµετέχοντες συζητούν 

και καθορίζουν τις δυνάµεις, αδυναµίες, ευκαιρίες και απειλές [49]. Οι 

ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι: 

 Ποιες είναι οι εσωτερικές δυνάµεις που έχει η επιχείρηση ή το προϊόν, 

συγκριτικά µε των ανταγωνιστών, που θα βελτιώσουν τις πωλήσεις; 

 Ποιες είναι οι εσωτερικές αδυναµίες που έχει η επιχείρηση ή το προϊόν, 

συγκριτικά µε των ανταγωνιστών, που θα µειώσουν τις πωλήσεις; 

 Ποιες εξωτερικές ευκαιρίες αντιµετωπίζει η επιχείρηση ή το προϊόν, 

συγκριτικά µε των ανταγωνιστών, που θα βελτιώσουν τις πωλήσεις; 

 Ποιες εξωτερικές απειλές (που µπορεί η επιχείρηση να µην έχει κανένα 

έλεγχο) αντιµετωπίζει η επιχείρηση ή το προϊόν, συγκριτικά µε των 

ανταγωνιστών, που θα πρέπει να αντιδράσει; 

 

 

3.4. Καθορισµός αντικειµενικών στόχων 

Στο τµήµα αυτό σχεδιάζεται η εικόνα του µέλλοντος: ποιοι είναι οι στόχοι 

µάρκετινγκ που θέλουµε να επιτύχουµε µε το σχέδιο; Κάθε ένας από τους 

στόχους µάρκετινγκ πρέπει να περιλάβει και µια αφηγηµατική περιγραφή 

του τι θα ολοκληρωθεί, µαζί µε τους αριθµούς που το συνοδεύουν, για 

παράδειγµα η αύξηση του ποσοστού στην αγορά σε συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. Εάν δεν υπάρχει σιγουριά για το µέγεθος της τοπικής αγοράς, 

στόχος είναι ένας αριθµός σε χρήµατα στις πωλήσεις [50].  

Στο τµήµα αυτό αναλύεται η εκµάθηση από τα προηγούµενα τµήµατα και 

καθορίζονται τα λίγα βασικά ζητήµατα που η επιχείρηση ή το προϊόν 

χρειάζεται να εξετάσουν στο σχέδιο µάρκετινγκ.  

Οι στόχοι είναι τα ποσοτικά προσδιορίσιµα αποτελέσµατα που 

αναµένονται από το σχέδιο. Οι στόχοι δηλώνονται χαρακτηριστικά ως 

µέγεθος πωλήσεων, µερίδιο αγοράς, αποδοτικότητα ή καταναλωτική 
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συνειδητοποίηση, που επιτυγχάνεται σε ένα συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο 

και που συγκρίνεται µε ένα προηγούµενο χρονικό πλαίσιο [51].  

Κατά τον καθορισµό των στόχων, πρέπει να επιλεγούν αυτοί που είναι 

ρεαλιστικοί και επιτεύξιµοι, ακόµα και προκλητικοί. Επίσης, θα πρέπει να 

είναι µετρήσιµοι. Παραδείγµατος χάριν, δεν πρέπει να επιλεγεί ως στόχος το 

µερίδιο αγοράς εάν δεν υπάρχει µια µέθοδος για τη µέτρησή του.  

Τα περισσότερα σχέδια µάρκετινγκ έχουν έναν έως τρεις γενικούς 

στόχους [52]. Για να τεθεί ένας επιτεύξιµος στόχος, γίνεται έναρξη µε το 

παρελθόν και συγκεκριµένα, µελέτη και αναθεώρηση των αριθµών 

πωλήσεων των προηγούµενων ετών, της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των 

ετών στις διαφορετικές αγορές, του µεγέθους των νέων πελατών και πώς 

ευηµερούν οι νέες εισαγωγές προϊόντων. Για παράδειγµα, εάν κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών έχει αυξηθεί 80% το ακαθάριστο 

εισόδηµα, η προβολή 20% στην αύξηση 25% στο επόµενο έτος είναι λογική, 

ενώ 45% δεν είναι. Πρέπει να γίνει µια χαµηλή αλλά λογική προβολή των 

στόχων της επιχείρησης. Μέτριοι στόχοι στην έναρξη, έως ότου 

δηµιουργηθεί µια σίγουρη αίσθηση για το µέλλον.  

Ειδικοί του µάρκετινγκ υποστηρίζουν ότι πρέπει να τίθεται όριο στον 

αριθµό στόχων µάρκετινγκ που βάζει η επιχείρηση σε ένα δεδοµένο έτος. 

Πραγµατικά, οι αλλαγές µπορεί να προκαλέσουν την πίεση, να 

αποπροσανατολίσουν το προσωπικό και µερικές φορές ακόµη, να 

δηµιουργηθεί σύγχυση στην αγορά-στόχο. Λίγοι στόχοι αλλά επιτεύξιµοι. 

Καλύτερα να παρακινηθεί ο επιχειρηµατίας µε φιλόδοξους αλλά αντάξιους 

στόχους, αντί να πιεστεί µε την αποτυχία που προκάλεσαν πάρα πολλοί 

ενθουσιώδεις στόχοι.  

Κάθε στόχος µάρκετινγκ πρέπει να έχει διάφορους στόχους (υποσύνολα 

των στόχων) και την τακτική για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στο τµήµα 

των στόχων του Internet marketing plan, γίνεται εστίαση στο "τι" και "γιατί" 

των στοιχειωδών εργασιών µάρκετινγκ για το επόµενο έτος. Στο τµήµα της 

εφαρµογής, όπου υφίσταται η πρακτική, γίνεται εστίαση στο  "ποιος", "που", 

"πότε" και "πώς". Οι στόχοι του µάρκετινγκ πρέπει να οδηγήσουν σε 

πωλήσεις. Πρέπει λοιπόν: 

 

 

 

να είναι σαφείς 

µετρήσιµοι και 

να υπάρχει δηλωµένο χρονικό πλαίσιο για το επίτευγµα.  
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Εάν υπάρχουν πολλαπλοί στόχοι, πρέπει να µην έρθουν σε 

αντιπαράθεση µεταξύ τους. Επίσης, τα υπόλοιπα εκ των συστατικών 

µάρκετινγκ του σχεδίου (στρατηγική µάρκετινγκ,  προϋπολογισµός, τα 

προγράµµατα δράσης, οι έλεγχοι και τα µέτρα κλπ), πρέπει να  

υποστηρίζουν τους στόχους µάρκετινγκ.  

Μερικές χαρακτηριστικές κατηγορίες στόχων µάρκετινγκ είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή νέων προϊόντων. 

Επέκταση ή επανάκτηση της αγοράς για το υπάρχον προϊόν. 

Εισαγωγή νέων περιοχών για την εταιρία. 

∆ιασταυρωµένη πώληση (ή δέσµη) το ένα προϊόν µε ένα άλλο. 

Μακροπρόθεσµες συµβάσεις µε τους επιθυµητούς πελάτες. 

Αύξηση των τιµών χωρίς την κοπή στα σχήµατα πωλήσεων. 

Αναθεώρηση ενός προϊόντος. 

Ενίσχυση στην κατασκευή και παράδοση των προϊόντων. 

 

 
3.5. Ανάπτυξη στρατηγικής µάρκετινγκ 

Με τις στρατηγικές σχεδιάζεται η επίτευξη των στόχων. Είναι, ουσιαστικά, 

η καρδιά του σχεδίου και καλύπτει τα 4π του µάρκετινγκ (4 Ps: Product, 

Price, Promotion, Place) [53]: 

 Προϊόν: Αναλυτική περιγραφή του, καθώς και των χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων και πλεονεκτηµάτων του. Επίσης, περιγραφή του τι 

χρειάζεται να υπάρχει ή να γίνει για την παραγωγή του. 

 Τιµή: Περιγραφή των πολιτικών τιµολόγησης και πληρωµών. 

Περιγραφή οποιασδήποτε δυνατότητας για ευελιξία ή διαπραγµάτευση 

της τιµής (γίνεται σε µεγάλες αγορές όπως σπίτια ή αυτοκίνητα). 

Περιγραφή των εκπτώσεων που προσφέρονται στους 

µακροπρόθεσµους πελάτες, στις µαζικές αγορές ή στις άµεσες 

πληρωµές.  

 Προώθηση: Περιγραφή των εργαλείων ή των τακτικών που θα 

χρησιµοποιηθούν για την ολοκλήρωση των στόχων. Στο τµήµα των 

προγραµµάτων δράσης, θα περιγραφούν τα µέτρα που χρειάζονται να 

ληφθούν λεπτοµερώς. 

 Τοποθεσία: Περιγραφή του πώς "συναντώνται" τα προϊόντα και οι 

πελάτες. Η θέση που θα τοποθετηθεί το προϊόν έτσι ώστε οι πελάτες να 

έχουν πρόσβαση σε αυτό και πώς θα πραγµατοποιηθεί η πώληση. 
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Περιγραφή της φιλοσοφίας και των µεθόδων πωλήσεων. Υιοθέτηση 

µιας επιθετικής µεθόδου πωλήσεων για έναν µεγάλο αριθµό γρήγορων 

πωλήσεων ή µιας χαλαρής µεθόδου στην αντίθετη περίπτωση. 

Περιγραφή του συστήµατος διανοµής. Μερικά σηµεία για την διανοµή 

που εξετάζονται στο σχέδιο µάρκετινγκ είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανταλλαγή του προϊόντος γίνεται σε κατάστηµα; Μέσω του 

ταχυδροµείου; Μέσω αντιπροσώπου πωλήσεων;  

Ποια είναι η δυναµικότητα της µονάδας παραγωγής και των 

καταλόγων;  

Υπάρχουν κυκλικές διακυµάνσεις ή εποχιακές ζητήσεις για τα 

προϊόντα;  

Η πώληση γίνεται στα άτοµα ή στους µεταπωλητές; Η επιχείρηση 

µπορεί να χρησιµοποιήσει περισσότερες από µια µεθόδους.  

 

3.5.1. Γνωρίσµατα και οφέλη του προϊόντος 
Το προϊόν µπορεί να περιγραφεί από την άποψη των γνωρισµάτων και 

των οφελών του. Τα γνωρίσµατα είναι τα χαρακτηριστικά του και 

δηµιουργούν τα οφέλη.  

Ενώ τα γνωρίσµατα του προϊόντος είναι συνήθως εύκολο να εντοπιστούν 

και να περιγραφούν, τα οφέλη τους δεν είναι πολλές φορές προφανή. Τα 

βασικότερα οφέλη είναι εκείνα που προκαλούν συναισθηµατικές ή 

οικονοµικές ανταµοιβές. Οι συναισθηµατικές ανταµοιβές επιτρέπουν στον 

αγοραστή να αισθανθεί καλύτερα µε κάποιο τρόπο. Παραδείγµατος χάριν, η 

αγορά ενός προϊόντος από ανακυκλωµένα υλικά προσφέρει στον αγοραστή 

την δυνατότητα να αισθανθεί περιβαλλοντικά αρµόδιος.  

Τα προϊόντα που προκαλούν τις οικονοµικές ανταµοιβές επιτρέπουν στον 

αγοραστή:  

Να κάνει οικονοµία 

Να κερδίσει χρήµατα 

Να κερδίσει πίστη και χρόνο  

Για να προσδιοριστούν τα οφέλη του προϊόντος, πρέπει να θεωρηθούν 

από τη σκοπιά του πελάτη:  

 Ερωτήσεις στους πελάτες για προτάσεις βελτίωσης  

 Μελέτη των καταγγελιών που έγιναν από πελάτες 

 Μελέτη των ανταγωνιστών 
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Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ποια είναι τα γνωρίσµατα και τα οφέλη 

του προϊόντος. Η κατανόηση αυτή επιτρέπει:  

Να περιγραφεί το προϊόν στο συµπληρωµατικό µάρκετινγκ, στις 

δηµοσιεύσεις ή σε µια προσωπική κατάσταση πώλησης µε έναν τρόπο 

που είναι πιο σχετικός µε τον πελάτη.  

 

 

 

• 

• 

• 

Στη διαφοροποίηση. Μπορεί να εξηγηθεί γιατί το προϊόν είναι καλύτερο 

από των ανταγωνιστών.  

Στη χρήση ποικίλων στρατηγικών τιµολόγησης αποτελεσµατικά.  

 

 
3.5.2. Στρατηγικές που βασίζονται στα γνωρίσµατα 

Εισαγωγή. Μια αποδεδειγµένη ανταγωνιστική στρατηγική είναι η αρχική 

προσφορά-παρουσίαση γνωρίσµατος του προϊόντος.  

Βελτίωση/τροποποίηση. Η βελτίωση του προϊόντος δηµιουργεί την 

εντύπωση ότι η επιχείρηση προσέχει τον πελάτη. Η τροποποίηση των 

γνωρισµάτων είναι µια στρατηγική που χρησιµοποιούν πολλές 

επιχειρήσεις για τον ανταγωνισµό στις τιµές. Η τροποποίηση των 

γνωρισµάτων οδηγεί συνήθως στις αλλαγές στα οφέλη. 

Οµαδοποίηση. Πολλές φορές τα γνωρίσµατα "οµαδοποιούνται" στα 

διαφορετικά µοντέλα προϊόντων (και τιµές), αρχίζοντας από ένα βασικό 

µοντέλο σε ένα πιο πλήρες.  

 

 
3.5.3. Πώς προϊόντα και πελάτες συναντούνται 

Για εκκίνηση, πρέπει να αναλογιστούν και να απαντηθούν οι ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

 H προσέγγιση των πωλήσεων είναι ιδιαίτερα πειστική και 

συναισθηµατική;  

 Πόσα προϊόντα κατά µέσο όρο µπορούν να παραχθούν;  

 Πόσα προϊόντα µπορούν να αποθηκευτούν ή ποια είναι η χωρητικότητα 

της αποθήκης; 

 Πόσο συχνά θα τροφοδητηθεί η αποθήκη;  

 Ποιες είναι οι κυκλικές διακυµάνσεις ή οι εποχιακές αλλαγές που 

επηρεάζουν τη ζήτηση ή την παραγωγή των προϊόντων;  

 Περιγραφή των καναλιών διανοµής. Με άλλα λόγια, πώς τα προϊόντα θα 

παραδοθούν ή θα διανεµηθούν στους πελάτες;  
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Σε περιπτώσεις όπου δίνεται µια παραγγελία µέσω Internet και το προϊόν 

ταχυδροµείται, απαιτείται σωστός προγραµµατισµός και σχεδιασµός. 

 

 
3.5.4. Οι τύποι συναλλαγών πωλήσεων  

Μερικές από τις πιο σηµαντικές κατηγορίες πωλήσεων και καναλιών 

διανοµής εκθέτονται παρακάτω. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µια ή 

περισσότερες ή διάφοροι συνδυασµοί τους. Επίσης, διαφορετικά προϊόντα 

από την ίδια επιχείρηση µπορούν να απαιτήσουν διαφορετικές µεθόδους.  

 

 

 

 

Απευθείας πωλήσεις: Η επιχείρηση πωλεί άµεσα στον πελάτη ή στον 

τελικό χρήστη του προϊόντος. ∆εν υπάρχει κανένας ενδιάµεσος µεταξύ 

της επιχείρησης και του πελάτη. Οι πωλήσεις µέσω Internet είναι 

παράδειγµα αυτής της µεθόδου.  

Έµµεσες πωλήσεις: Λιανική - η επιχείρηση πωλεί σε έναν λιανοπωλητή, 

ο οποίος κατόπιν πωλεί στον πελάτη.  

Έµµεσες πωλήσεις: Χονδρική - η επιχείρηση πωλεί σε έναν 

χονδρέµπορο ή έναν αντιπρόσωπο που πωλούν τα προϊόντα στους 

λιανοπωλητές. Ο χονδρέµπορος αντιπροσωπεύει πιθανόν διάφορες 

επιχειρήσεις. (Είναι αποδοτικότερο για το λιανοπωλητή να έχει την ίδια 

πηγή για πολλά προϊόντα αντί να προµηθεύεται από πολλούς 

διαφορετικούς).  

Έµµεσες πωλήσεις: Μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων- γίνονται 

πωλήσεις και απευθείας στους πελάτες και σε ανθρώπους πωλήσεων 

που έχουν στρατολογηθεί για να πωλήσουν τα προϊόντα. Το Amway® 

είναι ένα από τα αναγνωρισµένα παραδείγµατα αυτής της µεθόδου.  

Πρέπει να καθοριστεί η προσέγγιση της επιχείρησης στους ενδεχόµενους 

πελάτες που είναι κατάλληλη ανάλογα µε τους στόχους: 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγοράς-στόχου και ποιο το µέγεθος της 

αγοράς για αυτό το προϊόν; Παραδείγµατος χάριν, για ένα ακριβό προϊόν 

µε έναν µικρό αριθµό πιθανών αγοραστών, η απευθείας πώληση µε 

άφθονη παροχή υπηρεσιών είναι πιθανώς η καλύτερη. Για ένα χαµηλής 

τιµής προϊόν που απευθύνεται στη µαζική αγορά, η έµµεση  πώληση είναι 

ικανοποιητική, εφ' όσον υποστηρίζεται από τη διαφήµιση και τις 

αποτελεσµατικές τοποθετήσεις στα λιανικά καταστήµατα. 

 Πού βρίσκονται οι πελάτες;  

 Οι πωλήσεις µέσω λιανικής µπορεί να είναι η καλύτερη µέθοδος διανοµής 

εάν υπάρχει µεγάλος αριθµός πελατών στην ίδια περιοχή.  
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 Πόσο µεγάλες είναι οι παραγγελίες;  

 Μπορεί να γίνουν απευθείας πωλήσεις στους πελάτες που δίνουν 

µεγάλες παραγγελίες και να χρησιµοποιηθεί µια έµµεση µέθοδος για τις 

µικρές.  

 

3.5.5. ∆ιαθεσιµότητα των προϊόντων  
∆εν αλήθεια ότι όσο πιο διαθέσιµο είναι το προϊόν, τόσο το καλύτερο. 

Συχνά, είναι καλύτερο να υπάρχει επιλεκτικότητα, ακόµα και 

αποκλειστικότητα, για τις θέσεις πωλήσεων.  

 

Ευρεία 
διαθεσιµότητα 

 Περιορισµένη 

διαθεσιµότητα 

Εντατική διανοµή 

Χρήση όλων των 

κατάλληλων 

καναλιών διανοµής. 

Επιλεκτική διανοµή 

Χρήση καναλιών που 

ικανοποιούν 

συγκεκριµένα 

κριτήρια. 

Αποκλειστική διανοµή 

Στον αποκλειστικό 

λιανοπωλητή ή στο κανάλι 

διανοµής χορηγούνται τα 

αποκλειστικά δικαιώµατα. 

 

- Πίνακας 3: ∆ιαθεσιµότητα προϊόντων - 

 

 
3.5.6. Η ανάλυση SWOT στις στρατηγικές 

Οι εξωτερικές απειλές και οι ευκαιρίες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, 

µπορούν να υπάρξουν ή να αναπτυχθούν στις ακόλουθες περιοχές [54]: 

Στη βιοµηχανία της επιχείρησης, όπου µπορεί να εµφανιστούν αλλαγές 

στη δοµή (µέγεθος και τµηµατοποίηση, πρότυπα αύξησης, καθιερωµένα 

πρότυπα και σχέσεις, εµφάνιση/συστολή των θέσεων, διεθνείς 

διαστάσεις.  

 

 Στην αγορά, που βασίζεται στους οικονοµικούς ή κοινωνικούς 

παράγοντες (πελάτες, κανάλια διανοµής, οικονοµικοί παράγοντες, 

κοινωνικά ή δηµογραφικά ζητήµατα, πολιτικοί και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες). 

 
 
50 

 

http://www.bplans.com/c/sp/d/?a=Text&ID=60&s=72&sh=1


Internet Marketing Plan 
Μάλαµα Αφροδίτη 

 
 

 

 

 

 

 

Στον ανταγωνισµό, που µπορεί να προκαλέσει νέες απειλές ή ευκαιρίες 

(ταυτότητες, αποδόσεις, µερίδια αγοράς, πιθανά σχέδια, επιθετικότητα, 

δυνάµεις και αδυναµίες). 

Στις νέες τεχνολογίες, που µπορεί να προκαλέσουν θεµελιώδεις 

αλλαγές στα προϊόντα, τις διαδικασίες κλπ. (υποκατάστατα προϊόντα, 

εναλλακτικές λύσεις, διαφορετικά κανάλια κλπ). 

Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση SWOT, η µελλοντική στρατηγική µπορεί 

να είναι εύκολα προφανής. Με την ανάλυση SWOT µπορούν να 

προσδιοριστούν οι πιθανές στρατηγικές ως εξής:  

 

 

 

 

χτίσιµο των δυνάµεων  

επίλυση των αδυναµιών  

εκµετάλλευση των ευκαιριών  

αποφυγή των απειλών  

Οι στρατηγικές που προκύπτουν, µπορούν έπειτα να φιλτραριστούν και 

να φορµαριστούν για να διαµορφώσουν τη βάση ενός ρεαλιστικού 

στρατηγικού σχεδίου. 

Έτσι, οι στρατηγικές περιγράφουν την ευρεία κατεύθυνση που θα πάρει η 

επιχείρηση για να επιτύχει τους δηλωµένους στόχους. Οι στρατηγικές 

θεωρούνται µακροπρόθεσµες ενέργειες, ενώ οι τακτικές είναι 

βραχυπρόθεσµες ενέργειες για την επίτευξη της εφαρµογής µιας 

στρατηγικής. Οι ερωτήσεις που οι στρατηγικές πρέπει να περιλαµβάνουν 

είναι: 

Με ποια αγορά ή βιοµηχανία η επιχείρηση θα ανταγωνιστεί; 

Ποιοι είναι οι πελάτες ή οι καταναλωτές; 

Πώς θα τοποθετηθούν η επιχείρηση ή το προϊόν; Γιατί πρέπει οι 

καταναλωτές να προτιµούν το προϊόν έναντι των ανταγωνιστών; 

Ποιες ευρείες αλλαγές προγραµµατίζονται να γίνουν στο προϊόν, στη 

τιµή, στη διανοµή, διαφήµιση, προώθηση, έρευνα και στην αξιολόγηση; 

Oι άνθρωποι εκείνοι που οι περιοχές ευθύνης θα επηρεαστούν από τις 

στρατηγικές µάρκετινγκ πρέπει να περιληφθούν και να συµµετέχουν στην 

ανάπτυξη αυτών των στρατηγικών [52].  
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3.6. Σχεδιασµός προγράµµατος δράσης – τακτικής µίγµατος 

µάρκετινγκ  
Στα προγράµµατα δράσης αναπτύσσεται ένας κατάλογος µε 

λεπτοµέρειες για το τι πρέπει να γίνει. Είναι ένας κατάλογος που περιγράφει 

τι θα γίνει, πότε θα αρχίσει ή θα ολοκληρωθεί, ποιος θα ολοκληρώσει τις 

στοιχειώδεις εργασίες κλπ. Πρέπει δηλαδή να καταγραφούν όλες οι 

ενέργειες που θα γίνουν. 

Το σχέδιο ενέργειας αρχίζει όπου τελειώνει το σχέδιο προώθησης. Ενώ 

στο σχέδιο προώθησης δηλώνεται ότι η επιχείρηση θα συµµετάσχει σε 

εµπορική έκθεση, στο σχέδιο δράσης έχουν καταγραφεί οι εκθέσεις και οι 

ηµεροµηνίες τους, οι στόχοι για κάθε µια, ποιοι αντιπρόσωποι θα σταλούν, 

τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, οι τακτικές που θα υιοθετηθούν κα.  

Τα προγράµµατα ενέργειας µπορούν να παρουσιαστούν σε ένα 

διάγραµµα, πίνακα ή µε άλλο τρόπο. Τα προγράµµατα µπορούν να 

οµαδοποιηθούν χρονολογικά ή µε άλλους τύπους γεγονότων. 

Παραδείγµατος χάριν, µπορεί να γίνει λίστα µε όλες τις δραστηριότητες που 

προγραµµατίστηκαν για κάθε µήνα ή να οµαδοποιηθούν παρόµοιες 

δραστηριότητες, όπως οι δραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων.  

Εάν το σχέδιο δράσης γίνει µεγάλο, µπορεί να αποφασιστεί ότι είναι 

καλύτερο να τοποθετηθούν µερικές λεπτοµερείς πληροφορίες (όπως ένα 

σχέδιο για την εκστρατεία διαφήµισης) στο τµήµα µε τα ενισχυτικά έγγραφα. 

 

 
3.6.1. Τακτικές 

Το τµήµα περιγράφει λεπτοµερώς τις τακτικές ή τις βραχυπρόθεσµες 

ενέργειες που θα χρησιµοποιηθούν για να εφαρµοστούν οι στρατηγικές που 

περιγράφονται στο τµήµα στρατηγικών. Οι κατηγορίες για τις τακτικές πρέπει 

να περιλαµβάνουν: 

Προϊόν ♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Τιµή 

∆ιανοµή 

∆ιαφήµιση και προώθηση 
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Μπορεί να υπάρχουν διάφορες τακτικές σε κάθε κατηγορία [55]. Κάθε 

τακτική σε κάθε κατηγορία πρέπει να περιγραφεί µε αρκετή λεπτοµέρεια για 

να απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις: 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

Ποιοι ποσοτικά προσδιορίσιµοι στόχοι προγραµµατίζονται να 

επιτευχθούν;  

Τι ακριβώς προγραµµατίζεται να γίνει; 

Γιατί προγραµµατίζεται να γίνει και πώς αυτό θα βελτιώσει την 

επιχείρηση; 

Ποιος θα είναι αρµόδιος για κάθε ενέργεια; 

Πόσο χρονικό διάστηµα θα διαρκέσει; 

Πόσο θα κοστίσει; 

Ποιοι µηχανισµοί αξιολόγησης θα χρησιµοποιηθούν; Η µέτρηση θα 

εξαρτηθεί από το µέγεθος και τη σηµασία της τακτικής. 

 

 

3.6.2. Προκαταρκτικές ενέργειες για το web site 
Καθώς προκύπτουν οι ευκαιρίες ή οι αλλαγές του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος, ο στόχος και οι στρατηγικές στο σχέδιο θα δείξουν προς την 

καλύτερη ενέργεια. Χωρίς ένα σχέδιο µάρκετινγκ, γίνονται υποθέσεις για την 

επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει και για την περιοχή Ιστού. Χωρίς ένα σχέδιο 

µάρκετινγκ ιστοπεριοχής (Web Site Marketing Plan-WSMP) η περιοχή Ιστού 

δε µπορεί να αποτελέσει επιχειρησιακό οικοδόµηµα. ∆εν χρειάζεται υψηλό 

βαθµό µάρκετινγκ ή πολλή εµπειρία για να δηµιουργηθεί ένα σχέδιο 

µάρκετινγκ. ∆εν υπάρχει ούτε µια προσπέλαση στην ανάπτυξη ενός σχεδίου 

µάρκετινγκ. Μερικές προσπελάσεις απαιτούν πολύ χρόνο και άλλες είναι 

πολύ γρήγορες. Συνολικά, όλα µπορούν να εφαρµοστούν στην επιχείρηση, 

ένα µεµονωµένο προϊόν ή η περιοχή Ιστού. 

Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, το WSMP πρέπει να είναι µέρος του 

επιχειρησιακού σχεδίου µάρκετινγκ. Να θεωρείται η περιοχή Ιστού ως µέσο -  

εργαλείο, που χρησιµοποιείται για να διευθύνεται η επιχείρηση. Είναι ένας 

από τους διαθέσιµους τρόπους για επικοινωνία και αλληλεπίδραση µε τον 

κόσµο. Ο βαθµός χρησιµοποίησης του Internet και της περιοχής Ιστού 

συγκρινόµενος µε άλλα µέσα επικοινωνίας θα εξαρτηθεί από τη φύση της 

επιχείρησης. 
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                     - Το web site του Bussiness Marketing Association - 

 

Η εστίαση του WSMP θα καθοριστεί µερικώς από τους στόχους της 

εταιρίας. Εάν υπάρχει ήδη µια περιοχή, το WSMP µπορεί να στραφεί 

αυστηρά σε ζητήµατα µάρκετινγκ - πώς να γίνει αποτελεσµατικότερο 

εµπόριο µε τη χρήση της υπάρχουσας περιοχής. Εάν υπάρχει µια περιοχή 

που χρειάζεται βελτίωση, το WSMP πρέπει να ενσωµατώσει τις αλλαγές στη 

σχεδίαση της περιοχής, από κοινού µε τις δραστηριότητες µάρκετινγκ. Εάν 

δεν υπάρχει ακόµα µια περιοχή, µπορεί να δηµιουργηθεί µια, ενώ 

αναπτύσσεται το WSMP, µε το σχέδιο να στρέφεται στην προώθηση της 

περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος, οι στρατηγικές και η τακτική θα 

αλλάξουν όσο αλλάζει η κατάσταση και η εστίαση. Η ανάπτυξη του WSMP 

είναι µια διαδικασία πέντε βηµάτων (How Much for Just the Spider? 

Strategic Web Site Marketing for Small-Budget Businesses by Bobette 

Kyle): 

1. Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών. Πληροφορίες σχετικά µε την 

επιχείρηση, τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και άλλους φορείς 

βιοµηχανίας. Αυτό περιλαµβάνει όλα όσα µπορεί να βρεθούν για πώς το 

Internet ενσωµατώνεται αυτήν την περίοδο στη βιοµηχανία όσον αφορά τα 

προϊόντα, τις προωθήσεις, τις δοµές τιµολόγησης και τα κανάλια διανοµής. 

Από αυτές τις πληροφορίες, θα ολοκληρωθούν οι αναλύσεις βιοµηχανίας και 

SWOT, καθώς επίσης και θα προσδιοριστούν οι πελάτες στόχοι. 

2. Εντοπισµός των βασικών προκλήσεων. Υπάρχουν πιθανόν ένα ή 

δύο σηµαντικά προβλήµατα που πρέπει να λυθούν ή δραστηριότητες που 

πρέπει να ολοκληρωθούν µε την περιοχή Ιστού. Όταν ολοκληρωθούν, το 

WSMP θα απαντήσει στην ερώτηση "πώς εξετάζονται αυτές οι προκλήσεις;". 
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3. Ανάπτυξη του στόχου της ιστοπεριοχής. Οι πληροφορίες που 

συλλέχτηκαν θα δείξουν προς έναν επιχειρησιακό στόχο για την 

ιστοπεριοχή. Αυτός ο στόχος θα γίνει στόχος της περιοχής. Ο στόχος 

απαντά σε γενικούς όρους στην ερώτηση "πώς θα υπερνικήσω τις βασικές 

προκλήσεις στο µάρκετινγκ;". Εάν η βασική πρόκληση της επιχείρησης 

υπολογίζει πώς να χρησιµοποιήσει το web site για να βοηθήσει τους 

χρήστες να χτίσουν την επιχείρησή τους, παραδείγµατος χάριν, ένας στόχος 

για το σχέδιο µάρκετινγκ του web site θα µπορούσε να είναι η ενίσχυση της 

απευθείας σύνδεσης υπηρεσίας για τους χρήστες, καθώς επίσης και η 

πρόκληση της συνειδητοποίησης και του ενδιαφέροντος από τους χρήστες.  

4. ∆ηµιουργία στρατηγικών. Μόλις σταθεροποιηθεί ο στόχος, θα 

προσδιοριστούν οι στρατηγικές για την υποστήριξη του στόχου. Αυτές οι 

ευρείες στρατηγικές θα οδηγήσουν στην επιλογή των σχεδίων δράσης. Οι 

στρατηγικές καθορίζουν τις γενικές προσπελάσεις που θα ληφθούν για την 

επίτευξη του στόχου. Για παράδειγµα, οι στρατηγικές για να υποστηρίξουν 

τον παραπάνω στόχο θα µπορούσαν να περιλάβουν: 1) βελτίωση της online 

επικοινωνίας, πληροφοριών και εκπαίδευσης,  2) χτίσιµο σεβαστής 

παρουσίας στο Internet και 3) πλεονεκτήµατα του web site για τους 

υπάρχοντες χρήστες.  

5. Επιλογή τακτικών. Τέλος, επιλέγονται τα σχέδια δράσης ή οι τακτικές 

για το WSMP. Η τακτική υπάρχει όπου πραγµατοποιείται ενέργεια και είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη της στρατηγικής που θα επιλεγεί. Για 

παράδειγµα η τακτική για τη στρατηγική 2 στο ανωτέρω παράδειγµα  

(βελτίωση της online επικοινωνίας, πληροφοριών και εκπαίδευσης) θα 

µπορούσε να περιλάβει: 1) ανταλλαγή των εµπειριών και παρατηρήσεων 

στη βιοµηχανία  µέσω της συµµετοχής στους πίνακες συζητήσεων, 2) 

προσφορά  ενός ενηµερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και 3) 

εµφάνιση λίστας ή υποβολή του site σε συγκεκριµένες µηχανές αναζήτησης 

και στους καταλόγους αρχείων. Μόλις εφαρµοστεί, η τακτική πρέπει να 

οδηγήσει στην ολοκλήρωση των στρατηγικών.  
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3.6.3. Βηµατική ανάπτυξη του web site  

Η ανάπτυξη ενός web site είναι µια διαδικασία συγκεκριµένων βηµάτων 

[56]: 

11..  Ανάπτυξη ενός σχεδίου µάρκετινγκ. Όπως πρέπει να αναπτυχθεί το 

εταιρικό σχέδιο µάρκετινγκ,  πρέπει να αναπτυχθεί ένα για το Internet. 

Οι ερωτήσεις που πρέπει να θεωρηθούν κατά την ανάπτυξη του 

σχεδίου µάρκετινγκ στο Internet περιλαµβάνουν: Γιατί χρειάζεται µια 

παρουσία στο Internet; Τι είδος χρηµατικής επένδυσης θα γίνει, στο 

χρόνο, στη συντήρηση της περιοχής και στη δραστηριότητα;  

22..  Ανάπτυξη του περιεχοµένου της περιοχής. Το µάρκετινγκ στο 

Internet διαφέρει από το παραδοσιακό µάρκετινγκ στο ότι εστιάζει στο 

περιεχόµενο και τις πληροφορίες. Χαρακτηρίζεται από τις τεχνικές 

"προσέλκυσης αγοράς" που σχεδιάζονται για να προσελκύσουν τους 

χρήστες στην περιοχή.  

 Κατά την αξιολόγηση της εµφάνισης και του περιεχοµένου της περιοχής, 

πρέπει να απαντηθούν ερωτήσεις όπως: Ποιες πληροφορίες θέλει η 

εταιρία να παρέχει στο ακροατήριο και γιατί; Ποια θέµατα ενδιαφέρουν 

το ακροατήριο; Πώς οι σελίδες και τα θέµατα θα συνδεθούν µεταξύ 

τους; Ποια θα είναι τα διαθέσιµα κίνητρα για επιστροφή στην περιοχή;  

 Οι περιοχές των εταιρικών συµβούλων έχουν µια εµφάνιση παρόµοια µε 

µια επισκόπηση "εγγράφου", που περιλαµβάνει τµήµατα στις 

ειδικευµένες περιοχές, δηλώσεις αξίας, λευκές σελίδες, χάρτη/πίνακα 

περιεχοµένων, άλλες πληροφορίες.   

33..  Έρευνα και επιλογή ενός προµηθευτή υπηρεσιών διαδικτύου 

(Internet Service Provider - ISP). Θα χρειαστεί η χρησιµοποίηση ενός 

κεντρικού υπολογιστή για τη φιλοξενία των σελίδων του Ιστού - αυτό θα 

µπορούσε να γίνει µέσα και έξω από την επιχείρηση, συνίσταται η 

χρήση εσωτερικού. Πριν τη δέσµευση του παροχέα, πρέπει να 

θεωρηθεί το κόστος, οι χρόνοι απόκρισης, οι αναφορές, η υποστήριξη 

για αυθεντικότητα στον Ιστό σύµφωνη µε το λογισµικό που 

χρησιµοποιείται, αναφορές ανατροφοδότησης της δραστηριότητας της 

περιοχής  και  του  µεγέθους  του  προσωπικού,  του  αριθµού  των 
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δυνατοτήτων, θέσεων, αριθµού/τύπων των γραµµών για σύνδεση µε το 

Internet κλπ. 

44..  Λογισµικό δηµιουργίας Ιστού. Το επόµενο βήµα είναι ένα από τα 

παρακάτω: (α) λογισµικό δηµιουργίας Ιστού διαθέσιµο µέσω των 

λιανοπωλητών ή (β) µεταφορά αυτής της διαδικασίας σε άτοµο ή εταιρία 

που µπορεί να την εκτελέσει. Κατά το δεύτερο πρέπει να γίνει έρευνα 

αγοράς γιατί η τιµολόγηση ποικίλει εντυπωσιακά.  

 Μόλις καθοριστεί το λογισµικό, θα πρέπει να γίνει σωστή εκµάθηση για 

το χτίσιµο του περιεχοµένου της περιοχής, των γραφικών, των 

συνδέσεων κλπ, σύµφωνα µε το σχέδιο µάρκετινγκ. Τα λογισµικά 

παρέχουν ποικίλες δυνατότητες κάλυψης, ευκολία στη χρήση και 

υποστήριξη. Μόλις χτιστεί η περιοχή, πρέπει να ελεγχθεί για την 

εµφάνιση και  να διορθωθούν οι συνδέσεις µέσα και έξω από την 

περιοχή. 

55..  Ανάπτυξη ενός domain name και χρήση του πρωτοκόλλου 
µεταφοράς αρχείων (File Transfer Protocol - FTP). Xρειάζεται να 

επιλεγεί ένα όνοµα για την περιοχή, που λέγεται domain name. Έπειτα, 

ειδοποιείται ο ISP για την καταχώρηση του ονόµατος. Τέλος, 

χρησιµοποιείται ένα πρόγραµµα µεταφοράς αρχείων για τη φόρτωση 

τους στον κεντρικό υπολογιστή του ISP µέσω Internet. Μόλις 

φορτωθούν, γίνεται έλεγχος της περιοχής για τη σωστή λειτουργία.  

66..  Εµπορία της περιοχής και συντήρησή της. Το πιο κρίσιµο σηµείο 

της διαδικασίας είναι η προώθηση της περιοχής. Εµπορία µε όλους 

τους πιθανούς τρόπους, περιλαµβανοµένων των επιχειρησιακών 

καρτών, των εντύπων, της διαφήµισης και των µηχανών αναζήτησης.   

Η ανάπτυξη του web site είναι µόνο η αρχή, πρέπει να ανανεώνεται 

τακτικά µε νέες και συναρπαστικές πληροφορίες προκειµένου να διατηρηθεί 

και να αυξηθεί ο αριθµός των επισκεπτών.   
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3.6.4. Βασικές ενέργειες για το web site  

Προτού την εκτέλεση της δηµιουργίας του web site 

της επιχείρησης, οι αρµόδιοι πρέπει να αναλογιστούν 

εάν είναι πραγµατικά έτοιµοι να ανοίξουν ένα γραφείο 

στον κυβερνοχώρο. Για παράδειγµα, αυτό το µέσο θα 

βοηθήσει την επιχείρηση να ολοκληρώσει τους 

στόχους της; Υπάρχει η προθυµία να αφιερωθούν οι 

πόροι που απαιτούνται για τη συνεχή συντήρηση της 

ιστοσελίδας;  

Αν και ο Ιστός ανοίγει νέες ευκαιρίες µάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις 

µεγάλες και µικρές, είναι µόνο ένα από τα πολλά εργαλεία που µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν και να µην είναι σωστό για την επιχείρηση.  

Αφότου αποφασιστεί ότι η κατοχή µιας περιοχής στον Ιστό είναι σωστή 

για την επιχείρηση, πρέπει να επενδυθεί χρόνος για την ανάπτυξη ενός 

σχεδίου. Ένα σηµαντικό πρώτο βήµα είναι ένα γενικό διάγραµµα του 

σχεδιαγράµµατος των σελίδων και πώς συνδέονται µεταξύ τους. Να 

προσδιοριστεί ποιος θα επιβλέπει την ιστοσελίδα, πόσος χρόνος και υλικό 

θα περιληφθεί. Εάν η επιχείρηση προγραµµατίζει να χρησιµοποιήσει έναν 

σχεδιαστή για τη δηµιουργία κώδικα και των γραφικών, όσο περισσότερος 

χρόνος επενδυθεί στον προσχεδιασµό, τόσο πιο γρήγορος και 

αποτελεσµατικός θα είναι ο σχεδιαστής. Φυσικά, προτού την επιλογή του 

σχεδιαστή, πρέπει να αναθεωρηθεί η προηγούµενη εργασία του και να 

συγκριθούν τα κόστη του σχεδιασµού και της τρέχουσας διαδικασίας.  

Η σελίδα της επιχείρησης δεν θα εµφανίζεται µόνο στους πελάτες αλλά 

και σε όποιον πλοηγείται στο Internet. Καλό είναι να προσδιοριστούν οι 

σηµαντικοί επισκέπτες και να στραφεί το µήνυµα σε αυτούς [57].  

 

Για την παρουσία της σελίδας πρέπει:  

Να υπάρχει logo, γραφικά ή/και τίτλος στην κορυφή, που προσκαλεί τον 

αναγνώστη να µείνει και να περιηγηθεί.  

 

 

 

 

Να φορτώνεται γρήγορα χωρίς µεγάλα γραφικά ή µεγάλο κείµενο.  

Να περιέχει λεπτοµέρειες όπως τη διεύθυνση της επιχείρησης, το e-mail 

κα, στο κατώτατο σηµείο της σελίδας.  

Να παρέχει γρήγορους και σαφείς τρόπους για την κίνηση στα τµήµατα 

του ενδιαφέροντος, χρησιµοποιώντας ράβδο, χάρτη, κατάλογο ή 

εικόνες. 
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Να προσφέρονται συνδέσεις επιστροφής στα τµήµατα που περιέχουν 

τις πιο ενηµερωµένες ειδήσεις.  

Να µην παρέχονται πληροφορίες που ανήκουν στο υπόβαθρο, όπως η 

ιστορία της επιχείρησης. Αυτές ανήκουν σε µια χωριστή σελίδα.  

 

 
                      - Logo διαφόρων οργανισµών -  

 

Σε όλες τις σελίδες, να υπάρχει συνέπεια στις µεθόδους πλοήγησης  

Σε κάθε σελίδα να υπάρχει ένα συνεπές υπόβαθρο και ένα σύνολο 

συνδέσεων ή εικονιδίων για την πλοήγηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να χρησιµοποιηθούν σηµαντικές λέξεις-κλειδιά ή εικονίδια για αυτές τις 

συνδέσεις, έτσι ώστε ο χρήστης να ξέρει τι θα βρει όταν επιλέξει εκείνη 

την σύνδεση.  

 

Επιλογή γραφικών και φωτογραφιών που ταιριάζουν µε το σκοπό της 

σελίδας  

Χρήση κατάλληλων γραφικών.  

Όπου απαιτείται, να υπάρχει για τον επισκέπτη η δυνατότητα να 

µεγεθύνει ένα γραφικό.  

Παροχή πληροφοριών µε σαφήνεια και ενδιαφέρον, µε συνδέσεις για 

περισσότερες λεπτοµέρειες εάν απαιτούνται.  

Να ενηµερώνεται η περιοχή για τη σχετικότητα και την ακρίβεια.  

Σύνδεση µε περιοχές έξω από την ιστοσελίδα µόνο όταν υπάρχει 

σοβαρή εκτίµηση ότι αυτό θα ωφελούσε. 

 

Ανατροφοδότηση  

Να γίνει µια οµάδα δοκιµής πελατών και συναδέλφων για να 

προσδιοριστούν οι απαιτούµενες βελτιώσεις.  

Να µεταδοθεί µε φιλικό ύφος ότι οι έρευνες είναι καλοδεχούµενες. 

Να υπάρχει επιλογή για την απόκριση των χρηστών:  

e-mail 

WebCallback 
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Fax 

Τηλέφωνο 

Snail mail 

 
 
3.6.4.1. Επιλογή λέξεων και φράσεων κλειδιών  

Για την επιλογή λέξεων και φράσεων κλειδιών που θα οδηγήσει 

πιθανότατα στην αύξηση της κυκλοφορίας της ιστοπεριοχής [58]:  

1. Ο αρµόδιος πρέπει να σκεφτεί σαν να είναι πελάτης. Ποιες λέξεις θα 

χρησιµοποιήσει ο πιθανός πελάτης κατά την αναζήτηση; Θα αποβεί 

χρήσιµο η καταγραφή τουλάχιστον 50 πιθανών λέξεων και 25 φράσεων, 

που µπορεί να χρησιµοποιήσουν οι επισκέπτες.  

2. Ταξινόµηση των λέξεων και των φράσεων κλειδιών.  

3. Καθορισµός των βασικών όρων αναζήτησης (φράσεις) που 

χρησιµοποιούνται πραγµατικά από τους ανθρώπους που προσπαθούν 

να εντοπίσουν τις περιοχές. ∆ιαθέσιµα εργαλεία είναι: WordSpot, 

WordTracker, GoTo και Google AdWords.  

4. Συµπύκνωση σε τρεις µε τέσσερις λεκτικές φράσεις θα οδηγήσει σε 

καλύτερα αποτελέσµατα.  

5. Εξέταση των ταξινοµήσεων των ιστοχώρων των ανταγωνιστών σε όλες 

τις µηχανές αναζήτησης, για τις ίδιες λέξεις κλειδιά που υπάρχουν στον 

τελικό κατάλογο.  

6. Ανάλυση όλων των βασικών σελίδων του ιστοχώρου της επιχείρησης 

και των ανταγωνιστών για τον καθορισµό της πυκνότητας των λέξεων 

και φράσεων κλειδιών σε κάθε µια.  

 

 

 

 

 

 

 
 
60 

 

http://internetmarketingengine.com/keywords-selection-tips.htm


Internet Marketing Plan 
Μάλαµα Αφροδίτη 

 
3.6.4.2. Για τη βελτίωση της πυκνότητας των λέξεων κλειδιών  [ ]59 : 

1. Παρακολούθηση των µηχανών αναζήτησης που παραπέµπουν στον 

καθορισµό των όρων αναζήτησης που λειτουργούν για τις σελίδες.  

2. Αξιολόγηση των όρων αναζήτησης που δεν συντελούν στην 

κυκλοφορία. 

3. Τροποποίηση των κατάλληλων σελίδων ώστε να βελτιωθεί η πυκνότητα 

των λέξεων και φράσεων κλειδιών. 

4. Συγχρόνως, διατήρηση ή βελτίωση του αντίκτυπου µάρκετινγκ αυτών 

των σελίδων. 

5. Υποβολή των αλλαγµένων σελίδων σε κάθε µηχανή αναζήτησης. 

6. Επίβλεψη των ταξινοµήσεων των σελίδων της επιχείρησης και των 

ανταγωνιστών για κάθε µια από τις λέξεις και φράσεις κλειδιά.  

7. Περαιτέρω τροποποιήσεις στις σελίδες Ιστού που βασίζονται στα 

αποτελέσµατα του ελέγχου και υποβολή αυτών των αλλαγµένων 

σελίδων.  

8. Έλεγχος αυτών των νέων σελίδων.  

 

3.6.5. Προβλήµατα στο web site 

Η εξέταση των προβληµάτων µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

κυκλοφορίας των πελατών, σε µια βελτιωµένη αναλογία κλεισίµατος και σε 

µια αύξηση σε πωλήσεις ανά επισκέπτη [60]. Μερικά προβλήµατα είναι: 

1. Αποτυχία στη µεγιστοποίηση της κυκλοφορίας από τις µηχανές 

αναζήτησης και τους καταλόγους:  

1.1. Ελλιπή ταξινόµηση στις µηχανές αναζήτησης για τους όρους που 

οι επισκέπτες θα χρησιµοποιούσαν πιθανώς.  

1.2. Ελλιπείς περιγραφές στις λίστες των µηχανών αναζήτησης. Λίγοι 

επισκέπτες προχωρούν στη σύνδεση επειδή δεν υπάρχει 

ενδιαφέρον.  
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2. Αποτυχία στη µετατροπή των επισκεπτών σε πελάτες ή/και 

µεγιστοποίηση των πωλήσεων στους πελάτες:  

2.1. Ζητήµατα δυνατότητας χρήσης του ιστοχώρου όπως τα πολλά 

πατήµατα που απαιτούνται από την αρχική σελίδα µέχρι το τέλος 

της περιοχής. 

2.2. Αργές σελίδες’ οι επισκέπτες κουράζονται και αποχωρούν. 

2.3. ∆εν παρέχονται οι αναµενόµενες πληροφορίες. 

2.4. Η δυνατότητα επικοινωνίας µε την επιχείρηση δεν είναι εύκολη. 

Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι άγνωστοι µε τον ιστοχώρο για να τον 

αξιολογήσουν σε µια κανονική βάση. Αυτό µπορεί να παρέχει πολύτιµες 

πληροφορίες σχετικά µε τις βελτιώσεις που θα µπορούσαν να γίνουν. Μια 

άλλη λύση είναι να προσληφθεί ένας ειδικός εµπορικός σύµβουλος Ιστού, ο 

οποίος να µπορεί να αξιολογήσει την περιοχή. 

 

3.6.6. Στρατηγική ανάλυση των ανταγωνιστικών ιστοχώρων 

Η συνεχής ανάλυση των ανταγωνιστών του Ιστού και των σελίδων τους 

είναι ένα ουσιαστικό µέρος της ανταγωνιστικής ανάλυσης και η καλύτερη 

τεχνική για τη βελτίωση των σελίδων [61]:  

1. Καθορισµός της αιτίας που οι ανταγωνιστικές σελίδες ταξινοµούνται 

υψηλότερα ή χαµηλότερα για τις ίδιες λέξεις ή φράσεις κλειδιά.  

2. Μελέτη των διαφορών των µηχανών αναζήτησης µε την εξέταση της 

ταξινόµησης ίδιας σελίδας.  

3. Εξέταση της εµπορίας των ανταγωνιστικών προιόντων/υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που επιθυµεί η επιχείρηση να αναλάβει η ίδια την 

ανταγωνιστική ανάλυση, µπορεί να αγοράσει ένα πρόγραµµα λογισµικού 

που συγκρίνει τις σελίδες των ανταγωνιστών µε τις δικές της. Αυτό θα 

παράσχει τις ενδείξεις ως προς τις αλλαγές που µπορούν να γίνουν στο 

HTML και το περιεχόµενο των σελίδων, ώστε να βελτιωθεί η ευρετηρίασή 

τους  από  τις  µηχανές  αναζήτησης. Είναι  διαθέσιµα εργαλεία  για  τις 

ταξινοµήσεις σελίδων ή µπορεί να διευθύνονται οι αναζητήσεις χειροκίνητα. 
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Εάν χρησιµοποιηθούν αυτά µπορούν να επιτύχουν 50 ή 100 αποτελέσµατα 

στον ίδιο χρόνο.  

Είναι ιδιαίτερα διδακτικό να εξεταστούν λεπτοµερώς οι περιοχές των 

ανταγωνιστών Ιστού µε µελέτη στη δοµή τους, στη δυνατότητα 

χρησιµοποίησης και πώς εµπορεύονται τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους.  

Για την αποτελεσµατικότητα στην ανταγωνιστική ανάλυση, χρειάζεται 

καλή γνώση του HTML, των αδυναµιών στις συσκευασίες και τα εργαλεία 

λογισµικού (κανένα δεν είναι τέλειο ούτε περιεκτικό), των πρόσφατων 

αλλαγών στους κανόνες των µηχανών αναζήτησης και των αλγορίθµων, των 

δηµογραφικών και των τάσεων Ιστού, των στρατηγικών µάρκετινγκ των 

ανταγωνιστών και των τάσεων στις αγορές. 

 

 

3.7. Σύνταξη προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης 
Κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα, επιτυχής ή όχι, κοστίζει πάντα 

χρήµατα. Το σχέδιο µάρκετινγκ στο Internet χρειάζεται να έχει ένα τµήµα στο 

οποίο καταγράφονται οι προϋπολογισµοί για κάθε προγραµµατισµένη 

δραστηριότητα. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να εµφανιστούν στον 

πίνακα δραστηριοτήτων, αφού εκεί υπάρχει αρκετή λεπτοµέρεια ήδη. Αλλά 

πρέπει να παρουσιαστεί από το άτοµο που φέρει τη γενική ευθύνη του 

προγράµµατος. Οι άνθρωποι που είναι αρµόδιοι για τις δραστηριότητες 

µάρκετινγκ γνωρίζουν ακριβώς ποια κεφάλαια είναι διαθέσιµα. Οι αρµόδιοι 

αυτοί πρέπει να περιληφθούν για τον προγραµµατισµό εκείνων των 

προϋπολογισµών.  

Η επιχείρηση πρέπει να είναι αντικειµενική για το κόστος που προσδοκεί. 

Όπου δεν υπάρχει καµία εµπειρία προϋπολογισµών, προσθέτουµε 25% 

στην καλύτερη εκτίµηση. Ο προϋπολογισµός πρέπει να δεσµεύσει 

ξεχωριστό υπολογισµό για τις εσωτερικές ώρες (χρόνος προσωπικού) και το 

εξωτερικό κόστος (δαπάνες). Με τη χρήση των λογιστικών φύλλων (Lotus ή 

Excel spreadsheet) µπορεί να γίνει η εισαγωγή των αριθµών του 

προϋπολογισµού και ο χειρισµός κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ώστε να 

φανεί ποια παραλλαγή έχει τη µεγαλύτερη απόδοση. 

Πολλές βιοµηχανίες εργάζονται µε αυτό τον τρόπο προκειµένου να 

υπολογίσουν και να παρουσιάσουν τα αντιπροσωπευτικά 

ποσοστά/αναλογίες για το µάρκετινγκ και τα έξοδα διαφήµισης (µαζί µε 

πολλές άλλες γενικές επιχειρησιακές κατηγορίες). Αυτό θα δώσει µια 

 
 
63 

 



Internet Marketing Plan 
Μάλαµα Αφροδίτη 

 
συγκριτική µέτρηση επιδόσεων στον προγραµµατισµό των 

προϋπολογισµών. 

Το τµήµα των οικονοµικών πρέπει να περιλάβει δύο έγγραφα:  

1. Έναν προϋπολογισµό του µάρκετινγκ.  

2. Μια δήλωση κέρδους και απώλειας.  

Ο προϋπολογισµός µάρκετινγκ περιλαµβάνει όλα τα κόστη που 

συνδέονται µε τις στρατηγικές και τις τακτικές που ανήκουν στην περιοχή 

ευθύνης µάρκετινγκ. Ενώ, η δήλωση κέρδους και απώλειας καταδεικνύει 

ουσιαστικά την οικονοµική επίδραση των πρωτοβουλιών στο σχέδιο 

µάρκετινγκ. Καλύπτει την επιχειρησιακή µονάδα ή την κατηγορία προϊόντων 

που είναι το θέµα του σχεδίου µάρκετινγκ.  

Τα εισοδήµατα περιλαµβάνουν την προβλεπόµενη χρονική µέση τιµή. Οι 

δαπάνες περιλαµβάνουν τα κόστη των πωλήσεων, της διανοµής και των 

δαπανών µάρκετινγκ (από τον προϋπολογισµό µάρκετινγκ) [62]. 

Στον προϋπολογισµό µπορούν να περιληφθούν τα εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ακαθάριστες πωλήσεις 

Κίτρινες σελίδες  

Επιστολή πωλήσεων 

Οδηγίες για την αποστολή του καταλόγου 

∆ιαφήµιση στο τοπικό επιχειρησιακό περιοδικό 

∆ιαφήµιση στην επιχειρησιακή στήλη εφηµερίδων 

Σχεδιασµός των φυλλαδίων και copywrite 

Εκτύπωση των φυλλαδίων 

Εγγραφή στις επιχειρησιακές εκθέσεις  

Αγορά νέου λογισµικού κ.α. 

Για κάθε δραστηριότητα µάρκετινγκ γίνεται µια εκτίµηση του κόστους, έτσι 

ώστε να αναπτυχθεί ο προϋπολογισµός για το χρονικό διάστηµα που 

απαιτείται µέχρι τη λήξη του σχεδίου.  

 

Οι τυπικές κατηγορίες δαπανών µάρκετινγκ είναι: 

Επικοινωνίες µάρκετινγκ 

Έρευνα αγοράς 

Προωθήσεις  

∆ιαφηµίσεις 

∆ηµόσιες σχέσεις 
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Επειδή οι ανάγκες και το κόστος µάρκετινγκ ποικίλλουν ευρέως, δεν 

υπάρχει κανένας απλός κανόνας για ποιος πρέπει να είναι ο 

προϋπολογισµός µάρκετινγκ. Μια συχνή µέθοδος για τις µικρές επιχειρήσεις 

είναι να δεσµευθεί ένα µικρό ποσοστό των ακαθάριστων πωλήσεων για το 

τελευταίο έτος. Αυτό ανέρχεται συνήθως σε περίπου 2% για µια υπάρχουσα 

επιχείρηση. Εντούτοις, εάν προγραµµατίζεται η προώθηση ενός νέου 

προϊόντος ή επιχείρησης, µπορεί να αυξηθεί ο προϋπολογισµός µάρκετινγκ, 

σε τουλάχιστον 10% των αναµενόµενων ακαθάριστων πωλήσεων. Άλλη 

µέθοδος που χρησιµοποιείται από τις µικρές επιχειρήσεις, είναι να αναλυθεί 

και να υπολογιστεί ο προϋπολογισµός των ανταγωνιστών και είτε να 

ταιριάξει είτε να ξεπεραστεί [63]. 

Τα οικονοµικά ζητήµατα τείνουν να είναι µη δηµοφιλή µεταξύ των 

επιχειρηµατιών. Μερικοί βρίσκουν το θέµα κουραστικό και το αποτέλεσµα 

είναι ότι πολλοί επιχειρηµατίες δεν κάνουν τίποτα. Εάν υπάρχουν µετρητά, η 

επιχείρηση µπορεί να είναι υπαρκτή αλλά εάν δεν υπάρχουν, η επιχείρηση 

έχει σηµαντικά προβλήµατα.  

                                 
                - Παρουσίαση προϋπολογισµού µε µορφή pie chart - 

 

Ένα από τα σηµαντικά οφέλη δηµιουργίας σχεδίου είναι ότι αναγκάζει 

τους επιχειρηµατίες να αντιµετωπίσουν τους πόρους χρηµατοδότησης της 

επιχείρησής τους ακριβώς. Κι αυτό επειδή, ένα σχέδιο δεν είναι πλήρες 

µέχρι οι επιχειρηµατίες να µπορούν να καταδείξουν ότι όλα τα σχέδια 

σχετικά µε τη στρατηγική, τις αγορές, τα προϊόντα και τις πωλήσεις θα 

συνδυαστούν για να δηµιουργήσουν µια επιχείρηση που θα είναι 

αυτοϋποστηριζόµενη βραχυπρόθεσµα και κερδοφόρα µακροπρόθεσµα.  

Το οικονοµικό τµήµα του σχεδίου γίνεται στο τέλος, αφού γίνουν τα 

σχέδια για το µάρκετινγκ, την παραγωγή και τις πωλήσεις. Εδώ είναι που 

γίνεται η σύνδεση των χρηµάτων µε τα σχέδια και καθορίζεται πως οι 
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αριθµοί αυτοί στέκονται επάνω στα πλαίσια διαφορετικών οικονοµικών 

δηλώσεων. 

Το οικονοµικό τµήµα του σχεδίου πρέπει να αποτελείται από τρεις 

τύπους πρότυπων οικονοµικών δηλώσεων  [64]:  

1. ∆ήλωση ταµειακών ροών  

2. ∆ήλωση εισοδηµατικής (συχνά αναφέρεται ως δήλωση 

κέρδους/απώλειας) 

3. Φύλλο λογιστικό/ισορροπίας 

Οι δηλώσεις να είναι συµβατικές. Οι οικονοµικές δηλώσεις πρέπει να 

γίνουν σύµφωνα µε "γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές", όπως αναφέρουν 

οι οικονοµικοί τύποι. Οι τραπεζίτες και οι επενδυτές εξετάζουν πολλές 

οικονοµικές δηλώσεις καθηµερινά και είναι εξοικειωµένοι µε τις δαπάνες, τα 

περιθώρια, τους φόρους. Εάν βλέπουν τις οικονοµικές δηλώσεις σε 

διαφωνία µε τα βασικά στοιχεία τους, είναι πιθανό να είναι δύσπιστοι για την 

επιχείρηση.  

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την επιχείρηση θα χρησιµοποιήσουν 

τις οικονοµικές προβλέψεις για να υπολογίσουν την πιθανή µελλοντική αξία 

της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις τείνουν να εκτιµηθούν βάσει συνδυασµού 

ή/και πολλαπλών πωλήσεων, κερδών και της αξίας των προτερηµάτων. Οι 

επενδυτές που έχουν εµπιστοσύνη στους αριθµούς που βλέπουν στις 

οικονοµικές προβλέψεις, θα προσπαθήσουν να υπολογίσουν την αξία µιας 

επιχείρησης στο µέλλον για να καθορίσουν που θα οδηγήσει µια επένδυση. 

Εάν είναι πεπεισµένοι για την εκτίµηση, µπορούν να επενδύσουν.   

 

3.7.1. Η ανάπτυξη των προβλέψεων 

Τα σηµεία που πρέπει να δοθεί προσοχή είναι: 

 Κάλυψη του παρελθόντος και µέλλοντος.  

Γενικά, το σχέδιο πρέπει να παρέχει λεπτοµερή οικονοµικά 

αποτελέσµατα για τα προηγούµενα τρία έτη. Πρέπει να χρησιµοποιηθούν 

αυτά τα αποτελέσµατα για την ανάπτυξη των οικονοµικών δηλώσεων για τα 

ερχόµενα τρία έως πέντε έτη.   
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Οι νέες επιχειρήσεις µπορούν να κάνουν µόνο τις οικονοµικές 

προβλέψεις, τις οποίες πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν. Οι 

τραπεζίτες και οι επενδυτές συνήθως αναφέρουν ότι οι προβλέψεις µιας 

καινούργιας επιχείρησης είναι άγρια αισιόδοξες: επειδή οι αριθµοί είναι 

"συντηρητικοί" δεν σηµαίνει ότι υπάρχει για το µέλλον βεβαιότητα. Ιδανικό 

είναι, να γίνει  κάποιο µάρκετινγκ δοκιµής ή/και να υπάρχει µεγάλη εµπειρία 

µε µια συγκρίσιµη επιχείρηση για να υπάρξει κάποια βάση για τις 

προβλέψεις. 

 Εξήγηση των υποθέσεων. 

Σε µερικά σηµεία χρειάζεται να εξηγηθούν οι υποθέσεις που κρύβονται 

πίσω από τις προβλέψεις. Όπως, πώς έγινε η εκτίµηση γενικών και 

διοικητικών δαπανών; Τι ποσό από τις αυξήσεις πωλήσεων προέρχεται από 

την επέκταση του µεγέθους και πόσο από τις αυξήσεις τιµών;  

 Εξέταση διάφορων σεναρίων.  

Ένας τρόπος να καθησυχαστούν οι ξένοι για τις προβλέψεις που είναι 

υπερβολικά αισιόδοξες είναι να παρασχεθούν διάφορες πιθανές εκβάσεις. Η 

πρώτη µπορεί να είναι οι αναµενόµενες προβλέψεις, η δεύτερη, ένα σενάριο 

"χειρότερης περίπτωσης" και η τρίτη, µπορεί να είναι ένα σενάριο 

"καλύτερης περίπτωσης". Οι αριθµοί της καλύτερης περίπτωσης µπορεί να 

είναι εντυπωσιακοί, αλλά δεν έχουν µεγάλη βαρύτητα στους πεπειραµένους 

επενδυτές. 

  Αποφυγή πολλών λογιστικών φύλλων 

Σήµερα είναι πολύ εύκολο και γρήγορο να συγκεντρωθούν οι οικονοµικές 

προβλέψεις σε ένα λογιστικό φύλλο (spreadsheet) (π.χ. Lotus, Excel). Κατά 

συνέπεια, είναι πιθανό να συγκεντρωθούν όλες οι οικονοµικές δηλώσεις µε 

περισσότερη λεπτοµέρεια από αυτή που είναι απαραίτητη για έναν 

τραπεζίτη ή επενδυτή.  

  Συµβουλή ενός λογιστή.  

Εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ένας λογιστής για τις επιχειρησιακές 

συµβουλές, πρέπει να γίνει νωρίς. Μέρη των οικονοµικών δηλώσεων, 

ιδιαίτερα το φύλλο ισορροπίας, µπορούν να περιλάβουν τα τεχνικά 

ζητήµατα, όπως πως πρέπει να ταξινοµηθούν τα προτερήµατα και οι 
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ευθύνες. Επιπλέον, ένας λογιστής µπορεί να αξιολογήσει τις οικονοµικές 

δηλώσεις, από σκοπιά των τραπεζών. 

Οι τραπεζίτες τείνουν να χρησιµοποιούν τις αναλογίες από το φύλλο 

ισορροπίας στην αξιολόγηση της δανειοληπτικής ικανότητας των 

επιχειρήσεων. Οι αναλογίες µπορεί να ποικίλουν από βιοµηχανία σε 

βιοµηχανία. Εάν οι αναλογίες δεν είναι ικανοποιητικές, ένας λογιστής µπορεί 

να προτείνει µέτρα για τη ρύθµισή τους. 

 

3.7.2. Τα στοιχεία της οικονοµικής µελέτης 

Η πρόβλεψη του µέλλοντος δεν ήταν ποτέ εύκολη. Αλλά µε την τήρηση 

µερικών ‘πρέπει’ και ‘δεν πρέπει’ για τις οικονοµικές προβλέψεις, µπορεί να 

αποφευχθούν σηµαντικά λάθη. Ευτυχώς, τα πιο κοινά λάθη είναι εύκολα 

αποτρέψιµα εάν υπάρχει η γνώση του τι πρέπει να βρεθεί [65]:  

Να µην παρέχεται µόνο µια εισοδηµατική δήλωση. Αλλά και ένα 

λογιστικό φύλλο και µια δήλωση ταµειακών ροών. Οι τραπεζίτες ή οι 

επενδυτές θέλουν να γνωρίζουν πόσα χρήµατα θα παραµείνουν στην 

επιχείρηση ως διατηρηµένες αποδοχές και πόση χρηµατοδότηση θα 

χρειαστεί ενδεχοµένως για να αυξηθεί η επιχείρηση. 

 

 

 

 

Να παρέχονται τα µηνιαία στοιχεία για το επόµενο έτος και τα ετήσια 

στοιχεία για τα επιτυχηµένα έτη. Είναι πολύ χρήσιµο να 

χρησιµοποιούνται τα µηνιαία στοιχεία για το πρώτο έτος και έπειτα τα 

ετήσια στοιχεία.  

Να µην παρέχονται προβλέψεις για περισσότερο από τρία έτη εκτός αν 

ο δανειστής ή ο επενδυτής τις ζητήσει. Μόνο σε περιπτώσεις όπως η 

µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση για τον εξοπλισµό ή τα ακίνητα, είναι 

πιθανό να θελήσει ο τραπεζίτης τις πιο µακροπρόθεσµες προβλέψεις. 

Καλύτερα να µη παρέχονται περισσότερα από δύο σενάρια στις 

προβλέψεις. Συχνά χρησιµοποιούνται τρία σενάρια: βασική περίπτωση 

(ή πιθανή), χειρότερη περίπτωση και καλύτερη περίπτωση. Από 

ειδικούς όµως, προτείνεται η βασική περίπτωση και η περίπτωση του 

ισορροπηµένου προϋπολογισµού. Η βασική περίπτωση πρέπει να 

εµφανίσει τι αναµένεται ρεαλιστικά, ενώ η περίπτωση του 
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ισορροπηµένου προϋπολογισµού πρέπει να εµφανίσει πώς θα 

κινηθούν οι χαµηλές πωλήσεις προτού να αρχίσει να χάνει χρήµατα η 

επιχείρηση. 

Να υπάρχει αξιοπιστία και ισορροπία στους αριθµούς.   

 

 

 

 

 

Να µην υπάρχει υπερβολική αισιοδοξία για την αύξηση πωλήσεων ή τα 

λειτουργικά περιθώρια κέρδους. Εάν τα οικονοµικά αποτελέσµατα 

µπορούν να επιτευχθούν γρήγορα, θα πρέπει να εξηγηθεί η θέση, 

δεδοµένου ότι όταν η επιχείρηση αυξάνεται και αυξάνει το σταθερό 

κόστος της, τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους είναι πιθανό να 

υποφέρουν βραχυπρόθεσµα.  

Να λογαριάζονται λογικές δαπάνες στην εισοδηµατική δήλωση εάν 

υπάρχει χρέος στο λογιστικό φύλλο.  

Να µην περιλαµβάνεται κάθε µεµονωµένο αντικείµενο για κάθε δαπάνη 

και κεφάλαιο. Λειτουργικές δαπάνες, όπως µισθοί και φόροι 

µισθοδοτικών καταστάσεων, δαπάνες µισθώσεων και ενοικίου, 

υποτίµηση, χρεολυσία και οποιοδήποτε άλλο είδος δαπάνης που 

καταναλώνει περισσότερο από 10% των εισοδηµάτων. Επίσης, πρέπει 

να γίνεται διάκριση της αποζηµίωσης των ιδιοκτητών από των µη-

ιδιοκτητών.  

Με τα κεφάλαια, εστίαση στα µετρητά και τις επενδύσεις, στους 

αποδεκτούς απολογισµούς, στις σηµαντικές κατηγορίες πάγιων 

ενεργητικών και οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται στους µετόχους ή 

τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Επίσης, να περιλαµβάνονται 

οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια που θεωρούνται ως υλικά, όπως τα 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή οι άδειες.  

Πρέπει να υπάρχει µια εγγραφή για όλες τις αυξανόµενες δαπάνες και 

για τα ακόλουθα:  πληρωτέους απολογισµούς, πίστωση, όροι δανείων, 

κύριες µισθώσεις, ποσά που οφείλονται στα συµβαλλόµενα µέρη, 

πληρωτέα µερίσµατα και εισοδηµατικοί φόροι πληρωτέοι.  

Να περιλαµβάνονται µαζί µε τις προβλέψεις και οι υποθέσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν και να είναι σε θέση να εξηγηθούν. Επίσης, 

οποιεσδήποτε βοηθητικές πληροφορίες που έχουν έναν αντίκτυπο στην 

οικονοµική επιτυχία της επιχείρησης. 
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3.8. Καταγραφή προγράµµατος και µεθοδολογία αξιολόγησης 

Μπορούν να µετρηθούν ποσοτικά τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του 

σχεδίου µάρκετινγκ µόνο από την τιµή των παραµέτρων των αριθµητικών 

στόχων και των χρονικών ορίων. Σε αυτό το τµήµα τίθενται και γίνεται 

τακτική αξιολόγηση της προόδου κατά τη διάρκεια του έτους. Συνεχώς 

ρυθµίζονται οι στόχοι για να απεικονίσουν τις αλλαγές στην κατάσταση της 

αγοράς. 

Για την επιτυχία του σχεδίου µάρκετινγκ σε όλο το έτος, οι επιχειρήσεις 

καθιερώνουν ένα ωρολόγιο πρόγραµµα συνεδριάσεων  [66]. Ο λόγος για 

την επιλογή µετρήσιµων στόχων µάρκετινγκ είναι να υπάρξει η δυνατότητα 

να ακολουθηθεί η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι 

πολλές προσπάθειες µάρκετινγκ δεν είναι ποσοτικά προσδιορίσιµες και το 

αποτέλεσµα θα είναι ότι τα επιτεύγµατα των εκστρατειών µάρκετινγκ δεν θα 

είναι ικανοποιητικά ή θα είναι ψευδή. Όλες οι προσπάθειες στο µάρκετινγκ 

θα ωφελήσουν µε τον κλασικό βρόχο ανατροφοδότησης: ενέργεια, 

παρατήρηση, ρύθµιση, ενέργεια πάλι. Ο προγραµµατισµός των τριµηνιαίων 

συνεδριάσεων είναι κατά µέσο όρο ο καλύτερος. Σε αυτές τις συνεδριάσεις, 

τα αρµόδια άτοµα πρέπει να εκθέσουν ότι έχει ολοκληρωθεί, 

συµπεριλαµβανοµένου  του ποσού  από τον  προϋπολογισµό που έχει 

ξοδευτεί. Οι εκθέσεις πρέπει να είναι λεκτικές, µε µια τυπωµένη περίληψη. 

Ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιµοποιείται για ένα πρόγραµµα 

µάρκετινγκ διαδικτύου, ο κεντρικός υπολογιστής (web server) µπορεί να 

ταξινοµήσει σε πίνακες πληθώρα από στοιχεία. Τα πιο συνηθισµένα 

στατιστικά που συλλέγονται από τους κεντρικούς υπολογιστές είναι ο 

αριθµός των προσβάσεων (hits) σε κάθε σελίδα Ιστού. Οι σελίδες Ιστού που 

υπερβαίνουν τις αναµενόµενες προσβάσεις-χτυπήµατα, αναλύονται για να 

καθοριστεί ο λόγος της επιτυχίας τους. 

Ο έλεγχος των χτυπηµάτων εµφανίζει το επίπεδο δραστηριότητας µιας 

περιοχής Ιστού’ είναι απλά µια αρίθµηση ή ένα ποσοτικό µέτρο. Αλλά οι 

αριθµήσεις δεν απαντούν σε σηµαντικές ερωτήσεις όπως:  

Προσεγγίζεται ο επισκέπτης-στόχος; • 

• 

• 

• 

Ποιος επισκέπτεται πραγµατικά την περιοχή Ιστού; 

Μπορούν οι επισκέπτες να κινηθούν εύκολα στην περιοχή Ιστού; 

Οι επισκέπτες παίρνουν αυτό που θέλουν από την περιοχή 

Ιστού; 

 

 
 
70 

 

http://www.bplans.com/c/sp/d/?a=Text&ID=98&s=72&sh=1


Internet Marketing Plan 
Μάλαµα Αφροδίτη 

 

 
- Στη σελίδα του Delahaye παρέχονται πληροφορίες για µέτρηση                    

αποτελεσµάτων - 

 

Με την απαίτηση από τους επισκέπτες να καταχωρήσουν τα στοιχεία 

τους στην περιοχή Ιστού, µπορεί να συλλεχθούν λεπτοµερείς πληροφορίες. 

Τα δηµογραφικά στοιχεία έπειτα µπορούν να συνοψιστούν για να 

καθορίσουν τα γενικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που επισκέπτονται 

την περιοχή. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποκαλύπτουν εάν οι επισκέπτες-

στόχοι αποκρίνονται ή όχι στο πρόγραµµα µάρκετινγκ διαδικτύου.  

Η συχνότητα µε την οποία ένα πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες, µπορεί 

επίσης να καταγραφεί. Αυτό αναφέρεται ως clickstream. Βοηθάει να 

προσδιοριστούν πιθανές προβληµατικές περιοχές σε µια περιοχή Ιστού. Η 

ανάλυση του clickstream σε συνδυασµό µε τις λεπτοµερείς πληροφορίες για 

ορισµένους πελάτες µπορεί να αποκαλύψει τα πρότυπα αγοράς διαδικτύου, 

για παράδειγµα το Amazon συστήνει βιβλία στους συχνούς αγοραστές µόλις 

καθιερώσουν ένα πρότυπο προτίµησης αγορών [1].  

Καθώς οι δραστηριότητες προχωρούν κατά τη διάρκεια του χρόνου, οι 

αρµόδιοι θα βρουν αναµφίβολα την ανάγκη να ρυθµίσουν το συγχρονισµό, 

τον προϋπολογισµό ή τις στοιχειώδεις εργασίες οι ίδιοι. Σε αυτά τα σηµεία 

πρέπει να αποφασιστεί εάν για να ενταθούν οι προσπάθειες, πρέπει να 

προστεθούν περισσότερα τακτικά βήµατα. Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται µε 

οργανωµένο τρόπο, ρυθµίζοντας όλες τις εξαρτώµενες στοιχειώδεις 

εργασίες έτσι ώστε το σχέδιο να προσαρµόζεται συνολικά. 
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Η επιχείρηση πρέπει να ενηµερώνει το έγγραφο του σχεδίου µάρκετινγκ. 

Καλό είναι να καταγράφει και να κατανοεί γιατί δεν έφθασε στους στόχους 

της. Καταγραφή των ηµεροµηνιών και αρίθµηση όλων των αλλαγών. Το 

σχέδιο πρέπει να είναι δυναµικό, αλλά δεν πρέπει να χάσει την αίσθηση του 

ιστορικού. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα είναι εξαιρετικά χρήσιµες για τη 

δηµιουργία του σχεδίου µάρκετινγκ του επόµενου έτους.  

Το µάρκετινγκ δεν είναι µια επιστήµη, αλλά είναι µια ικανότητα µε την 

οποία µπορεί να επιτευχθεί σταθερά επαυξητική βελτίωση. Το έγγραφο για 

την αποτελεσµατικότητα µπορεί να περιλάβει: 

1. Τις ετήσιες ακαθάριστες πωλήσεις του προηγούµενου έτους 

2. Τις δαπάνες µάρκετινγκ που προγραµµατίστηκαν κατά τη διάρκεια του 

τρέχοντος έτους 

3. Τις προσδοκώµενες δαπάνες µάρκετινγκ στις ακαθάριστες πωλήσεις 

4. Τις πραγµατικές δαπάνες µάρκετινγκ κατά τη διάρκεια του έτους 

5. Τις ετήσιες ακαθάριστες πωλήσεις στο τέλος του έτους 

6. Το ποσοστό της πραγµατικής διαφοράς µεταξύ των πωλήσεων του 

τρέχοντος έτους και των πωλήσεων του προηγούµενου έτους 

Έτσι λοιπόν, στο τµήµα αυτό περιγράφονται οι τρόποι µε τους οποίους 

θα µετρηθούν οι γενικοί στόχοι, συνοψίζονται τα εργαλεία αξιολόγησης που 

θα χρησιµοποιηθούν για να την αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών και 

των τακτικών και περιγράφεται η έρευνα που θα χρησιµοποιηθεί για τη λήψη 

όλων πληροφοριών που είναι ανίκανη η επιχείρηση να λάβει για την 

ανάλυση κατάστασης του σχεδίου µάρκετινγκ. Θα αποδειχτεί πολύ χρήσιµο 

να δηµιουργηθεί λίστα µε τις µεθόδους έρευνας και αξιολόγησης, τις 

ευθύνες, τις χρονικές διάρκειες και τα κόστη. (∆ηµιουργία ενός σχεδίου 

µάρκετινγκ Linda Lee & Denise Haves), [67]). 
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3.9. Ενέργειες µετά τη δηµιουργία του σχεδίου  

Το σχέδιο πρέπει να εξετάσει δύο διαφορετικά χρονικά πλαίσια: το 

βραχυπρόθεσµο (1 έως 12 µήνες) και το µακροπρόθεσµο (12 µήνες και 

άνω). Τα περισσότερα πλάνα εστιάζουν στο ερχόµενο έτος, το οποίο είναι 

το πιο σηµαντικό για την πλειοψηφία των µικρών και µεσαίου µεγέθους 

επιχειρήσεων. Συνήθως υπάρχει η απαίτηση για την απόδοση διάφορων 

βραχυπρόθεσµων ενεργειών που προγραµµατίζονται οµόφωνα, οι οποίες 

φέρνουν µαζί περίπου την αλλαγή. Μόλις γίνει η καταγραφή των σηµαντικών 

στόχων, η ανάλυση έπειτα στρέφεται κατά ένα µεγάλο µέρος στους 

µηχανισµούς των µέσων διαφήµισης, της αποστολής και της προώθησης. 

Αλλά δεν πρέπει να σταµατήσουν οι προσπάθειες στο τέλος του έτους. 

Άµεση ανάγκη της επιχείρησης είναι οι προβλέψεις για τα επόµενα δύο ή 

τρία έτη. Μερικές θέµατα που πρέπει να απαντηθούν είναι (Start your own 

business, Rieva Lesonsky, 1998 Entrepreneur Press): 

 Πόσοι υπάλληλοι προβλέπονται κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών; 

 Θα υπάρξουν σηµαντικές αγορές εξοπλισµού;  

 Θα υπάρχουν σειρές µαθηµάτων κατάρτισης για το προσωπικό; 

 Το περιθώριο κέρδους θα µείνει το ίδιο ή όχι; 

 Θα ενεργοποιηθεί η επιχείρηση στις τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές 

εµπορικές οµάδες; 

 Πώς τα δηµογραφικά στοιχεία της αγοράς θα επηρεάσουν την 

επιχείρηση στα ερχόµενα έτη; 

 
3.9.1. Αναβάθµιση του σχεδίου  

Mια αποτελεσµατική µορφή για την αναβάθµιση του σχεδίου απαιτεί τα 

εξής πέντε συνοπτικά τµήµατα (‘’Is it time for an update?’’, Kim T.Gordon, 

March 30,2001): 

1. Ανάλυση κατάστασης. Έναρξη του σχεδίου µε µια ρεαλιστική 

επισκόπηση του ανταγωνισµού και πώς τοποθετείται η επιχείρηση 

απέναντι τους. Περιγραφή των προκλήσεων που αντιµετωπίζει, κατόπιν 

περιγραφή τα ωφελειών που θέτουν την επιχείρηση ξεχωριστά. 

2. Πελάτες-στόχοι. ∆ηµιουργία λίστας µε τους αρχικούς και 

δευτεροβάθµιους πελάτες που θέλουµε να προσεγγιστούν. Εάν η 

επιχείρηση απευθύνεται σε καταναλωτές, χρήσιµο είναι η µελέτη του 

προφίλ τους, βασισµένη σε δηµογραφικά στοιχεία, όπως η ηλικία, το 

γένος, το εισόδηµα και η περιοχή.  
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3. Στόχοι. ∆ηµιουργία ενός καταλόγου µε τους στόχους µάρκετινγκ και 

ανάθεση προθεσµίας ολοκλήρωσης σε καθεµία. Είναι ζωτικής σηµασίας 

να κατασταθούν οι στόχοι ποσοτικά προσδιορίσιµοι. Για παράδειγµα, θα 

είναι ευκολότερο να µετρηθεί η επιτυχία εάν ο στόχος είναι "3% κέρδος 

στους λιανικούς απολογισµούς µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου" από το "να 

κερδίσουµε στους νέους λιανικούς απολογισµούς." 

4. Στρατηγικές και τακτικές. Αυτό αποτελεί την καρδιά σχεδίου. 

Καθορισµός κάθε µιας από τις στρατηγικές µάρκετινγκ, περιγραφή των 

δραστηριοτήτων που προγραµµατίστηκαν και των εργαλείων που θα 

χρησιµοποιηθούν για την επιτυχία των στόχων. Για παράδειγµα, πώς 

θα χρησιµοποιηθεί η διαφήµιση, το απευθείας ταχυδροµείο, οι δηµόσιες 

σχέσεις ή ο Ιστός για την προσέγγιση των πελατών; Ποιοι τύποι 

φυλλαδίων και εργαλείων πωλήσεων θα δηµιουργηθούν και σε ποιες 

ποσότητες; Περιγραφή της ανάλογης τακτικής και σύνδεση µε τα µέσα 

ενηµέρωσης και τα προγράµµατα παραγωγής µε τις ηµεροµηνίες 

ολοκλήρωσης.  

5. Προϋπολογισµός. Όταν η επιλεγµένη τακτική περιγραφεί πλήρως, 

µπορεί να καθοριστεί το κόστος για την εκτέλεση. Εάν η τακτική που 

έχει επιλεγεί είναι δαπανηρή, µπορεί να γίνει εύκολα η επαναξιολόγηση, 

ώστε να βρεθούν άλλοι προσιτοί τρόποι για την επίτευξη των στόχων. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44οο  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

 
4. Προκαταρκτικές ενέργειες για την εκστρατεία µάρκετινγκ 

Προτού την προώθηση της µάρκετινγκ εκστρατείας, πρέπει να δοθούν 

απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις για την επιχείρηση και το προϊόν ή 

την υπηρεσία [68]: 

Έχει γίνει ανάλυση της συνολικής αγοράς για το προϊόν ή την υπηρεσία; 

Ποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του προϊόντος ή της υπηρεσίας θα 

απευθυνθούν στα διαφορετικά τµήµατα της αγοράς; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη διαµόρφωση του µηνύµατος µάρκετινγκ, υπάρχει περιγραφή πώς 

το προϊόν ή η υπηρεσία θα ωφελήσει τους πελάτες; 

Υπάρχει πρόγραµµα τιµολόγησης; Ποια είδη εκπτώσεων προσφέρονται 

και σε ποιους; 

Υπάρχει πρόβλεψη πωλήσεων; 

Ποια µέσα ενηµέρωσης θα χρησιµοποιηθούν στην εκστρατεία 

µάρκετινγκ; 

Τα υλικά µάρκετινγκ αναφέρουν οποιαδήποτε προαιρετικά εξαρτήµατα 

ή προστιθέµενες υπηρεσίες που οι καταναλωτές θα θελήσουν να 

αγοράσουν;  

Για την προσφορά του προϊόντος, υπάρχουν σαφείς οδηγίες 

λειτουργιών, αν είναι απαραίτητο; Ποιο είδος εξουσιοδότησης παρέχει η 

επιχείρηση; Ποιο τύπο υπηρεσίας υποστήριξης πελατών υπάρχει µετά 

την πώληση;  

Υπάρχει ασφάλεια ευθύνης προϊόντων; 

Είναι η συσκευασία κατάλληλη για το κοινό που απευθύνεται; 

Εάν για το προϊόν απαιτείται κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, 

έγιναν οι ανάλογες ενέργειες; 

Πώς θα γίνει η κατανοµή του προϊόντος; 
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4.1. Βήµατα για την ανάπτυξη αποτελεσµατικής εκστρατείας µέσων 
ενηµέρωσης 

Τα βήµατα για τον προγραµµατισµό και τη δηµιουργία µιας 

αποτελεσµατικής εκστρατείας µέσων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

Βήµα 1:   Απόφαση του τι θέλει η επιχείρηση να επιτύχει. Τα παραδείγµατα 

περιλαµβάνουν:  

Το κέρδος από τη θετική κάλυψη ή έκθεση του προϊόντος.   

 

 

 

Ενίσχυση της εικόνας και φήµης της επιχείρησης.  

Προσέλκυση και επικοινωνία µε ενδεχόµενους πελάτες.  

∆ηµιουργία µια πιο στενής κοινότητας.  

 

Βήµα 2: Καθορισµός γωνίας για την αύξηση της εντύπωσης για δηµοσίευση 

στα µέσα:  

Προσαρµογή της ιστορίας µε ένα ηµερήσιο ή εβδοµαδιαίο γεγονός 

ειδήσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάπτυξη κοινοτικού προγράµµατος γύρω από την πληροφορία.  

Επαφή µε ψηφοφορία ή έρευνα.  

Ειδική έκθεση/αναφορά.  

Γιορτασµός µιας επετείου. 

Παροχή βραβείου ή υποτροφίας.  

Επικύρωση από µια προσωπικότητα.  

Χορηγία σε ένα πρόγραµµα επιτροπών ή αθλητικής οµάδας.  

Αναγγελία προώθησης.  

Αντίδραση σε αποφάσεις άλλων εταιριών.  

 

Βήµα 3: Βάση δεδοµένων για τα µέσα ενηµέρωσης. 

Χρήση καταλόγων των µέσων ενηµέρωσης όπως:   

 Bacon’s Newspaper Directory 

 Bacon’s Publicity Checker 

 Editor and Publisher Yearbook 

 United Way Media Factbook κα 
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Ανάλυση των µέσων µε την εξέταση:  

∆ηµογραφικά στοιχεία πελατών.  

Τύποι ιστοριών που καλύπτουν τα µέσα.  

Επίπεδα διανοµής.  

∆ηµιουργία βάσεων δεδοµένων ή διαγραµµάτων µε:  

Ονόµατα επαφών, αριθµοί και διευθύνσεις.  

Χρονικά όρια και ακρίβεια των δηµοσιεύσεων και τµηµάτων 

του προγράµµατος. 

Βήµα 4: ∆ηµιουργία πακέτου µέσων 

Βήµα 5: Προετοιµασία µια επιστολής 

Ειδική επιστολή, σύντοµη, σε µονοσέλιδο κοµµάτι της 

αλληλογραφίας που συνοδεύει µια έκδοση Τύπου.  

 

 

 

Η επιστολή πρέπει αµέσως να εξηγεί γιατί είναι ενδιαφέρουσα η 

ιστορία ειδήσεων της επιχείρησης.  

Μπορεί να περιληφθούν µερικές ελκυστικές λεπτοµέρειες ή να 

γίνουν προτάσεις για πιθανές προσπελάσεις στην ιστορία.  

Βήµα 6: Ταχυδρόµηση των υλικών και follow-up.  

Επαφές µε δηµοσιογράφο ή αντιπρόσωπο των µέσων για να 

επιβεβαιωθεί ότι έλαβαν τα υλικά. ∆ιατήρηση της επαφής µε την αποστολή 

των ενηµερωµένων πληροφοριών,  πρόσφατων άρθρων ή νέα 

διαγραµµάτων. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
77 

 



Internet Marketing Plan 
Μάλαµα Αφροδίτη 

 
4.2. Οι εµπορικές δηµοσιεύσεις 

Η εµφάνιση της επιχείρησης στις δηµοσιεύσεις κρατά το όνοµα µπροστά 

στους πελάτες και δηµιουργεί υποσυνείδητα προστιθέµενη εµπιστοσύνη. Το 

όφελος στους πελάτες είναι συνειδητοποίηση ή ψυχαγωγία. Οι δηµοσιεύσεις 

έχουν το κόστος της παραγωγής (γράψιµο, σχεδιασµός και εκτύπωση) και 

το κόστος διανοµής (αποστολή). 

Οι ηλεκτρονικές δηµοσιεύσεις έχουν πολλά πλεονεκτήµατα:  

Ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες από όλο τον κόσµο • 

• 

• 

• 

• 

Περιεχόµενο περισσότερο ενηµερωµένο 

∆υνατότητα για περίπλοκες έρευνες και αναζητήσεις 

Συνδυασµό των πολυµέσων 

Χαµηλότερη σε κόστος δηµοσίευση 

 

Έτσι, ενώ ο άµεσος σκοπός των δηµοσιεύσεων µπορεί να µην είναι να 

διαφηµιστεί ένα προϊόν ή µια επιχείρηση, οι δηµοσιεύσεις προσφέρουν µια 

άλλη µέθοδο την επιχείρηση και µπορεί να είναι βασικό συστατικό της 

στρατηγικής µάρκετινγκ.  

 

 
4.2.1. Οι τύποι των δηµοσιεύσεων 
1. Ενηµερωτικά δελτία. Είναι το πιο κοινό εργαλείο δηµοσιεύσεων. 

Περιλαµβάνουν τις ειδήσεις, τις απόψεις και τα άρθρα στα θέµατα του 

ενδιαφέροντος. Επίσης, µπορεί  να περιλάβουν τις διαφηµίσεις προϊόντων ή 

επιχείρησης καθώς και τις αγγελίες συµβατών, µη-ανταγωνιστών 

προϊόντων. Η µορφή των ενηµερωτικών δελτίων ποικίλλει από απλό, µονό 

φύλλο, µαύρες φωτοτυπίες σε δελτία πολλών φύλλων, µε πλήρες χρώµα 

που περιλαµβάνουν  φωτογραφίες και απεικονίσεις.  

Ο χρόνος, ο προϋπολογισµός και ο σκοπός είναι οι µόνοι παράµετροι 

στον καθορισµό της καλύτερης µορφής ενηµερωτικών δελτίων για την 

επιχείρηση. Οι χαρακτηριστικές συχνότητες έκδοσης είναι µηνιαίες, 

τριµηνιαίες, ανά εξάµηνο ή ετησίως. Εκτός από τα παραδοσιακά τυπωµένα 

ενηµερωτικά δελτία, πολλές επιχειρήσεις παράγουν τα ηλεκτρονικά 

ενηµερωτικά δελτία που είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.   
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∆ιανοµή ενηµερωτικών δελτίων 

Μερικές ιδέες για τη διανοµή των ενηµερωτικών δελτίων είναι: 

Να περιλαµβάνεται ένα αντίγραφο κατά τη συσκευασία ή κατά την 

τιµολόγηση.  

o 

o 
o 
o 
o 
o 

Να παρουσιάζεται αντίγραφο στις περιοχές όπου βρίσκονται οι πελάτες.  

∆ιανοµή στα επαγγελµατικά 

γεγονότα, όπως συνεδριάσεις ή εκθέσεις.  

∆ηµοσίευση στον τύπο.  

Αποστολή µε e-mail.  

2. Οι ετήσιες ή τριµηνιαίες αναφορές. Συνήθως χρησιµοποιούνται από τις 

µεγάλες εταιρίες. Εντούτοις, µπορεί να εξυπηρετήσουν τους στόχους 

προώθησης. Ειδική αποστολή στους χρήστες, τους προµηθευτές και τους 

επενδυτές.  

3. Βιβλία.  ∆εν θεωρούνται συχνά ως προωθητικά εργαλεία, αλλά µπορεί 

και να είναι. Τα βιβλία προκαλούν την προσοχή µε τρόπο που λείπει από τις 

διαφηµίσεις και τα φυλλάδια. 

Είναι µερικές φορές δύσκολο να πειστεί ένας εκδότης για να καλύψει το 

κόστος παραγωγής και µάρκετινγκ. Εάν ένας επιχειρηµατίας αποφασίσει 

µόνος του να δηµοσιεύσει το βιβλίο, µπορεί να ακολουθήσει τα παρακάτω:  

 Βιβλίο µε σκληρό εξώφυλλο. Ένα προφανές µειονέκτηµα στα βιβλία 

αυτά είναι το υψηλό κόστος και οι περιορισµένες µέθοδοι διανοµής.  

 Χρησιµοποίηση χαρτόδετου βιβλίου ή βιβλιαρίων όµοια µε τα 

ενηµερωτικά δελτία. Πρέπει να εκθέτουν τα πιο πρόσφατα νέα.   

Ο καλύτερος τρόπος για τη διανοµή των βιβλίων είναι σε µια πιο 

προσωπική βάση, όπως δώρο σε έναν πελάτη. Επίσης, µια περιορισµένη 

αποστολή µε e-mail µπορεί να είναι αποτελεσµατική.  

4. Άλλες δηµοσιεύσεις. Περιλαµβάνουν τους καταλόγους αρχείων, τους 

οδηγούς και  τα βιβλία µε το ιστορικό της επιχείρησης. Παραδείγµατος χάριν, 

µια ένωση να δηµοσιεύσει έναν κατάλογο αρχείων των τοπικών 

επαγγελµατιών. Τέτοιες δηµοσιεύσεις µπορεί να αποδειχτούν έξυπνη 

στρατηγική για την επιχείρηση. 

 

Επιλέγοντας σχεδιαστή, συγγραφέα, εκτυπωτή ή εκδότη 

Το κόστος των δηµοσιεύσεων µπορεί να ποικίλει ευρέως, όπως και ο 

χρόνος για τη δηµιουργία και την περίοδο δηµοσίευσης. Για τα µεγάλα ή 

δαπανηρά προγράµµατα, είναι µια καλή ιδέα να εκτιµηθούν από χωριστές 

πηγές: 
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♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Κόστος υπηρεσιών.   

Ικανότητες των αρµοδίων για τη δηµοσίευση.  

∆είγµατα.   

Ικανοποίηση πελατών.  

∆ιανοµή.  

 

Παραγωγή των δηµοσιεύσεων 

Κατά την προγραµµατισµό της παραγωγής των δηµοσιεύσεων, πρέπει 

να εκτιµηθούν τα ακόλουθα στοιχεία:  

 Σχέδιο και σχεδιάγραµµα. Είναι η δηµοσίευση οπτικά ελκυστική ώστε να 

προκαλεί τον αναγνώστη να διαβάσει; Τα συστατικά σχεδίου και 

σχεδιαγράµµατος που επιλέγονται συµπληρώνουν το µήνυµα της 

δηµοσίευσης;  

 Τα συστατικά του σχεδίου και του σχεδιαγράµµατος περιλαµβάνουν την 

ισορροπία, τους χαρακτήρες γραµµάτων, τα χρώµατα, το µέγεθος, τη 

γραφική παράσταση, τις εικόνες, τα διαγράµµατα, το άσπρο (ή κενό) 

διάστηµα κλπ. Μπορεί επίσης, να χρησιµοποιηθούν φωτογραφίες ή 

απεικονίσεις προϊόντων. 

 Μήνυµα και γραπτό κείµενο. Επιλέγονται οι κατάλληλες λέξεις για την 

επικοινωνία του µηνύµατος; Η δηµοσίευση "διαβάζεται" γρήγορα; Είναι 

το κείµενο γραµµατικά σωστό; Είναι ο τόνος κατάλληλος για τον πελάτη-

στόχο και απεικονίζει καλά την επιχείρηση; Το µήνυµα ζητά από  τον 

αναγνώστη να αποκριθεί; 

 ∆ιοικητικά ζητήµατα. Ποιος είναι ο συγκεκριµένος στόχος µάρκετινγκ για 

τη δηµοσίευση; Η παραγωγή της δηµοσίευσης ανήκει στον 

προϋπολογισµό; Είναι ο χρόνος δηµοσίευσης κατάλληλος; Η 

δηµοσίευση συµπληρώνει τα άλλα υλικά µάρκετινγκ;  

 

Οι δαπάνες αποστολής 

Για την παραγωγή χαµηλού κόστους ενηµερωτικού δελτίου, το κόστος για 

την ταχυδρόµηση της δηµοσίευσης είναι υψηλότερο από το κόστος 

παραγωγής του. Επειδή οι ταχυδροµικοί κανόνες και τα ποσοστά αλλάζουν, 

είναι καλή ιδέα να έρθει η επιχείρηση σε επαφή µε το ταχυδροµείο. 
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4.2.1.1. Εκδόσεις Τύπου 

Οι εκδόσεις Τύπου (επίσης αποκαλούµενες εκδόσεις ειδήσεων ή 

εκδόσεις µέσων) χρησιµοποιούνται για να ανακοινώσουν τις ειδήσεις της 

επιχείρησης στους δηµοσιογράφους. Πολλές ειδήσεις και ιστορίες που 

δηµοσιεύονται στις εφηµερίδες ή µέσω ραδιοφωνικών µεταδόσεων και TV, 

δηµιουργούνται από τις εκδόσεις Τύπου. Οι εκδόσεις Τύπου στέλνονται 

στους δηµοσιογράφους µε ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή fax. 

Επειδή οι δηµοσιογράφοι λαµβάνουν πολλές εκδόσεις Τύπου καθηµερινά, η 

έκδοση της επιχείρησης θα ανταγωνιστεί µε πολλές άλλες.  

 

Τα χαρακτηριστικά θέµατα έκδοσης Τύπου περιλαµβάνουν:  

 Αναγγελία διορισµών προσωπικού.  

 Εισαγωγή ενός νέου προϊόντος, υπηρεσίας ή ιδέας.  

 Υποβολή εκθέσεων συµπερασµάτων από µια έρευνα.  

 Αναγγελία ενός επερχόµενου γεγονότος.  

 Παρουσίαση νέων πληροφοριών (συνήθως γενικού ενδιαφέροντος).  

Στο web site της κοινωνίας δηµοσίων σχέσεων της Αµερικής (Public 

Relations Society of America, http://www.prsa.org/), περιέχονται 

πληροφορίες για τον Τύπο σε µια βάση δεδοµένων άρθρων ενηµερωτικών 

δελτίων.  

Οι συγγραφείς έκδοσης Τύπου συχνά χρησιµοποιούν ένα µοντέλο που 

ονοµάζεται µοντέλο πυραµίδων που: 

• Συνοψίζονται οι σηµαντικές πληροφορίες στην αρχή της έκδοσης. Ο 

αναγνώστης κατανοεί την ουσία και το περιεχόµενο από την ανάγνωση 

της πρώτης πρότασης.  

• Ακολουθούν οι λεπτοµέρειες και υποστηρίζεται η αρχική πρόταση.  

• Στο τέλος περιλαµβάνονται οι λιγότερο σηµαντικές πληροφορίες.  
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Το µοντέλο πυραµίδων χρησιµοποιείται για διάφορους λόγους:  

 

 

 

Περιλαµβάνονται τα "ποιοι, τι, όταν, όπου και γιατί" γρήγορα και 

ενηµερώνει τον αναγνώστη για το περιεχόµενο ιστορίας.  

Εάν ο αναγνώστης σταµατήσει την ανάγνωση πριν την ολοκλήρωση του 

άρθρου, οι σηµαντικότερες πληροφορίες έχουν αποτυπωθεί.  

Όταν είναι το διάστηµα περιορισµένο, οι υπεύθυνοι εφηµερίδων κόβουν 

τις ιστορίες από το κατώτατο σηµείο. Εποµένως, οι λιγότερες σηµαντικές 

πληροφορίες θα κοπούν πρώτα.  

 

Γενικές οδηγίες για γραφή και µορφοποίηση του Τύπου 

Μηνύµατα  

• Γραφή στην ενεργό φωνή.  

o ενεργός φωνή: Η επιχείρηση παρέχει διάφορα προϊόντα.  

o παθητική φωνή: ∆ιάφορα προϊόντα παρέχονται από την επιχείρηση.  

• Χρησιµοποίηση σύντοµων προτάσεων που γράφονται στην καθηµερινή 

γλώσσα. Οι σύντοµες παράγραφοι είναι καλύτερες.  

• Γραφή αντικειµενική µε αποφυγή των επιθέτων.  

• Ενηµέρωση πώς οι πληροφορίες µπορούν να βοηθήσουν τον 

αναγνώστη.  

• Να περιέχονται αποσπάσµατα ένθετων από τον πρόεδρο της 

επιχείρησης ή άλλους ειδικούς (CEO).  

• Έλεγχος για την ορθογραφία των ονοµάτων ατόµων και επιχείρησης.  

• Όχι χρησιµοποίηση αρχικών ή αρκτικόλεξων χωρίς την ένδειξη τι 

σηµαίνουν. 

• Χρήση µε ακρίβεια των κεφαλαίων, όµως λιτά.  

• Αποφυγή της επαγγελµατικής γλώσσας.  

• Γενικές πληροφορίες για τον αναγνώστη (που µπορεί να πάει, τι να κάνει 

ή ποιόν να καλέσει για τις πληροφορίες).  
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Μήκος  

Περιορισµός των ειδήσεων σε όχι περισσότερο από δύο σελίδες.  • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Εάν απαιτείται, µπορεί να προστεθούν ένα ενηµερωτικό δελτίο ή/και µια 

φωτογραφία.  

Εάν η έκδοση συνεχίζεται σε δεύτερο φύλλο, να τελειώσει η πρώτη 

σελίδα µε µια ολοκληρωµένη παράγραφο ή τουλάχιστον µια 

ολοκληρωµένη πρόταση. Στην κορυφή της δεύτερης σελίδας να 

περιλαµβάνεται ένας συνοπτικός τίτλος µε το όνοµα της επιχείρησης, της 

ηµεροµηνίας, του αριθµού σελίδων και του θέµατος της έκδοσης.  

Να χαρακτηρίζεται το τέλος της έκδοσης, ώστε να γίνει κατανοητό ότι 

κανένα πρόσθετο κείµενο δεν ακολουθεί.  

 

Χρονική διάρκεια  

∆εδοµένου ότι τα προγράµµατα δηµοσιεύσεων ποικίλλουν, πρέπει να 

υπάρχει επαφή µε κάθε µέσο ενηµέρωσης για τον καθορισµό του χρόνου 

αποστολής των εκδόσεων. Αποστολή των εκδόσεων στις καθηµερινές 

εφηµερίδες τουλάχιστον µια εβδοµάδα εκ των προτέρων.  

 

Πρότυπα  

Στην επικεφαλίδα της επιχείρησης να υπάρχει η έκδοση.  

Στην κορυφή της σελίδας να υπάρχει η φράση «ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ».  

• Να αναφέρεται εάν η ανακοίνωση είναι για άµεση έκδοση ή για 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία.  

• Να περιλαµβάνεται ένα όνοµα για επαφές (πιθανόν της ίδιας της 

επιχείρησης) και τηλεφωνικός αριθµός. Η επαφή πρέπει να είναι 

διαθέσιµη στις ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες.  

• Να υπάρχει ένας σύντοµος τίτλος που περιγράφει το περιεχόµενο σε µια 

µατιά.  

Να υπάρχει η ένδειξη από πού παράγονται οι ειδήσεις.   
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Μορφή 

 Όχι τύπωση κειµένων στην πίσω πλευρά του εγγράφου.  

 Κείµενο µε διπλό διάστηµα, έτσι ώστε να µπορεί να διαβαστεί εύκολα.  

 Ύπαρξη παραγράφων και περιθωρίων.  

 

Σελίδα µε τα γεγονότα 

Να περιλαµβάνεται ένα συνοπτικό ενηµερωτικό δελτίο για τα προϊόντα, τα 

γεγονότα ή άλλα θέµατα που έχουν τις περισσότερες λεπτοµέρειες.  

• 

• 

• 

• 

• 

Περιορισµός σε µια σελίδα.  

Να περιλαµβάνονται µόνο τα γεγονότα, κανένα απόσπασµα.  

Μπορούν να γραφτούν µε µια µορφή περιγραµµάτων για να 

παρουσιαστούν οι πληροφορίες.  

Να περιλαµβάνονται διαγράµµατα ή γραφικά.  

 

Οι φωτογραφίες  

 Οι φωτογραφίες είναι προαιρετικές, αλλά µπορούν να περιληφθούν για 

τις νέες εκδόσεις προϊόντων ή τις ανακοινώσεις γεγονότος.  

 Μίσθωση ενός επαγγελµατία φωτογράφου, εάν είναι πιθανό.  

 Οι φωτογραφίες των ανθρώπων είναι πιο ενδιαφέρουσες, ειδικά όταν 

βρίσκονται σε ενέργεια.  

 Για τα περιοδικά ή τις εφηµερίδες που χρησιµοποιούν χρώµα, πρέπει 

επίσης να παρέχεται µια ποιοτική φωτογραφική διαφάνεια ή να δειχτεί ότι 

η τέχνη χρώµατος είναι διαθέσιµη κατόπιν αιτήσεως.  

 Οι τίτλοι των φωτογραφιών πρέπει να γραφτούν στον παρόντα χρόνο και 

στην ενεργό φωνή.  

 Οι τίτλοι φωτογραφιών πρέπει να περιέχουν τις πληροφορίες για: ποιος, 

τι, που, πότε και γιατί.  

 Οι άνθρωποι στις φωτογραφίες πρέπει να προσδιοριστούν και η ενέργεια 

στη φωτογραφία να περιγραφεί.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
84 

 



Internet Marketing Plan 
Μάλαµα Αφροδίτη 

 
4.3. Αναφορά της επιχείρησης στις δηµοσιεύσεις 

Το πλεονέκτηµα που έχει η επιχείρηση από τη συµµετοχή στα άρθρα 

είναι ότι δηµιουργεί µια πρόσθετη αξιοπιστία στο µήνυµά της. Οι 

αναγνώστες ξέρουν ότι οι δηµοσιογράφοι ελέγχουν τα γεγονότα και 

επιδιώκουν τις καλύτερες πηγές πληροφοριών για τα άρθρα τους, έτσι όταν 

διαβάζουν κάτι για την επιχείρηση σε µια δηµοσίευση που σέβονται, 

λαµβάνεται συνήθως πολύ σοβαρά.  

Έτσι, ακόµα κι αν δεν υπάρχουν συγκεκριµένες ειδήσεις για µια έκδοση 

Τύπου, πρέπει να αναπτύσσονται συνεχώς οι σχέσεις µε τα βασικά µέσα 

ενηµέρωσης, έτσι ώστε όταν χρειαστούν πληροφορίες για τη βιοµηχανία ή 

έναν ειδικό να ξέρουν που να απευθυνθούν. Μερικά χρήσιµα στοιχεία είναι:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενηµέρωση για τις δηµοσιεύσεις στις οποίες θα ήταν χρήσιµο να 

περιληφθεί η επιχείρηση. Να υπάρχει εξοικείωση µε το ύφος, τη µορφή, 

το αναγνωστικό κοινό, τις προθεσµίες και τα κανονικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατά τους.  

Ανάγνωση των άρθρων που γράφονται από  συγκεκριµένους 

δηµοσιογράφους.  

Κατανόηση των ατόµων-στόχων για τις δηµοσιεύσεις που ενδιαφέρουν.  

Κατανόηση πώς η βιοµηχανία και η επιχείρηση ολοκληρώνονται στη 

µεγάλη εικόνα.  

Καθορισµός γιατί η επιχείρηση πρέπει να θεωρηθεί ειδική ή η 

κατάλληλη πηγή πληροφοριών βιοµηχανίας (θεώρηση των 

πληροφοριών ως προϊόν και ανακάλυψη του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατός του).  

Ο ρόλος της επιχείρησης στη σχέση µε έναν δηµοσιογράφο να 

θεωρηθεί ως µια βοήθεια για την εγγραφή πληροφοριακού, 

αµερόληπτου άρθρου.  

Στις εκθέσεις να επιδιώκεται συνάντηση µε τους δηµοσιογράφους και 

επίδειξη.  

Ετοιµότητα για αναφορά σε έναν δηµοσιογράφο των ενώσεων 

βιοµηχανίας, ερευνητικών εταιριών, των αναλυτών βιοµηχανίας ή άλλων 

ειδικών που ακολουθούν τη βιοµηχανία.  

Εάν η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα τεχνική ή φορτωµένη µε επαγγελµατική 

γλώσσα βιοµηχανίας, να υπάρχει επεξήγηση των όρων.  

Να υπάρχουν σύντοµες (µια ή δύο σελίδες) και ενηµερωµένες 

πληροφορίες υποβάθρου για την επιχείρηση.  
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Με την ανάπτυξη των σχέσεων µε τους δηµοσιογράφους, να γίνεται 

άµεση επιστροφή στις κλήσεις τους (είναι πιθανό, ο ανταγωνιστής να 

περιληφθεί στο άρθρο σε αντίθετη περίπτωση).  

Να γίνει πρακτική εξάσκηση προτού γίνει µια κλήση. Η κλήση πρέπει να 

έχει συγκεκριµένο σκοπό για την επιχείρηση και όχι ασαφείς και 

γενικούς όρους.  

 
 
4.4. Οι δηµόσιες σχέσεις και η διαφήµιση 

Οι δηµόσιες σχέσεις περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες που σκοπό 

έχουν να προωθήσουν την κατανόηση της επιχείρησης ή του προϊόντος και 

της καλής θέλησης. Μέσω των δραστηριοτήτων δηµόσιων σχέσεων µπορεί 

να αξιολογηθεί και να επηρεαστεί η δηµόσια άποψη µε την παράδοση  

µηνυµάτων, χωρίς να υποστεί η επιχείρηση το άµεσο κόστος των µέσων.  

Η διαφήµιση και οι δηµόσιες σχέσεις είναι µερικές φορές διαφορετικά 

ονόµατα για το ίδιο πράγµα. Ενώ είναι και οι δύο µέθοδοι για την 

επιχείρηση, υπάρχουν διαφορές µεταξύ τους, µερικές από τις οποίες 

εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 
 

 ∆ιαφήµιση ∆ηµόσιες Σχέσεις 
Κόστος Περιλαµβάνει όχι µόνο τα 

κόστος δηµιουργίας 

µηνύµατος αλλά και το 

κόστος για την παράδοσή 

του από κάποιο µέσο.  

Περιλαµβάνει βασικά τα κόστη 

ανάπτυξης θετικής 

πληροφορίας σχετικά µε την 

επιχείρηση ή το προϊόν. 

Μηνύµατα που σκοπό έχουν 

την επικοινωνία µε την αγορά.  

Έλεγχος Ελέγχεται το µήνυµα, η 

µέθοδος κι ο χρόνος 

παράδοσης. 

Τα µέσα ελέγχουν το µήνυµα, 

τη µέθοδο και το χρόνο 

παράδοσης. 
              

- Πίνακας 4: ∆ιαφορές διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων –  
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4.4.1. Εκστρατεία των δηµοσίων σχέσεων 

Μια καλή εκστρατεία δηµοσίων σχέσεων θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της 

εικόνας και της φήµης της επιχείρησης. Μια εκστρατεία είναι ένα πρόγραµµα 

προωθητικών δραστηριοτήτων που προορίζονται να ολοκληρώσουν έναν 

συγκεκριµένο στόχο. Μια εκστρατεία µπορεί να είναι σύντοµη και µε µικρή 

εστίαση ή µεγάλη µε µια ευρύτερη εστίαση. Οι εκστρατείες δηµόσιων 

σχέσεων µπορούν ακόµη και να βοηθήσουν τις συνθήκες ώστε η αγορά να 

γίνει πιο απαντητική στις διαφηµίσεις της επιχείρησης.  

Τα στοιχεία που πρέπει να θεωρηθούν στη δηµιουργία µιας εκστρατείας 

δηµοσίων σχέσεων περιλαµβάνουν:  

Άτοµα-στόχοι. Μια οµάδα ανθρώπων στους οποίους η επιχείρηση 

χρειάζεται να είναι απαντητική και αρµόδια. Περιλαµβάνει τους πελάτες, 

τους ενδεχόµενους πελάτες, τους συναδέλφους, τους υπαλλήλους και 

τις οικογένειές τους, τους κυβερνητικούς αντιπροσώπους, τους 

µετόχους ή τους επενδυτές και τους γείτονες.  

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Στόχοι της εκστρατείας, π.χ. τι ελπίζεται ότι θα επιτύχει; Σκοπός είναι οι 

νέοι πελάτες; ή η ενίσχυση της εικόνας και φήµης της επιχείρησης;  

Μέσο επικοινωνίας.  

Πλαίσιο της εκστρατείας, π.χ. ποια µέτρα χρειάζονται να ληφθούν για να 

επιτευχθούν  οι  στόχοι των δηµοσίων σχέσεων; Ποιο είναι το 

περίγραµµα της εκστρατείας; Πόσο µεγάλη χρονικά θα είναι; Ποιος είναι 

ο προϋπολογισµός; Ποια µέλη προσωπικού πρόκειται να περιληφθούν;  

∆ραστηριότητες. Τα πραγµατικά µέτρα που λαµβάνονται για να 

επιτευχθούν οι στόχοι,  όπως οµιλίες, φιλανθρωπικές οργανώσεις, 

χορηγία σε µια κοινοτική εκδήλωση κα.  

∆ιατύπωση του µηνύµατος. Ποιοι οι λόγοι που η επιχείρηση θέλει να 

περιληφθεί αυτή η δραστηριότητα; Γιατί αυτή η εκστρατεία δηµόσιων 

σχέσεων αναπτύχθηκε;  

Τα µηνύµατα δηµόσιων σχέσεων είναι διαφορετικά από τα διαφηµιστικά 

µηνύµατα.  
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4.4.2. Εργαλεία δηµοσίων σχέσεων  
 

 Κοινωνική προσέγγιση. Για παράδειγµα, συµµετοχή στα τοπικά 

γεγονότα, χρηµατοδότηση των µη κερδοσκοπικών οργανώσεων, 

δικτύωση και εκπαίδευση των πολιτών κα. 

 Ειδικά γεγονότα. Χτίσιµο της φήµης της επιχείρησης και επιρροή στη 

βιοµηχανία µέσω συµµετοχής σε εκθέσεις, διασκέψεις, ηµερίδες, 

σεµινάρια κατάρτισης, επιδείξεις καταστηµάτων και δοκιµαστικές 

προσφορές.  

 Επικοινωνίες µάρκετινγκ. Συνεχή επικοινωνία µε την αγορά και την 

κοινότητα µε την έκδοση των ενηµερωτικών δελτίων και των των 

φυλλαδίων.  

 

 
4.5. Η συµµετοχή της επιχείρησης στις εκθέσεις 

Μια από τις µεθόδους που πολλές µικρές επιχειρήσεις βρίσκουν χρήσιµη 

είναι η συµµετοχή στις εµπορικές εκθέσεις, που χορηγούνται από 

οργανώσεις που υποστηρίζουν τις µειονότητες ή τις γυναίκες επιχειρηµατίες. 

Ο στόχος µιας εµπορικής έκθεσης είναι η καθιέρωση και διατήρηση των 

σχέσεων. Οι διαπραγµατεύσεις σπάνια γίνονται στις εκθέσεις.  

 

 
4.5.1. Προεργασία 

Μόλις γίνει γνωστή η δυνατότητα συµµετοχής σε έκθεση, υπάρχουν λίγα 

πράγµατα που µπορεί να γίνουν πριν από το γεγονός, για να καθοριστεί εάν 

η επιχείρηση παρευρεθεί. Πρέπει να αναλογιστεί ποια θα είναι τα πιθανά 

µέλη των επισκεπτών-στόχων και αν θα είναι εκεί; Συνήθως, επιλέγονται µια 

έως τέσσερις επιχειρήσεις ή οργανώσεις ως στόχοι.  

 

 
4.5.2. Κύρια εργασία 

Αφιέρωση χρόνου για διάλογο µε τους εκθέτες. Κατά την αρχική είσοδο 

στην έκθεση χρήσιµο είναι να γίνει µια γρήγορη έρευνα ολόκληρης της 

εµπορικής περιοχής. Κατόπιν καταγράφονται οι επιχειρήσεις-στόχοι. Πρέπει 

να υπάρχει βεβαιότητα και γνώση για την επιχείρηση, όπως και κατά τις 

συνοµιλίες µε τους αντιπροσώπους της επιχείρησης.  
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        - Στη σελίδα http://www.tsea.org/ υπάρχουν πληροφορίες για εκθέσεις - 

 

Αφού γίνουν µερικές πολύτιµες επαφές, καλό είναι να καταγραφούν 

σηµειώσεις για σχετικά ζητήµατα, όπως:  

ο Υπήρξαν εκθέµατα που προκάλεσαν την προσοχή;  

ο Πώς µπορούν να ενσωµατωθούν στην επιχείρηση µερικές καλές ιδέες 

που παρατηρήθηκαν;  

ο Μπορεί κάτι καινούργιο να αλλάξει την προσφορά των προϊόντων;  

ο Υπήρξε καινούργια πληροφορία για έναν ανταγωνιστή; 

 

Πρέπει να αναπτυχθεί ένα σχέδιο ενέργειας για τη διατήρηση των 

επαφών που έγιναν στις εκθέσεις. Ακόµη και για επιχειρήσεις που δεν έγιναν 

αντικείµενο επίσκεψης, ίσως αποβεί χρήσιµη µια επαφή µαζί τους. 
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4.6. Η online «πώληση» της επιχείρησης 

 

Το µάρκετινγκ στο Internet 

µοιάζει σε αρκετά σηµεία µε το 

παραδοσιακό µάρκετινγκ. Ένα 

σε online σύνδεση κατάστηµα 

χρειάζεται συνεχή προσπάθεια 

στην προώθηση. Προτού 

αποφασίσει µια επιχείρηση την 

ένταξή της στον κυβερνοχώρο, 

πρέπει πρώτα να ικανοποιηθούν µερικές απαιτήσεις. Αυτές περιλαµβάνουν 

χρονικές υποχρεώσεις και συνεχείς προσπάθειες, ενδεχοµένως οικονοµικές 

υποχρεώσεις, την ενσωµάτωση του online µάρκετινγκ  στο µάρκετινγκ 

πλάνο και έρευνα σχετικά µε τους ανταγωνιστές. 

Για τις επιχειρήσεις χωρίς web site, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες 

διαθέσιµες για online εµπόριο:  

1. Αρχεία κίτρινων σελίδων Ιστού (Yellow page web directories).  

Στους καταλόγους αυτούς µπορούν να προστεθούν το όνοµα της 

επιχείρησης, η διεύθυνση, ο τηλεφωνικός αριθµός και το e-mail.  

2. ∆ηµοσίευση του e-mail όπου είναι δυνατό.  

Όλα τα υλικά µάρκετινγκ συµπεριλαµβανοµένων των αγγελιών, 

διαφηµίσεων, και των επιχειρησιακών καρτών πρέπει να περιλάβουν τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

3. Ύπαρξη αρχείου υπογραφών µε κάθε εξερχόµενο ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο.  

Αυτό µπορεί να γίνει εύκολα µε λογισµικό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.   

4. Προσχώρηση σε οµάδες συζητήσεων (αποκαλούµενες mailing lists).  

Είναι οµάδες ατόµων µε κοινό ενδιαφέρον που έχουν εγγραφεί σε έναν 

κατάλογο αποστολής. Κάθε συνδροµητής έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει, 

να απαντήσει µε την αποστολή ενός µηνύµατος ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου  σε ολόκληρη βάση συνδροµητών. Η συµµετοχή στις 

οµάδες αυτές αποτελεί έναν έµµεσο τρόπο για να πωληθούν τα προϊόντα 
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ή/και οι υπηρεσίες. Για επιλογή mailing list: http://www.liszt.com/ ή 

www.deja.com.  

5. Συµµετoχή σε οµάδες πληροφόρησης.  

Οι οµάδες πληροφόρησης είναι παρόµοιες µε τις οµάδες συζήτησης, 

αλλά θεωρούνται περισσότερο ως ανοικτό φόρουµ ή δηµόσιος πίνακας 

δελτίων. Οι οµάδες πληροφόρησης διαµορφώνονται γύρω από ένα κοινό 

ενδιαφέρον, είναι ανοικτές σε καθένα και µπορούν να αναζητηθούν. Οι 

οµάδες πληροφόρησης µπορούν να βρεθούν: www.dejanews.com. 

 
 
4.6.1. Γραφείο στον κυβερνοχώρο 

Οι ιστοχώροι µπορεί να αποδειχτούν ισχυρά εργαλεία µάρκετινγκ. 

Εντούτοις, χωρίς µια βαθιά εξέταση των στόχων, της στρατηγικής και 

πόρων, που χτίζουν και προάγουν έναν ιστοχώρο, µπορεί να αποδειχτεί 

δαπανηρός και απογοητευτικός. Ανεξάρτητα από το πώς προγραµµατίζεται 

η ολοκλήρωση µέσω µιας παρουσίας στον Ιστό, θα πρέπει να αναλογιστούν 

τα παρακάτω: 

 

Υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο και ένα σχέδιο µάρκετινγκ;  

Όπως οποιαδήποτε σηµαντική επιχειρησιακή απόφαση, έτσι και η 

απόφαση για δηµιουργία παρουσίας στον Ιστό πρέπει να ταιριάξει µε τη 

γενική επιχειρησιακή στρατηγική. Εάν η επιχείρηση δεν διαθέτει ένα 

επιχειρησιακό σχέδιο µε ένα ενηµερωµένο σχέδιο µάρκετινγκ, θα είναι 

δύσκολο να καθοριστούν οι στόχοι, να αποφασιστούν ποιοι πόροι θα 

χρησιµοποιηθούν και να αξιολογηθεί η επιτυχία της ιστοσελίδας. Θα 

χρειαστεί να καθοριστεί η αγορά, ο ανταγωνισµός και τα πλεονεκτήµατα του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας,  προτού τη δηµιουργία ιστοσελίδας. Ένα σχέδιο 

µάρκετινγκ είναι το πρώτο κρίσιµο βήµα.  

 

Μπορούν να καθοριστούν µε σαφήνεια οι στόχοι για µια παρουσία στον Ιστό;  

Θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριµένοι στόχοι ή λόγοι για τη 

δηµιουργία περιοχής στο Ιστό, όπως:  

 

 

Παροχή περισσότερων πληροφοριών για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

από ότι στις αγγελίες ή τα φυλλάδια.  

Απόκτηση επιπλέον πελατών που "έχουν ανακαλύψει" την επιχείρηση 

στον Ιστό.  
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Καθιέρωση 24ωρης δυνατότητας πρόσβασης.  

Αποδοχή των παραγγελιών.  

Ανταγωνισµός µε άλλους στον Ιστό.  

Παροχή τεχνικών αναπροσαρµογών και FAQ’s (Frequently Asked 

Questions) για τους πελάτες.  

Αφού καθοριστούν οι στόχοι, θα πρέπει να καθοριστεί πόσο πολύπλοκη 

ή σύνθετη θα είναι η περιοχή στον Ιστό:  

Online φυλλάδιο. Μια σχετικά στατική ή σταθερή περιοχή στον Ιστό από 

µια έως τέσσερις σελίδες, που περιλαµβάνουν το επιχειρησιακό όνοµα, 

πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, ενδεχοµένως µερικές 

φωτογραφίες ή γραφικά και ένα ηλεκτρονικό ταχυδροµείο που συνδέει 

µε την επιχείρηση. Αν και έχει χαµηλό κόστος και δεν απαιτεί συχνές 

αναβαθµίσεις, προφανώς έχει περιορισµένη δυνατότητα. 

♦ 

♦ 

♦ 

Αλληλοεπιδραστική/διαλογική περιοχή Ιστού. Αυτές οι περιοχές έχουν 

φόρµες απάντησης ή δυνατότητες παραγγελιών online ή/και εσωτερικές 

συνδέσεις µέσα στην περιοχή. Ενηµερώνονται συχνά και παρέχουν 

νέες πληροφορίες και ανακοινώσεις. Επίσης, συνήθως παρέχουν πιο 

εκτενείς πληροφορίες από το online φυλλάδιο. Είναι εύκολο να είναι 

αποτελεσµατικές. Το κόστος ποικίλλει ανάλογα µε την πολυπλοκότητα 

σχεδίου.  

Πλήρης επιχείρηση Ιστού. Χρησιµοποιείται πλήρης σειρά των εργαλείων 

Ιστού, όπως το λογισµικό καρτών αγορών, για να διευθύνει πραγµατικά 

την πλήρη σειρά της επιχείρησης στον Ιστό. Αυτές οι περιοχές απαιτούν 

έναν µακρύτερο κύκλο ανάπτυξης και µια σηµαντική χρηµατική 

επένδυση.  

 

Έχει µελετηθεί πώς "εργάζεται" το µάρκετινγκ στο Internet;  

Λίγοι χρήστες θα βρουν την περιοχή και ακόµη λιγότεροι θα θελήσουν να 

ξοδέψουν χρόνο σε αυτήν, εκτός αν είναι δεσµευτική και πληροφοριακή. Για 

πληροφορίες σχετικά µε το πώς θα δηµιουργηθεί µια τέτοια περιοχή, πρέπει  

πρώτα να µελετηθεί το µάρκετινγκ διαδικτύου. Εάν προγραµµατίζεται να 

πωληθεί προϊόν στο διαδίκτυο, η ευκολία του πελάτη είναι βασικό θέµα. 

Πρέπει να παρέχεται ένας κατάλληλος και ασφαλής τρόπος για τις άµεσες 

παραγγελίες [69]. 
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Είναι τα κριτήρια για µια επιτυχή περιοχή Ιστού ρεαλιστικά;  

Η αξιολόγηση της επιτυχίας της 

περιοχής στον Ιστό µπορεί να είναι 

δύσκολη. Ένας τρόπος είναι να 

µετρηθούν "τα χτυπήµατα" ή ο αριθµός 

των επισκεπτών, ο αριθµός των e-mails 

που λαµβάνονται και πωλήσεις που 

γίνονται. Συχνά είναι ο συνδυασµός 

τακτικών µάρκετινγκ που παράγει µια 

πώληση. Παραδείγµατος χάριν, ένας 

πελάτης διαβάζει µια τυπωµένη αγγελία που περιέχει το URL της 

επιχείρησης, πλοηγείται σε αυτό και έπειτα πηγαίνει στο κατάστηµα και 

αγοράζει. Μπορεί να χρειαστεί µήνες ή έτη για να αποδειχθεί η 

αποτελεσµατικότητα της ιστοσελίδας.  

 

Η επιχείρηση εγκαθιστά το σχεδιάγραµµα µιας επιτυχούς online επιχείρησης;  

Η µελέτη του προφίλ των επιχειρήσεων που έχουν επιτύχει στον Ιστό 

µπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της δυνατότητας για επιτυχία. Οι 

επιχειρήσεις αυτές περιλαµβάνουν στην περιοχή της ιστοσελίδας τους:  

επιχειρήσεις σε θέσεις αγορές που µπορούν να βρεθούν εύκολα µε τη 

χρήση των µηχανών αναζήτησης.  

 

 

 

 

 

 

 

επιχειρήσεις µε εµπορικά σήµατα ονόµατος που διαφηµίζονται σε άλλα 

µέσα.  

περιοχές για ταξιδιωτικούς προορισµούς.  

επιχειρήσεις σχετικές µε υπολογιστή.  

Οι επιχειρησιακοί ιδιοκτήτες που είναι πλέον επιτυχηµένοι µε την περιοχή 

τους στον Ιστό κάνουν χρήση:  

πολλών ιδεών µάρκετινγκ Ιστού.  

συνεχή αναβάθµιση της περιοχής Ιστού τους.  

προώθηση της επιχείρησης Ιστού εκτενώς.  

 

Μπορεί να δικαιολογηθεί το κόστος στο γενικό προϋπολογισµό µάρκετινγκ;  

∆εδοµένου ότι οι πόροι είναι περιορισµένοι, πρέπει να αναθεωρηθεί 

ολόκληρος ο προϋπολογισµός µάρκετινγκ και να υπάρχει η βεβαιότητα ότι 

δεν θα αποβληθεί ένα αποδεδειγµένο εργαλείο µάρκετινγκ προκειµένου να 

δοκιµαστεί ο Ιστός. Μπορεί να χτιστεί η παρουσία Ιστού σε στάδια και καθώς 

µαθαίνεται τι χρειάζονται οι πελάτες να γίνεται πρόσθεση.  
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Υπάρχουν οι πόροι για να χτιστεί, να προωθηθεί και να διατηρηθεί µια 

περιοχή Ιστού;  

Οποιαδήποτε υγιής επιχειρησιακή απόφαση περιλαµβάνει µια 

προσεκτική ανάλυση των αρχικών και τρεχουσών δαπανών. Οι πιθανές 

δαπάνες που θα εµφανιστούν και  οι πόροι που θα χρειαστεί να 

αναπτυχθούν και να διατηρηθούν εµφανίζονται παρακάτω: 

Ένας υπολογιστής και σύνδεση Internet για να ελέγχεται η περιοχή 

Ιστού.  

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Έξοδα για την ίδρυση και καταχώρηση των σελίδων Ιστού.  

Έξοδα για την αγορά και διατήρηση του domain name της επιχείρησης.  

Προσωπικοί πόροι για τη διατήρηση της περιοχής Ιστού.  

Πρόσθετοι πόροι για το µάρκετινγκ της περιοχής Ιστού.  

Πολλές επιχειρήσεις απευθύνονται σε εξωτερικούς φορείς για τον 

σχεδιασµό της ιστοσελίδας τους (outsourcing) . Η διατήρηση της περιοχής, 

βέβαια, µπορεί να γίνει στο εσωτερικό της επιχείρησης, έτσι ώστε να γίνουν 

οι αλλαγές γρηγορότερα και σε χαµηλότερο κόστος. Πρέπει να αποφασιστεί 

ποιος από την επιχείρηση µπορεί να το κάνει. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

κόστη για εκπαίδευση και ο χρόνος για τους πόρους αυτούς. 

 

Θα είναι σε θέση να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πελατών διαδικτύου;  

Θα είναι σε θέση να δοθούν απαντήσεις στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

αµέσως (µέσα σε µια ηµέρα); Οι χρήστες του διαδικτύου αναµένουν 

γρήγορες απαντήσεις. Θα κρατηθούν ικανοποιητικά αποθέµατα προϊόντων, 

ώστε να µπορεί να παραδοθεί γρήγορα; Θα γίνεται αναβάθµιση της 

περιοχής εποχιακή ή βάση της γραµµής προϊόντων ή άλλων µεταβλητών 

της επιχείρησης; [70] 

 

Υπάρχει η δέσµευση για παραγωγή επιτυχηµένης περιοχής Ιστού;  

Απαιτούνται χρόνος και χρήµατα, αλλά η ενθουσιώδεις υποστήριξη και η 

συµµετοχή βρίσκονται ανάµεσα στην επιτυχία και την αποτυχία. Μια 

επιτυχηµένη ιστοσελίδα χρειάζεται πάντα την αλλαγή και ανάπτυξη. Ακόµα 

κι αν γίνει outsourcing για τον σχεδιασµό και διατήρηση της περιοχής Ιστού, 

πρέπει να υπάρχει η βεβαιότητα ότι το περιεχόµενό της απεικονίζει ακριβώς 

την επιχείρηση και επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση των πελατών. 
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Ένας επιχειρησιακός ιστοχώρος προσθέτει περισσότερες επιλογές στο 

online µάρκετινγκ πρόγραµµα. Μερικά χρήσιµα στοιχεία για να καταστήσουν 

τον ιστοχώρο πιο χρήσιµο ως εργαλείο µάρκετινγκ είναι: 

α. Στο web site να περιλαµβάνεται ένα βιβλίο φιλοξενουµένων.  

Συλλογή των ονοµάτων και των e-mails των πιθανών πελατών. Οι ειδικές 

πωλήσεις, η ανακοίνωση ενός νέου προϊόντος ή άλλες επιχειρησιακές 

ειδήσεις µπορούν να σταλθούν σε αυτούς τους επισκέπτες.  

β. Αναζήτηση των συµπληρωµατικών (όχι ανταγωνιστικών) web sites για 

τις αµοιβαίες συνδέσεις και εγγραφή του web site της επιχείρησης σε 

συγκεκριµένα sites βιοµηχανίας και εµπορικών ενώσεων.  

γ. Κατάλογος µε τις µηχανές αναζήτησης και τους καταλόγους αρχείων. 

Αυτό είναι επιτακτικό για το µάρκετινγκ του web site. Οι πιο σηµαντικές 

µηχανές αναζήτησης είναι:  AltaVista, Hot Bot, WebCrawler, Excite, 

Lycos, Infoseek και NorthernLights) και οι κατάλογοι αρχείων: ODP, 

DMOZ και Yahoo.  

  

4.6.2. Συστατικά του online µάρκετινγκ [71]  

Web sites 

Η ανάπτυξη µιας περιοχής στον παγκόσµιο Ιστό παρέχει νέους τρόπους 

εξυπηρέτησης προς τους πελάτες. Το αποτελεσµατικό µάρκετινγκ Ιστού 

µπορεί να δώσει πληροφορίες για τα προϊόντα στους τωρινούς και 

µελλοντικούς πελάτες. Μπορεί να σχεδιαστεί η περιοχή από άτοµα µέσα 

από την επιχείρηση, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και το 

λογισµικό.  

Search Engines 

Μετά τη δηµιουργία του ιστοχώρου, 

πρέπει να υποβληθεί το domain name 

και να περιγραφεί η σελίδας στις 

σηµαντικές µηχανές αναζήτησης και 

στους καταλόγους.  Αυτή την περίοδο 

υπάρχουν 15 µε 20 σηµαντικές 

µηχανές αναζήτησης που χρησιµοποιεί 

η πλειοψηφία των χρηστών Ιστού: AltaVista, Excite, HotBot, Lycos, Yahoo, 

Infoseek και WebCrawler είναι µερικές από αυτές.  
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Οι περισσότερες µηχανές αναζήτησης επιτρέπουν την χειροκίνητη 

εισαγωγή των πληροφοριών online. Αυτό µπορεί να πάρει από ένα µέχρι 

µερικά λεπτά ανά µηχανή αναζήτησης. Η επίσκεψη στη διεύθυνση: 

http://www.mmgco.com/online/top100.html, συνδέει µε τις µορφές υποβολής 

των καλύτερων 100 µηχανών αναζήτησης.  

           - Μέτρηση των επισκέψεων στις βασικές µηχανές αναζήτησης - 

Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που µπορούν να καταχωρήσουν το web 

site σε όλες τις µηχανές αναζήτησης. Μια υπηρεσία εγγραφής web sites 

συλλέγει τις πληροφορίες που χρειάζεται για την περιοχή. Κατόπιν 

υποβάλλει την περιοχή,  µέσω ειδικού λογισµικού σε πολλές µηχανές 

αναζήτησης. Οι αµοιβές για αυτήν την υπηρεσία ποικίλλουν από $10 έως 

$500. ∆ύο περιοχές που επιτρέπουν τη συµπλήρωση φόρµας για την 

υποβολή της διεύθυνσης και πληροφοριών σε πολλές µηχανές αναζήτησης 

και καταλόγους αρχείων είναι: http://www.submit-it.com/ και 

http://www.netcreations.com/ postmaster/.  

Είναι σηµαντικό η περιγραφή να περιέχει τις λέξεις κλειδιά που είναι 

σηµαντικές για την περιγραφή της επιχείρησης. Όσο πιο συγκεκριµένες 

πληροφορίες παρέχονται, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εµφανιστεί 

σε µια αναζήτηση.  

Μόλις υποβληθούν οι πληροφορίες για το web site, πρέπει να 

επιβεβαιωθεί ότι η επιχείρηση εµφανίζεται στους καταλόγους µε µια 

αναζήτηση στο Internet από την ίδια. Αυτό µπορεί να χρειαστεί µια ηµέρα 

έως ένα µήνα.  
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Links 

Όσο περισσότερες συνδέσεις υπάρχουν που δείχνουν την 

περιοχή, τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα για επισκέψεις σε 

αυτή. Οι συνδέσεις πρέπει να τοποθετούνται στρατηγικά.  

 

Banner Ads 

Οι πληρωµένες διαφηµίσεις είναι ένας άλλος 

τρόπος για να γνωρίσουν οι άνθρωποι την 

επιχείρηση και το web site. Σήµερα υπάρχουν 

χιλιάδες web sites που πωλούν σε απευθείας 

σύνδεση τα ad spaces, τα οποία καλούνται 

banner ads. Συνήθως εµφανίζονται ως 

ορθογώνια εµβλήµατα στην κορυφή των σελίδων Ιστού και είναι 

υπερσύνδεσµοι που οδηγούν στην περιοχή όταν χτυπούν οι χρήστες στις 

διαφηµίσεις. Τα banner ads (αγγελίες εµβληµάτων) εµφανίζονται παντού 

στις µηχανές αναζήτησης, στους καταλόγους αρχείων και στα ευρετήρια, 

καθώς επίσης και στις περιοχές άλλων επιχειρήσεων. Είναι πιο 

αποτελεσµατικά όταν τοποθετούνται σε ένα πλαίσιο σχετικό µε της 

επιχείρησης και απευθύνονται στο σωστό κοινό.  

 

E-mail 

Η δυνατότητα για αποστολή ποικιλίας µηνυµάτων παραγόµενων από 

υπολογιστή σε µια ευρεία ποικιλία ανθρώπων, κάνει το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο ένα ελκυστικό µέσο µάρκετινγκ. Μπορεί να διανεµηθούν τα 

ηλεκτρονικά ενηµερωτικά δελτία και ειδοποιήσεις για συγκεκριµένους 

καταλόγους, χρησιµοποιώντας το σύστηµα e-mail. Η αποστολή των 

καταλόγων µπορεί να αναπτυχθεί µέσω της περιοχής µε ερώτηση στους 

επισκέπτες για εγγραφή στο ενηµερωτικό δελτίο ή για παροχή των e-mails, 

σε περίπτωση που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες. Η έκδοση ενός 

ηλεκτρονικού φύλλου ενηµερωτικού δελτίου είναι ένας άριστος τρόπος για τη 

διατήρηση επαφής µε τους πελάτες, για την ανάπτυξη της συνειδητοποίησης 

και το χτίσιµο µελλοντική συνεργασίας. Οι πελάτες µπορούν επίσης να 
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στείλουν τις έρευνες στην επιχείρηση µέσω e-mail. Είναι σηµαντικό να 

υπάρχει µια διαδικασία απάντησης για κάθε εισερχόµενο αίτηµα. 

 

Discussion Lists 

Το Internet προσφέρει χιλιάδες λίστες e-mail που γίνονται από 

ανθρώπους µε εξειδικευµένα ενδιαφέροντα. Η δέσµευση στους καταλόγους 

συζήτησης θα συντελέσει στην περαιτέρω διαφάνεια της επιχείρησης. Οι 

κατάλογοι συζήτησης αποτελούνται από µια οµάδα ανθρώπων που 

ανταλλάσσουν µηνύµατα για ένα ιδιαίτερο θέµα. Οποιοδήποτε πρόσωπο 

στην οµάδα συζήτησης µπορεί να στείλει ένα µήνυµα σε ολόκληρη την 

οµάδα και οποιαδήποτε άλλα µέλη µπορούν αµέσως να αποκριθούν σε 

ολόκληρη την οµάδα. Υπάρχουν κατάλογοι σχετικοί µε πολλά θέµατα: 

επιχειρήσεις, υπολογιστές, υγειονοµική περίθαλψη, ακίνητα κλπ. 

Οι online οµάδες συζήτησης προηγούνται χρονικώς του παγκόσµιου 

Ιστού και είναι τόσο δηµοφιλείς για τους χρήστες Internet, αν και υπάρχουν 

τώρα µε διάφορες µορφές νέες καθώς και παραδοσιακές.  

Μερικές online οµάδες συζήτησης, αποκαλούνται συχνά ως forums και 

απαιτούν από τους συµµετέχοντες να πάνε σε µια θέση - ένα web site, ένα 

τµήµα µιας  online υπηρεσίας, µια οµάδα  στο  USENET, όπου  τα  πιο 

πρόσφατα νέα είναι διαθέσιµα για ανάγνωση. Άλλες, αποκαλούνται 

κατάλογοι συζήτησης ή απλά κατάλογοι και παραδίδουν τα µηνύµατα στους 

συνδροµητές µέσω e-mail. Οι καλύτεροι κατάλογοι διατηρούνται, για να 

κρατήσουν τη σχετικότητα και την ποιότητα των µηνυµάτων υψηλή. 

Τα forums και οι κατάλογοι συζήτησης εστιάζουν σε συγκεκριµένες 

περιοχές θεµάτων και προσελκύουν τους συµµετέχοντες που είναι σχετικοί 

µε το θέµα. Αν και η ατµόσφαιρα δεν είναι επαγγελµατική, σχεδόν παντού, 

εκείνοι που συµµετέχουν επιτρέπουν τρεις έως έξι γραµµές µε πληροφορίες 

τους, όπως τον αριθµό τηλεφώνου, το e-mail, το web site κα. Αυτές οι 

πληροφορίες προσδιορισµού σε συνδυασµό µε τα σχόλια στα µηνύµατα, 

προωθούν τις προσοδοφόρες ιδιωτικές επαφές [72]. 

Συνδροµητές γίνονται και δηµοσιογράφοι για να ανακαλύψουν ιστορίες ή 

ανθρώπους κατάλληλους για συνέντευξη, όπως και παραγωγοί ραδιοφώνου 

και TV εγγράφονται για την ενηµέρωσή τους.  
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Μερικές χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις forums και καταλόγων 

συζήτησης σχετικών µε επιχειρήσεις είναι: http://www.deja.com/usenet, 

http://www.tile.net/lists, http://www.forumone.com. 

Οι online συζητήσεις µπορεί να αποδειχτούν πολύ χρήσιµες αλλά είναι 

γεµάτες µε παγίδες. Σηµεία που πρέπει να δοθεί προσοχή είναι: 

 Αποστολή των µηνυµάτων που είναι σαφή και περιγραφικά.  

 Απάντηση στις ερωτήσεις που είναι κατάλληλες για εξέταση.  

 Ο τόνος να είναι εποικοδοµητικός. Ο σαρκασµός, η ειρωνεία και οι 

προσωπικές επιθέσεις θα προκαλέσουν σίγουρα ζηµιά.  

 Επιλογή µιας πληροφοριακής επικεφαλίδας κατά την έναρξη µιας νέας 

συζήτησης. Οι ασαφείς τίτλοι θεµάτων, όπως "µια ερώτηση", δεν 

προσελκύουν τους αναγνώστες. 

 Εστίαση στο συγκεκριµένο θέµα.  

 Να υπάρχουν συνοπτικά σχόλια. Οι µεγάλες ιστορίες είναι δύσκολο να 

αφοµοιωθούν από µια οθόνη υπολογιστή. 

 Συχνός έλεγχος για τις απαντήσεις.  

 ∆ηµιουργία ενός αρχείου υπογραφών, τριών έως έξι γραµµών, που 

θέτει την επιχείρηση στο επίκεντρο.  

 

Ενώ δεν πρέπει: 

 Να είναι όλα τα γράµµατα κεφαλαία.  

 Να υπάρχει συµµετοχή σε θέµατα καθόλου επικερδή και άσχετα.  

 Να γίνεται χρήση επιθέτων για αυτοπροβολή και διαφήµιση. 

 Να γίνεται αναφορά στις αµοιβές ή τις τιµές εκτός κι αν ζητώνται. 

 Να χρησιµοποιούνται συντµήσεις που έγιναν µοντέρνες online.  

 Να δηµοσιοποιούνται πληροφορίες απόρρητες ή που θα προκαλέσουν 

αρνητικά αποτελέσµατα. 

 Να αναµένονται στιγµιαία αποτελέσµατα.  
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4.6.3. Προώθηση του web site 

Εφόσον αποφασίστηκε ότι η κατοχή µιας περιοχής Ιστού είναι σωστή για 

την επιχείρηση, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες θα την ανακαλύψουν 

και θα την επισκέπτονται συχνά. Οι στρατηγικές που εµφανίζονται 

παρακάτω µπορούν να επηρεάσουν τον αριθµό επισκεπτών στην περιοχή.  

 

Έναρξη µε ένα µεγάλο web site.. και παραµονή σε αυτό!  

Η ανάπτυξη του web site απαιτεί προσεκτικό προγραµµατισµό. Είναι 

σηµαντικό να γίνει µια ενηµερωµένη, αισθητικά όµορφη περιοχή µε πολύτιµο 

περιεχόµενο για τους χρήστες, όπως και να υπάρξουν ακριβείς και έγκαιρες 

πληροφορίες. Η συχνή ενηµέρωση του περιεχοµένου θα ενθαρρύνει τις 

επανελειµένες επισκέψεις.  

Μερικοί ειδικοί θεωρούν ότι ένας καλός τρόπος για την 

αποτελεσµατικότητα της περιοχής είναι να χτιστεί αργά, να εξεταστούν 

διαφορετικά γνωρίσµατα και να ζητηθεί ανατροφοδότηση από τους 

επισκέπτες της περιοχής στην πορεία. Ανεξάρτητα από την αξία της 

ανατροφοδότησης, εάν ένας online επισκέπτης στείλει ένα µήνυµα e-mail, 

πρέπει να πάρει µια απάντηση e-mail. Αυτό δηµιουργεί την εντύπωση ότι 

ακούγονται οι πελάτες [73].  

Επίσης, πρέπει τακτικά να γίνονται επισκέψεις στα website των 

ανταγωνιστών, ακόµα και των µη ανταγωνιστών, που µπορεί να 

επισκέπτεται η αγορά στόχου.  

 

Καταχώρηση της περιοχής στις µηχανές αναζήτησης 

Οι µηχανές αναζήτησης κατευθύνουν τους επισκέπτες σε περιοχές 

σχετικές µε τις λέξεις κλειδιά ή τις έννοιες που έχουν εισαγάγει. Εάν 

καταχωρηθεί η περιοχή κατάλληλα, οι χρήστες που είναι απληροφόρητοι για 

την περιοχή θα την βρουν. Μερικές από τις πιο σηµαντικές µηχανές 

αναζήτησης είναι οι: AltaVista, Excite, HotBot, Infoseek, Lycos, WebCrawler, 

και Yahoo!  

Είναι πολύ χρήσιµο να γίνουν επισκέψεις στις αρχικές σελίδες των 

µηχανών αναζήτησης  και να ερευνηθούν οι οδηγίες βοήθειας ή των γενικών 

αναζητήσεων για κατανόηση του τι ψάχνουν και πώς παρουσιάζουν τα 

αποτελέσµατα. Κατόπιν, προσεκτικός καθορισµός των βασικών λέξεων και 

φράσεων και τροποποίηση των αρχείων HTML αναλόγως, έτσι ώστε η 

περιοχή να τοποθετηθεί ψηλά στις λίστες αναζήτησης. Είναι σηµαντικό ότι, 

οι λέξεις κλειδιά στις γραφικές παραστάσεις δεν θα αναγνωριστούν από µια 
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µηχανή αναζήτησης, πρέπει να συµπεριληφθούν στον κώδικα. Οι µηχανές 

αναζήτησης θα κοιτάξουν σε πολλές θέσεις για τις λέξεις κλειδιά στον τίτλο 

HTML, Metatags, κείµενο, πρώτες προτάσεις κλπ. 

Στην καταχώρηση της εγγραφής στις µηχανές αναζήτησης θα υπάρξει µια 

καθυστέρηση. Μερικές µηχανές αναζήτησης χρειάζονται ηµέρες, άλλες 

εβδοµάδες, για να ενηµερώσουν τους καταλόγους τους. Η διαδικασία για 

καταχώρηση µπορεί είναι πολύ χρονοβόρα όταν υποβάλλεται σε πολλές 

µηχανές αναζήτησης.  

Είναι χρήσιµο να γίνει µια λίστα από περίεργα που µπορεί να συµβούν. 

Μερικές φορές οι σελίδες εξαφανίζονται και οι συνδέσεις δεν είναι σωστές.  

 

Η διαφήµιση στον Ιστό 

Η διαφήµιση στον Ιστό ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1994 όταν η Hotwired 

πούλησε τις πρώτες αγγελίες εµβληµάτων, τα banner ads. Από τότε η 

διαφήµιση στον Ιστό αυξήθηκε πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο µέσο 

στην ιστορία. Οι δαπάνες στις διαφηµίσεις του διαδικτύου διπλασιάζονται 

κάθε χρόνο από τότε που το διαφηµιστικό γραφείο διαδικτύου (Internet 

Advertising Bureau) άρχισε τη συλλογή στοιχείων το 1996. Σύµφωνα µε το 

IAB, οι δαπάνες διαφήµισης στο διαδίκτυο το 1996 ήταν $267 εκατοµµύρια, 

ενώ υπολογίστηκε ότι το 2000 ο αριθµός αυτός άγγιξε $7,4 δισεκατοµµύρια.  

Η διαφήµιση των banners θεωρείται το στήριγµα του διαδικτύου και η 

εµπορική χρήση άρχισε το 1994. Μια προεξέχουσα περιοχή σε µια σελίδα 

Ιστού χρησιµοποιείται για να παρουσιάσει µια διαφήµιση. Η αγγελία είναι 

συνήθως "clickable" και οδηγεί τον επισκέπτη σε µια θέση Ιστού που 

υποδεικνύεται από το διαφηµιστή (οι "clickable" αγγελίες είναι 

χαρακτηριστικά µικρά γραφικά που όταν χτυπιούνται επάνω µε το ποντίκι, 

οδηγούν στην εµφάνιση µιας µεγαλύτερης αγγελίας ή περισσότερων 

πληροφοριών για ένα προϊόν ή την επιχείρηση). 

Οι περιοχές Ιστού µε χορηγίες υιοθετούν την έµµεση διαφήµιση. Αυτά τα 

µη-εµπορικά web sites στοχεύουν σε ένα ειδικό ενδιαφέρον, όπως π.χ. τα 

παιδικά ρούχα. Η ελπίδα είναι ότι οι επισκέπτες των περιοχών αυτών θα 

συνδέσουν πολύ το περιεχόµενο µε τον χορηγό.  

Οι ενδιάµεσες διαφηµίσεις εµφανίζονται σε χωριστά παράθυρα του 

browser κατά την αναµονή εµφάνισης της βασικής σελίδας Ιστού. Αυτά τα 

µικρά παράθυρα, που είναι γνωστά ως "pop-up" αγγελίες, µπορούν να 

χρησιµοποιούν περίπλοκες γραφικές παραστάσεις ή άλλα ειδικά µέσα για να 

προσελκύσουν την προσοχή.  
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Πριν να γίνουν επενδύσεις στις online "clickable" αγγελίες ή στους 

χορηγούς των δηµοφιλών περιοχών, πρέπει να ερευνηθούν τα ποσοστά µε 

λεπτοµέρεια. Πρέπει να γίνει µια ανάλυση κόστους-κέρδους συγκρίνοντας τα 

ποσοστά αγγελιών WWW µε τα ποσοστά άλλων τύπων αγγελιών.  

 

Άλλα εργαλεία προώθησης  

Προώθηση του web site µέσω των διάφορων δηµόσιων σχέσεων και των 

µεθόδων µάρκετινγκ online και offline [74]. Μερικές προτάσεις είναι:  

 

o 
o 
o 
o 
o 

 

 

 

Εκτύπωση των διευθύνσεων του web site και e-mail σε όλα τα υλικά 

µάρκετινγκ, που περιλαµβάνουν:  

κάρτες της επιχείρησης 

επικεφαλίδα 

φυλλάδια 

διαφηµίσεις 

συσκευασία προϊόντων 

Να περιλαµβάνεται ένα hotlink για το web site στο αρχείο υπογραφών 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µαζί µε το όνοµα, τη διεύθυνση, το όνοµα 

της επιχείρησης κλπ. Εάν το λογισµικό του browser δεν υποστηρίζει 

hotlinks στα αρχεία υπογραφών, το URL τουλάχιστον να συλλαβίζεται 

(spell out). 

Συµµετοχή στις οµάδες ειδήσεων (που είναι γνωστές επίσης ως 

USENET). Στις οµάδες αυτές µπορεί να προωθηθεί η εικόνα της 

επιχείρησης µε τη συµβολή κατάλληλων και χρήσιµων πληροφοριών 

στις συζητήσεις.  

Ανακοίνωση του web site σε µια έκδοση Τύπου. Τονισµός των 

µοναδικών γνωρισµάτων του και των οφειλών που παρέχει. Σηµείωση 

ποιες στήλες στις εφηµερίδες, τα περιοδικά και τα εµπορικά περιοδικά 

τονίζουν τις ενδιαφέρουσες ή τις νέες περιοχές Ιστού. Αποστολή ενός 

σύντοµου e-mail στους αντίστοιχους εκδότες, που τους κατευθύνει στο 

web site.  

 

∆ηµιουργία αµοιβαίων συνδέσεων 

Μπορεί να γίνει σύνδεση του web site µε άλλα και να αναπτυχθούν οι 

προωθητικές σχέσεις online. Προτού γίνει όµως αυτό, χρήσιµο είναι να 

δηµιουργηθεί ένας κατάλογος µε τα οφέλη και για τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη  (πώς η σχέση θα είναι αµοιβαία ευεργετική;). Αντί της παροχής ενός 
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clickable hotlink, µπορεί να εµφανιστεί µια λίστα από τις web διευθύνσεις, 

που ίσως ικανοποιήσουν τους επισκέπτες. Έτσι, οι επισκέπτες θα 

ωφεληθούν από τις διευθύνσεις αυτές και δεν θα αφήσουν την περιοχή 

εκείνη την στιγµή. 

 

Αρχείο υπογραφών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

Οι υπογραφές ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι οι  συνοπτικές γραµµές 

που προσδιορίζουν τον αποστολέα και την επιχείρηση στο τέλος των 

µηνυµάτων του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αυτές συνδέονται αυτόµατα µε 

το τέλος των µηνυµάτων από το λογισµικό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι 

υπογραφές ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορούν να περιλάβουν το όνοµα 

της επιχείρησης, τη διεύθυνση (ταχυδροµείου, e-mail και web site) και τους 

τηλεφωνικούς αριθµούς. Σαν εργαλείο µάρκετινγκ, µπορούν επίσης να 

περιληφθούν µερικές γραµµές σχετικά µε την επιχείρηση και να 

ενηµερωθούν οποιαδήποτε στιγµή. Στο αρχείο αυτό µπορεί να δηµιουργηθεί 

και ένα hotlink, όπου όταν επιλεγεί παραπέµπει άµεσα στο web site.  

 
 
4.6.4. Άλλες ιδέες για το Internet Marketing 

Τα πιο συνηθισµένα χρησιµοποιηµένα εργαλεία Internet µάρκετινγκ είναι 

το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ο παγκόσµιος Ιστός. Ανοίγουν εξ ολοκλήρου 

τις νέες "εικονικές θέσεις" για την αγορά, προάγουν και πωλούν τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες [75]. Μερικές ιδέες για την ενσωµάτωση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου και των στρατηγικών µάρκετινγκ Ιστού στη γενική στρατηγική 

µάρκετινγκ είναι [76], [77], [78]: 

 

Α. Ιδέες για το e-mail 

Μετάδοση του e-mail όπως ένας τηλεφωνικός αριθµός 

 

 

 Το e-mail να περιλαµβάνεται στις 

επιχειρησιακές κάρτες, τα φυλλάδια και την 

επικεφαλίδα. Να περιλαµβάνεται 

οπουδήποτε εµφανίζεται ο τηλεφωνικός 

αριθµός της επιχείρησης.  

 Να προστεθεί το e-mail σε όλες τις 

εκδόσεις Τύπου και τα υλικά.  
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Εάν υπάρχει ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την 

υπηρεσία πελατών ή την τεχνική βοήθεια, να περιλαµβάνεται στη 

συσκευασία προϊόντων.  

Εµφάνιση του επιχειρησιακού ονόµατος και του e-mail στις σχετικές 

εµπορικές περιοχές του Ιστού.  

Να περιλαµβάνεται το  e-mail στην αγγελία των κίτρινων σελίδων. Γενικά, 

σε όλες τις κατάλληλες διαφηµίσεις.  

 

Συλλογή των e-mail για follow-up  

Να ερωτώνται οι πελάτες για το e-mail και συλλογή όλων στο "βιβλίο 

φιλοξενουµένων".  

Αποστολή πληροφοριών µε e-mail στους πελάτες, όπως τιµές, ζητήµατα 

σχετικά µε τα προϊόντα κλπ.  

Συλλογή και ανταλλαγή των e-mail στις διασκέψεις και εκθέσεις.  

Να υπάρχει µια λοταρία για να συλλέξει τις e-mail διευθύνσεις.  

Να χτιστεί µια βάση δεδοµένων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τις 

µελλοντικές αποστολές. Να περιλαµβάνονται πολύτιµες δηµογραφικές 

πληροφορίες στη βάση δεδοµένων που θα επιτρέψει την επιχείρηση να 

στοχεύσει στα e-mail µηνύµατα. 

 

Ανταπόκριση µε πελάτες και προοπτικές µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  

Αποστολή follow-up e-mail στους αγοραστές των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών (ευχαριστίες για τη συνεργασία κλπ).  

Αποστολή ευχών στις γιορτές, στις διακοπές στους πελάτες.  

Αποστολή του follow-up e-mail αµέσως µετά τις επαφές που γίνονται στις 

διασκέψεις και στις εκθέσεις.  

∆ηµιουργία οµάδας πελατών για την αποστολή ειδήσεων σχετικών της 

επιχείρησης, χωρίς να εµφανίζονται όλα τα ονόµατα στην επικεφαλίδα 

του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (οι περισσότερες εφαρµογές λογισµικού 

για e-mail παρέχουν οδηγίες για αυτό).  

 

Ένωση καταλόγων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για πληροφορίες  

Λίστα «εµπορικού καταλόγου ηλεκτρονικού ταχυδροµείου» για το 

Internet.  

Κατάλογος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικός µε θέµα ενδιαφέροντος 

του πελάτη.  
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Β. Ιδέες για το web site 

Μετάδοση της ιστοσελίδας όπως ένας τηλεφωνικός αριθµός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να περιλαµβάνεται η ιστοπεριοχή σε κάθε τυπωµένο υλικό (φυλλάδια, 

χαρτικά, επιχειρησιακές κάρτες, υλικά Τύπου κλπ).  

Να περιλαµβάνεται η ιστοπεριοχή στο αρχείο υπογραφών ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου.  

Να περιλαµβάνεται η ιστοπεριοχή στις κίτρινες σελίδες και στις 

διαφηµίσεις.  

 

Προσέλκυση των πελατών για επίσκεψη της σελίδας 

Χρήση των πλεονεκτηµάτων του WebCallback  

Συχνή αναβάθµιση της ιστοπεριοχής.  

Πρόσθεση νέων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων στην ιστοπεριοχή 

περιοδικά.  

Αναθεώρηση της ιστοπεριοχής µε "τις ετικέτες META" για ευκολία στον 

εντοπισµό της (ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη της ιστοπεριοχής µπορεί 

να ενσωµατώσει τους κώδικες που χρησιµοποιούν οι µηχανές 

αναζήτησης κατά ευρετηρίασή της.)  

Προσφορά διαφόρων ειδικών Internet, όπως οι εκπτώσεις για τις 

παραγγελίες που γίνονται online.  

Να υπάρχει ευχάριστη αίσθηση στην ιστοπεριοχή (χιούµορ), εφ' όσον 

είναι σε ευθυγράµµιση µε την εικόνα της επιχείρησης και τακτική αλλαγή.  

Να δηµιουργηθεί µια οµάδα ειδήσεων στην ιστοπεριοχή µε τα σχόλια και 

τις ερωτήσεις των  πελατών.  

Ύπαρξη ευρετηρίων, παράθυρων αναζήτησης ή πλαισίων για ευελιξία.  

Ύπαρξη µικρών φωτογραφιών (thumbnails), που φαίνονται σε µεγάλο 

µέγεθος µε κλικ του ποντικιού (για οικονοµία στο χρόνο φόρτωσης).  

Προσαρµογή των επιλογών των web γνωρισµάτων στην αγορά.  

Αποφυγή στην ύπαρξη πολλών συνδέσεων (links) που προκαλούν τον 

αναγνώστη τη γρήγορη έξοδό του από την ιστοσελίδα.  

Συχνή επίσκεψη στις ιστοσελίδες των ανταγωνιστών.  

 

Χρήση της ιστοσελίδας για  πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών  

Χρήση λογισµικού κάρτας αγορών που επιτρέπει στους πελάτες να 

παραγγείλουν online. Στιγµιαία ανατροφοδότηση του συνολικού κόστους, 

συµπεριλαµβανοµένων των φορών.  

Ύπαρξη ασφαλούς ιστοχώρου για τις πωλήσεις διαδικτύου.  
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Αποδοχή των πιστωτικών καρτών.   

Ύπαρξη ενός χάρτη οδηγού για την επιχειρησιακή θέση στον Ιστό.  

Παροχή φορµών που µπορούν να συµπληρωθούν και να υποβληθούν 

online, για διευκόλυνση των πελατών.  

∆ηµιουργία µιας σύνδεσης στο e-mail της επιχείρησης σε κάθε σελίδα της 

ιστοσελίδας.  

Εύκολη ανεύρεση της ιστοσελίδας µε λέξεις κλειδιά.  

Έλεγχος για την ευκολία εντοπισµού της ιστοσελίδας από διάφορες 

µηχανές αναζήτησης.  

Έλεγχος της ιστοσελίδας µε χρήση διάφορων εκδόσεων browsers και  

τύπων υπολογιστών για γρήγορο και σωστό φόρτωµα.  

Παροχή ποικίλων τρόπων για την online επαφή µε τους πελάτες, µε e-

mail, τηλέφωνο, fax και ταχυδροµείο.  

Προσφορά online ενηµερωτικού δελτίου. Αυτό θα µπορεί να είναι µια 

ηλεκτρονική έκδοση ενός ήδη τυπωµένου ενηµερωτικού δελτίου που έχει 

δηµοσιευτεί, κάτι τελείως διαφορετικό, ή ένας συνδυασµός των δύο.  

Φιλοξενία οµάδας ειδήσεων για τους πιθανούς πελάτες.  

Παρουσίαση του ιστορικού ή προτάσεων σχετικών µε το αντικείµενο της 

επιχείρησης.  

Παρουσίαση φωτογραφιών που στάλθηκαν από πελάτες που δοκίµασαν 

το προϊόν ή την υπηρεσία.  

∆ηµιουργία µια αίσθησης οικειότητας µεταξύ των αναγνωστών της 

ιστοσελίδας. 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙ   

 

Υπάρχουν µερικά σηµαντ

σχεδιασµό και συντήρηση τ

παρουσιάζονται παρακάτω [

1.) Το σηµαντικότερο πο
πρόγραµµα αυτόµατης 
υποβάλλουν αυτόµατα τις σ

καταλόγους αρχείων και ελε

For All link sites –FFA). ∆ύο

Trellian), που είναι ένα υψηλ

και το AddWeb Pro (από Cyb

Το SubmitWolf 4,0 έχει 

µηχανές αναζήτησης και κα

προωθήσει το URL. Η υ

αυτοµατοποιηµένη και µια λ

εντυπωσιακά την κυκλοφορ

έναν πολύ εντυπωσιακό κατ

ταξινοµεί µε τις συγκεκριµέν

generator και πολλά άλλα. Π

To AddWeb Pro, έχει 

γνωρισµάτων, αλλά αυτό π

αυτόµατη υποβολή στο Ya

SubmitWolf. Το AddWeb Pr

µεγαλύτερο από το SubmitW

τις 989 µηχανές, καταλόγο

http://www.cyberspacehq.com

2.) Προγράµµατα E-mai
αναµένει αποτελέσµατα θ

ταχυδροµείου και ανάγνωση

είναι δωρεάν. Τέτοια είναι:  N
ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55οο  
Α ΤΟ ONLINE ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ικά εργαλεία για το online µάρκετινγκ και για τον 

ων ιστοσελίδων. Μερικά από αυτά τα εργαλεία 

79]: 

υ χρειάζεται ένας έµπορος online είναι ένα 
υποβολής. Αυτά είναι προγράµµατα που 

ελίδες Ιστού σε πολλές µηχανές αναζήτησης, 

ύθερα για όλες τις περιοχές συνδέσεων (Free 

 τέτοια προγράµµατα είναι τα SubmitWolf (από 

ής ποιότητας προϊόν αυστραλιανής επιχείρησης 

erSpace Hq).  

µια βάση δεδοµένων µε περισσότερες 2.400 

ταλόγους συνδέσεων όπου µπορεί κάποιος να 

ποβολή σε 1.200 περιοχές είναι πλήρως 

ίστα µε αυτές τις µηχανές µπορεί να αυξήσει 

ία της ιστοσελίδας. Το SubmitWolf προσφέρει 

άλογο γνωρισµάτων όπως το Site Ranking, που 

ες λέξεις κλειδιά, το engine builder, το meta-tag 

ληροφορίες:  http://www.trellian.com/swolf/ . 

επίσης έναν πολύ εντυπωσιακό κατάλογο 

ου το κάνει ξεχωριστό είναι η δυνατότητα για 

hoo και Snap.com, κάτι που δεν κάνει το 

o είναι πολύ πιο αργό και το κόστος είναι λίγο 

olf. Το AddWeb Pro αυτήν την περίοδο φτάνει 

υς και περιοχές FFA. Προσφέρεται δωρεάν:  

/. 

l and News Reader. Κάθε έµπορος που 

α χρειαστεί ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού 

ς ειδήσεων. Υπάρχουν πολλά στην αγορά και 

etscape Messenger, Outlook, Outlook Express, 
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Endora, AOL κα. Αυτά τα προγράµµατα επιτρέπουν τη δηµιουργία αρχείου 

υπογραφών, απαντήσεων στις διευθύνσεις κα.  

Τα προγράµµατα News Reader είναι επίσης πολύ σηµαντικά και 

επιτρέπουν την ανάγνωση και την αποστολή µηνυµάτων στις οµάδες 

ειδήσεων (NewsGroups). Υπάρχουν περίπου 50.000 οµάδες 

πληροφόρησης.  

3.) Προγράµµατα Bulk Email (µαζικά προγράµµατα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου). Όσοι τα χρησιµοποιούν αγοράζουν τον απευθυνόµενο 

κατάλογο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αυτοί είναι κατάλογοι που περιέχουν 

διευθύνσεις e-mail από ανθρώπους που έχουν δηλώσει ότι ζητούν 

µηνύµατα για ιδιαίτερα θέµατα. Η περιεκτικότητα στις διευθύνσεις e-mail 

κυµαίνεται από 10.000 έως 1.000.000. Τέτοια προγράµµατα:  

http://www.download.com/. 

Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στο Internet που δηµιουργούν αυτούς 

τους καταλόγους από τα αυτόµατα προγράµµατα ανάκτησης ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου και δεν έχουν το δικαίωµα να τα προσθέσουν στον κατάλογο. 

Αυτά εργάζονται ερευνώντας και συλλέγοντας διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου που δηµοσιεύονται σε οποιοιδήποτε web site. Προτού την 

αγορά, πρέπει να ερευνηθεί η επιχείρηση που πουλάει το προϊόν και να 

δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: Είναι αυτές οι διευθύνσεις e-mail 

των ανθρώπων που επελέγησαν να είναι στον κατάλογο; Είναι καινούργιες ή 

πόσο παλιές; Υπάρχουν οποιαδήποτε αντίγραφα στον κατάλογο και 

ταξινοµούνται;  

Πολλά µαζικά προγράµµατα τώρα δηµιουργούν ένα πρόγραµµα 

"sendmail", έτσι ώστε δεν στέλνεται το ταχυδροµείο µέσω του ISP's SMTP 

server, εντούτοις ένας αρµόδιος e-mailer δεν θα χρειαστεί αυτό το 

γνώρισµα.  

Ο γενικός κανόνας είναι ότι για αποστολή εκατοντάδων e-mails δεν θα 

χρειαστεί ένα µαζικό πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αλλά για 

αποστολή χιλιάδων χρειάζεται. Εάν γίνει υπεύθυνα το απευθυνόµενο µαζικό 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορεί να αποβεί πολύ αποτελεσµατικό για την 

online εκστρατεία διαφήµισης. 
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4.)  Πρόγραµµα FTP. Το FTP είναι το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων. 

Ένα πρόγραµµα FTP είναι ένα κοµµάτι λογισµικού που επιτρέπει την 

µετακίνηση αρχείων από και προς το Internet. ∆ηµοσιεύονται τα αρχεία στο 

Internet και καθένας µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά. Το FTP επιτρέπει να 

γίνουν γρήγορες αλλαγές στις σελίδες (µε έναν επεξεργαστή HTML) και τη 

στιγµιαία δηµοσίευση των αλλαγών στο δίκτυο. Τέτοιο πρόγραµµα είναι το 

WS_FTP Pro (από Ipswitch) (http://www.ipswitch.com)  και δωρεάν το 

CuteFTP. 

5.)  Site Tracker (Ιχνηλάτης περιοχών). Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χρήσιµο 

εργαλείο για το web site. Ο ιχνηλάτης µπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά 

µε το πώς βρήκαν οι επισκέπτες το web site, τις λέξεις κλειδιά που 

χρησιµοποίησαν, από ποια χώρα είναι, ηµέρα και ώρα της εβδοµάδας  και 

πολλά άλλα στατιστικά, που επιτρέπουν οποιαδήποτε αλλαγή στο web site. 

Υπάρχουν διαθέσιµοι δωρεάν πολλοί ιχνηλάτες αλλά προτείνεται ο Extreme 

Tracker (http://www.extreme-dm.com/). 

6.)  Επεξεργαστής HTML. Υπάρχει στην αγορά ποικιλία από επεξεργαστές 

HTML. Εντούτοις, υπάρχουν ορισµένα σηµεία που πρέπει να προσεχτούν 

σε έναν επεξεργαστή. Πρέπει αρχικά να είναι ένας  επεξεργαστής "What You 

See Is What You Get’’ (WYSIWYG), δηλαδή "αυτό που βλέπεις είναι αυτό 

που παίρνεις". Αυτό εξασφαλίζει ότι αυτό που φαίνεται στον επεξεργαστή 

είναι αυτό που οι επισκέπτες θα δουν όταν εµφανίσουν τις σελίδες στο 

δίκτυο. Ένα άλλο γνώρισµα που είναι πολύ σηµαντικό είναι ότι εµφανίζει 

εύκολα την πηγή HTML. Το HTML (Hypertext Mark Up Language) είναι 

ακριβώς το κείµενο που δηµιουργείται µε τους κανονικούς χαρακτήρες 

ASCII. Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο κείµενο για γίνουν 

οι απαραίτητες αλλαγές που µερικοί WYSIWYG επεξεργαστές δεν µπορούν 

να κάνουν. Ένα άλλο γνώρισµα, είναι το Preview Mode (τρόπος επίδειξης), 

που επιτρέπει την εµφάνιση των αλλαγών στον προκαθορισµένο browser 

πριν να γίνουν FTP οι σελίδες στον κεντρικό υπολογιστή του Ιστού. 

Γνώρισµα αποτελεί και το Spell Checker, που πρέπει να χρησιµοποιείται 

πριν από τη δηµοσίευση των σελίδων. Πολλοί επεξεργαστές µπορούν να 

βρεθούν στη διεύθυνση: http://www.download.com/ ερευνώντας για 

επεξεργαστή HTML.  

Μια εναλλακτική λύση για το FTP και τον επεξεργαστή HTML, είναι το 

Microsoft FrontPage. Είναι ταυτόχρονα εκδότης, κεντρικός υπολογιστής, 

συσκευασία επεξεργαστών, που κρατά τη διαδροµή των συνδέσεων, των 
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σελίδων και µιας απέραντης ποικιλίας άλλων πραγµάτων στις σελίδες. 

Περιλαµβάνει επίσης µερικά πραγµατικά χρήσιµα γνωρίσµατα, όπως τους 

µετρητές σελίδων, τους προκαταρκτικούς ιστοχώρους, τα πλαίσια σελίδων 

κα. Ένα αρνητικό σηµείο του FrontPage είναι ότι ο server ISΡ πρέπει να 

εγκαταστήσει τις επεκτάσεις του FrontPage Server στη δικτυακή γειτονιά για 

να εργαστεί ο εκδότης και ο Ιστός. Το FrontPage είναι ένας πολύ απλός 

τρόπος για τη διατήρηση και δηµοσίευση των σελίδων. 

7.) Γραφικά προγράµµατα. Είναι πολύ χρήσιµα τα προγράµµατα 

γραφικών παραστάσεων. Προτείνεται το Paint Shop Pro που µπορεί να 

βρεθεί στο: http://www.jasc.com/. Εάν το επιτρέπει ο προϋπολογισµός, ένα 

άριστο πρόγραµµα που χρησιµοποιείται είναι το PhotoShop από την Adobe 

και είναι διαθέσιµο µε περιορισµένη διάρκεια χρόνου στο 

http://www.adobe.com. Υπάρχουν επίσης, µερικά άλλα γραφικά 

προγράµµατα όπως το ImageStyler και το ImageReady. Για τρισδιάστατα 

γραφικά προτείνεται το FontFX (http://www.erain.com) και το Xara 3D 

(http://www.xara.com) και τα δύο είναι σχετικά οικονοµικά για τα γνωρίσµατα 

που προσφέρουν. Τέλος, για κινούµενη εικόνα χρησιµοποιείται το Ulead's 

GIF Animator (http://www.ulead.com/). Προσοχή πρέπει να δοθεί στο 

animation δεδοµένου ότι µεγάλη χρήση του µπορεί να προκαλέσει τα 

αντίθετα αποτελέσµατα. 

Παραπάνω παρουσιάστηκαν µερικά µόνο εργαλεία, που υπάρχουν 

σήµερα διαθέσιµα αλλά θεωρούνται ότι είναι ουσιαστικά για τον έµπορο που 

θέλει την απευθείας σύνδεση. Όλα τα εργαλεία ανωτέρω είναι διαθέσιµα µε 

φόρτωση είτε µε δοκιµή περιορισµένου χρόνου, διανεµόµενο λογισµικό είτε 

δωρεάν λογισµικό [80].  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤ  

 
6.1. Σφάλµατα στο Internet 

Μερικά από τα σφάλµατ

µάρκετινγκ είναι [81]: 

 Μη επαρκή ανάλυση 

ανταγωνιστών. Μια λεπτο

 Μη κατανόηση του τρ

επισκέπτες (τι τους οδή

αναζήτησης,  µε καταλόγ

 Μη καθορισµός σαφής σ

 Μη καθορισµός σαφών κ

 Μη σαφής καθορισµός τ

της περιοχής. Οι βασικ

δηλώνουν τα οφέλη (πώς

 ∆υσκολία στην ανεύρεση

 ∆υσκολία στην χρήση το

πληροφορίες που είναι δ

µιας παραγγελίας πριν

επίπεδα και τη χρήση ‘βα

 Μεγάλη σπατάλη στη 

αποδοτικές και οικονοµικ

 Μη κατανόηση ότι ένας 

και ενδιαφέρονται για του

 Ανικανότητα στον επικερ

 Ανεπαρκή ενσωµάτωσ

υποστηρίζουν και παρέ

πελάτη.  
ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  66οο  
Α – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΤΑΣΕΙΣ
µάρκετινγκ 

α που πρέπει να αποφεύγονται στο Internet 

των αγορών Ιστού και των περιοχών των 

µερής ανάλυση αγοράς είναι ουσιαστική.  

όπου εντοπισµού της περιοχής από τους 

γησε στην περιοχή και πώς δηλ. µε µηχανή 

ους αρχείων κλπ). 

τρατηγικής µάρκετινγκ για τον ιστοχώρο.  

αι µετρήσιµων στόχων για τον ιστοχώρο.  

ων οφειλών στους επισκέπτες από τη χρήση 

ές σελίδες και ιδιαίτερα η αρχική, πρέπει να 

 θα ωφεληθούν από τα προϊόντα κλπ).  

 του ιστοχώρου.  

υ ιστοχώρου. Τα λάθη περιλαµβάνουν βασικές 

ύσκολο να εντοπιστούν (όπως η συµπλήρωση 

 από την πληροφόρηση κόστους), πολλά 

ριών’ γραφικών.  

διαφήµιση αγνοώντας ουσιαστικά τις πιο 

ά εναλλακτικές λύσεις.  

µεγάλος αριθµός πελατών Ιστού είναι έξυπνοι 

ς ανταγωνιστές.    

δή καταµερισµό των κεφαλαίων.  

η του ιστοχώρου µε λειτουργίες που 

χουν πλήρη και ενηµερωµένη κάλυψη στον 
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6.2. Η λιανική αγορά στο διαδίκτυο 

Η International Data Corporation  εκτίµησε για τα πρώτα τρία τέταρτα του 

1999, ότι οι καταναλωτικές online αγορές αυξήθηκαν κατά 112% σε 

σύγκριση µε το 1998. Αναµένονται όλο και περισσότερες πωλήσεις λιανικής 

µέσω διαδικτύου.  

Πολλοί άνθρωποι προτιµούν την ευκολία της αγοράς µέσω του Ιστού. Οι 

αγοραστές δεν χρειάζεται να βρεθούν στο κατάστηµα κατά τη διάρκεια των 

κανονικών επιχειρησιακών ωρών επειδή µπορούν να ψωνίσουν 24 ώρες την 

ηµέρα, 365 µέρες το χρόνο από το σπίτι. Οι προσεκτικοί αγοραστές 

µπορούν συχνά να αγοράσουν ένα προϊόν από το διαδίκτυο σε χαµηλότερη 

τιµή από ότι σε ένα κανονικό κατάστηµα. Τα αγορασµένα αντικείµενα 

µπορούν να παραδοθούν άµεσα στο σπίτι του πελάτη σε έναν χρόνο 

κατάλληλο. 

Αλλά πολλοί άνθρωποι επιζητούν την επίσκεψη στα καταστήµατα για τις 

αγορές τους, ακόµα κι αν δεν αγοράζουν τίποτα. Υπάρχει δηλαδή, µια 

κοινωνική εµπειρία και µια προσοχή που δεν µπορεί να δηµιουργηθεί µέσω 

του υπολογιστή. Το µάρκετινγκ σχέσεων επιδιώκει να δηµιουργήσει τις 

µακροπρόθεσµες συνεργασίες µεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών 

τους. Σε αντάλλαγµα, η επιχείρηση µπορεί να κερδίσει τις επαναληπτικές  

αγορές από τους πελάτες της.  

Αφ' ετέρου, η λιανική πώληση στο διαδίκτυο θα παράσχει σύντοµα ένα 

επίπεδο προσοχής και λεπτοµέρειας που δεν προσφέρεται από τα 

συµβατικά καταστήµατα. Τα προϊόντα µπορούν να προσαρµοστούν online 

για να ταιριάξουν στις προτιµήσεις των µεµονωµένων πελατών. Εταιρίες 

όπως Eddie Bauer, FTD Flowers, Macy's, Mark Shale και Toys"R"Us, 

παρέχουν ήδη στους πελάτες ένα επίπεδο προσοχής που τους 

αναστατώνει. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν µάθει πώς να ικανοποιούν τις 

ανάγκες των πελατών. 
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6.3. ∆ηµογραφικά και τάσεις στο διαδίκτυο  

Υπάρχει ένα απέραντο ποσό πληροφοριών στο διαδίκτυο: αυξάνονται ο 

αριθµός των web sites, τα ποσοστά κυκλοφορίας µεµονωµένων web sites, ο 

αριθµός των χρηστών και τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους, οι 

επιχειρήσεις και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους κλπ. Μπορούν να 

υπάρξουν πολλαπλές πηγές για παρόµοιες πληροφορίες, κάθε µια παράγει 

τα αποτελέσµατα µε έναν διαφορετικό τρόπο.  

Στα φαινόµενα υψηλών ταχυτήτων, όπως θεωρείται το διαδίκτυο, η 

χρησιµοποίηση των ιστορικών στοιχείων για την παραγωγή των 

προβλέψεων είναι αµφισβητούµενη. Τα ιστορικά στοιχεία δεν εµφανίζουν 

πόσοι θα αγοράσουν online και πότε. Υπάρχουν  τρεις παράγοντες που 

επηρεάζουν την -σε απευθείας σύνδεση- συµπεριφορά αγοράς ενός 

καταναλωτή (Mary Modahl, “Now or Never - How Companies Must Change 

Today to Win the Battle for Internet Consumers”): 

1. Η στάση προς την τεχνολογία 

2. Το εισόδηµα 

3. Το κίνητρο για τη χρήση τεχνολογίας 

 

Οι πρόωροι αποδέκτες είναι επιθετικοί καταναλωτές που αγκαλιάζουν την 

τεχνολογία και έχουν τα µέσα για την απόκτηση και χρησιµοποίησή της. 

Είναι πρόθυµοι να δοκιµάσουν τη 

νέα τεχνολογία και να απολαύσουν 

από τις ευκολίες της. Οι άνθρωποι 

στην επικρατούσα τάξη περιµένουν 

ένα ή δύο χρόνια πριν να 

αγοράσουν online. ∆ύο είναι οι 

λόγοι αυτής της συντηρητικής 

προσπέλασης: απαισιοδοξία για τη 

νέα τεχνολογία ή έλλειψη πόρων για 

την υποστήριξή της. Οι βραδυκίνητοι είναι και απαισιόδοξοι και έχουν 

χαµηλό εισόδηµα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αντίθετοι στις αλλαγές και δεν 

µπορούν να αντέξουν οικονοµικά. Στην πραγµατικότητα, οι περισσότεροι 

βραδυκίνητοι δεν αγοράζουν ποτέ online.  
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6.4. Οικονοµικές επιπτώσεις του Internet µάρκετινγκ 

Από τη σκοπιά του αγοραστή, υπάρχουν τρεις βασικές διαφορές µεταξύ 

της αγοράς από το διαδίκτυο και ενός πραγµατικού καταστήµατος.  

1. Στις αγορές από το διαδίκτυο ο πελάτης δεν µπορεί να αισθανθεί 

πραγµατικά ή να αγγίξει τα προϊόντα.  

2. Για πολλούς ανθρώπους είναι καταλληλότερο και λιγότερο ακριβό να 

αγοράσει online.  

3. ∆εν υπάρχουν οι πωλητές ή οι όποιοι ενδιάµεσοι στις αγορές του 

διαδικτύου.  

Για τον πωλητή, µια σηµαντική διαφορά υπάρχει στις φυσικές 

δυνατότητες που απαιτούνται κατά την πώληση στο διαδίκτυο έναντι ενός 

πραγµατικού καταστήµατος. Μια άλλη µεγάλη διαφορά για τον πωλητή, είναι 

το κανάλι της διανοµής. Είναι πιθανές πολλές παραλλαγές της αλυσίδας 

ανεφοδιασµού και µπορεί να είναι πολύ σύνθετες και να απαιτήσουν ένα 

µεγάλο χρονικό διάστηµα ώστε τα προϊόντα να καταλήξουν στα λιανικά 

καταστήµατα. Όσο η πολυπλοκότητα ενός καναλιού αυξάνει, αυξάνει και το 

κόστος του.  

Για τα παραδοσιακά λιανικά καταστήµατα, το κανάλι της διανοµής έχει 

διάφορα βήµατα. Τα προϊόντα που προορίζονται να πωληθούν στα λιανικά 

καταστήµατα αγοράζονται σε µεγάλες ποσότητες από τους προµηθευτές και 

παραδίδονται σε µια κεντρική αποθήκη εµπορευµάτων. Τα προϊόντα έπειτα, 

διαιρούνται σε µικρότερες ποσότητες που στέλνονται στις γεωγραφικά 

διασκορπισµένες αποθήκες εµπορευµάτων. Αυτές οι διανεµηµένες 

αποθήκες εµπορευµάτων είναι κοντά στα λιανικά καταστήµατα. Όταν το 

απόθεµα ενός προϊόντος σε ένα κατάστηµα µειώνεται, δίνονται παραγγελίες 

στον πιο κοντινό διανοµέα. Μόνο αφού φθάσει το προϊόν στο λιανικό 

κατάστηµα µπορεί να γίνει η πώλησή του.  

Όταν ένας καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν από το διαδίκτυο, πολλά 

από τα βήµατα που υπάρχουν στα παραδοσιακά λιανικά κανάλια µπορούν 

να καταργηθούν. Οι περισσότεροι λιανοπωλητές διαδικτύου τακτοποιούν τις 

παραγγελίες των πελατών και αποστέλλουν άµεσα τα προϊόντα.  

Αυτοί οι παράγοντες συµβάλλουν στο χαµηλότερο κόστος. Αυτό σηµαίνει 

ότι οι καταναλωτές έχουν µια αυξανόµενη δύναµη στην αγορά: είναι σε θέση 

να αγοράσουν περισσότερα µε το ίδιο ποσό χρηµάτων. Λόγω αυτής της 

κατάστασης, οι καταναλωτές µπορεί να αντιµετωπίσουν τα προϊόντα µε 

διαφορετικό τρόπο, για παράδειγµα, κάποιος που είναι σε θέση να αγοράσει 

ένα αυτοκίνητο σε µειωµένη τιµή από το διαδίκτυο, µπορεί να 

 
 
114 
 



Internet Marketing Plan 
Μάλαµα Αφροδίτη 

 
προσανατολιστεί σε ένα αυτοκίνητο πολυτέλειας αντί ενός τυπικά 

µικρότερου.  

Αν και οι οικονοµικές επιπτώσεις της τεχνολογίας διαδικτύου φαίνονται να 

είναι µεγάλες, ο αντίκτυπός τους µπορεί να χρειαστεί χρόνο για να γίνει 

αισθητός.  

 

 
6.5. Τάσεις που θα επηρεάσουν το Internet µάρκετινγκ 

Το έτος 1999 θεωρείται ως το έτος µε τη µεγαλύτερη διαφήµιση για το 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφηµερίδες και τα 

περιοδικά, ακόµη και οι πίνακες διαφηµίσεων διαπότισαν µε τις ειδήσεις, τα 

άρθρα και τις διαφηµίσεις για το ηλεκτρονικό εµπόριο.  

Υπήρξε και µια ανακατανοµή του εισοδήµατος, ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις,  η οποία µπορεί να είναι δραµατική, αλλά είναι µόνο η αρχή. 

Μια µεγαλύτερη αλλαγή πρόκειται να πραγµατοποιηθεί κατά τη µετάβαση 

προϊόντων από τα άτοµα στα δυαδικά ψηφία (bits). Για µια επιχείρηση που 

αυξάνεται, πρέπει να επεκτείνει την παραγωγή, την αποθήκευση, την 

µεταφορά, τους ανθρώπους και άλλους φυσικούς πόρους. Αλλά κινούµαστε 

σε εποχή όπου τα µη φυσικά προϊόντα έχουν αξία. 

Το βίντεο, ο ήχος και τα δεδοµένα των υπολογιστών 

θα συλληφθούν ως ψηφιακά δυαδικά ψηφία. 

Επιπλέον, µπορεί να προστεθεί η αξία στα δυαδικά 

ψηφία από το συνδυασµό, την ενίσχυση και το 

χειρισµό τους. Η ανάπτυξη αυτών των άυλων 

προϊόντων θα απαιτεί τους πόρους και τους 

ανθρώπους, αλλά ακόµα και τώρα το µάρκετινγκ, οι 

πωλήσεις και η διανοµή αυτών των αντικειµένων δεν στηρίζεται πλέον στους 

φυσικούς µηχανισµούς. Το διαδίκτυο είναι ιδανικό για να εκτελέσει αυτές τις 

λειτουργίες και αυτό θα αποβάλει την ανάγκη για τα φυσικά αντίστοιχά τους. 

Το µόνο σταθερό στοιχείο στο διαδίκτυο είναι η αλλαγή. Κανένας δεν 

µπορεί να προβλέψει µε ακρίβεια τον αντίκτυπο του διαδίκτυο στο µέλλον. 

Πώς όµως µια επιχείρηση αντιµετωπίζει και ευηµερεί σε αυτό το 

απρόβλεπτο και συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον;  

Έχοντας ένα οξύ αίσθηµα της διορατικότητας • 

• 

• 

Ενθαρρύνοντας τη δηµιουργική και στρατηγική σκέψη 

∆ηµιουργώντας µια ευέλικτη και ευκίνητη οργάνωση 
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Επειδή το µάρκετινγκ διαδικτύου και η εµπορία στον Ιστό βρίσκονται 

ακόµη σε αρχικό στάδιο, δεν υπάρχουν κανόνες ή καλύτερες πρακτικές. Η 

πλεονεκτική θέση που µια επιχείρηση έχει κερδίσει µέσω της καινοτοµίας, 

δεν µπορεί να αναπαραχθεί από µια άλλη επιχείρηση. Η δηµιουργική σκέψη 

είναι µόνο το µισό από τα ζητούµενα. Εάν δεν προγραµµατιστεί προσεκτικά 

το όραµα µπορεί να προκαλέσει τραγικές ζηµίες για την επιχείρηση. Μια 

σαφής στρατηγική είναι απαραίτητη για να επιτύχει η επιχείρηση τους 

στόχους της.  

Οι επιτυχηµένες -βασισµένες στο Web- επιχειρήσεις, είναι πολύ 

δυναµικές. Η καθιέρωση αυτού του τύπου οργάνωσης είναι µια πρόκληση, 

επειδή αλλάζει ριζικά τους παραδοσιακούς ανθρώπινους ρόλους στις 

επιχειρήσεις. Σε µια προσπάθεια να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η 

δηµιουργικότητα, η Αµερική στρέφεται όλο και περισσότερο στις οµαδικές 

οργανωτικές δοµές. Αυτό είναι σίγουρα κρίσιµο στις βασισµένες στο Web 

επιχειρήσεις ή τµήµατα, οι οποίες αποτελούνται από άτοµα µε διαφορετικά 

και συµπληρωµατικά ταλέντα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν µια αίσθηση του 

σκοπού, αναπτύσσονται στην αβεβαιότητα και διεγείρονται από την αλλαγή. 

Έχουν επίσης ένα συναίσθηµα της επείγουσας ανάγκης για όσα κάνουν. 

Η συγκέντρωση µιας τέτοιας οµάδας είναι ίσως η πιο περίπλοκη πτυχή 

στη δηµιουργία µιας επιχείρησης στο Ιστό ή µιας πρωτοβουλίας. Η ιδανική 

οµάδα λειτουργεί όπως µια στενή οικογένεια. Εκτός από τη συµβολή των 

ταλέντων και των ικανοτήτων στις προσπάθειες οµάδων, κάθε άτοµο 

ενθαρρύνει και υποστηρίζει τα άλλα µέλη.  

Πολλές οργανώσεις δεν έχουν τους πόρους ή τους ανθρώπους για να 

δηµιουργήσουν και να στηρίξουν µια επιτυχηµένη στον Ιστό επιχείρηση. 

Μερικές είναι ανίκανες ή απρόθυµες να αναδιοργανώσουν το προσωπικό 

προκειµένου να συναντηθούν η ευελιξία, η ταχύτητα και η ανταπόκριση που 

απαιτεί το µάρκετινγκ διαδικτύου. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να χτίσουν 

τις σχέσεις µε εταιρίες ικανές στις περιοχές όπου οι πρώτες είναι αδύνατες.  
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6.6. Ο πελάτης είναι ο βασιλιάς 

Επειδή το διαδίκτυο δηµιουργεί νέα σύνορα, προσελκύεται ένα νέο είδος 

εξερευνητή. Οι πρωτοπόροι έχουν µια έντονη συνειδητοποίηση του 

περιβάλλοντος του διαδικτύου και µιας επιθυµίας για την αλλαγή. Το 

διαδίκτυο και οι τρόποι που χρησιµοποιείται, αλλάζουν µε ιλιγγιώδη 

ταχύτητα και θα συνεχίσουν να είναι ταραχώδεις για πολλά ακόµη έτη. Λόγω 

αυτών, κανένα άτοµο δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ειδικός στο 

διαδίκτυο. Οι καλά πληροφορηµένοι άνθρωποι µπορεί να αντιµετωπίσουν 

συχνά τη δυναµική του καλύτερα από τους ανθρώπους που είναι λιγότερο 

ενηµερωµένοι. Τα άτοµα που µπορούν να συνδυάσουν τις διαφορετικές 

πληροφορίες µε καινοτοµικούς τρόπους, µπορούν να ανακαλύψουν και να 

αναπτύξουν τις νέες επιχειρησιακές ευκαιρίες.  

Οι αναδυόµενες επιχειρησιακές πρακτικές µπορούν να συνδυαστούν µε 

τις υπάρχουσες τεχνικές µάρκετινγκ για να δηµιουργηθούν οι καινοτοµικές 

προσπελάσεις για το µάρκετινγκ διαδικτύου. 

Το µοντέλο της άµεσης πώλησης στο διαδίκτυο µπορεί να βάλει σε 

πειρασµό τους κατασκευαστές που επιθυµούν να αυξήσουν την επαφή µε 

τους πελάτες τους. Επειδή αυτό το µοντέλο µπορεί να προκαλέσει σύνθετα 

δίκτυα διανοµής, πολλές επιχειρήσεις είναι διστακτικές να εισαχθούν στον 

Ιστό από φόβο για τους διανοµείς και τους εµπόρους. Εν τούτοις, οι 

κατασκευαστές πρέπει συχνά να υιοθετήσουν την άµεση πώληση ή να 

χάσουν µερίδιο αγοράς. Και αυτή η αυξανόµενη επαφή µε τους πελάτες 

µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εντείνουν την εστίασή τους στις 

υπηρεσίες.  

Το προφανές πλεονέκτηµα της άµεσης πώλησης αποβάλλει τους 

µεσάζοντες που ανεβάζουν τις τιµές πριν το προϊόν φθάσει στον αγοραστή. 

Πολλοί λιανοπωλητές διαδικτύου παίρνουν απλά τις παραγγελίες από τους 

πελάτες και στηρίζονται στους κατασκευαστές για την κατασκευή των 

προϊόντων και στους διανοµείς για την άµεση παράδοσή τους. Έτσι, δεν 

υφίσταται το κόστος των καταλόγων και της αποθήκευσης. Εντούτοις, όταν 

κάτι πηγαίνει λάθος, η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών δεν µπορεί συχνά 

να χειριστεί το πρόβληµα και µένουν ανικανοποίητοι οι πελάτες. 
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6.7. Ο κόσµος είναι η αγορά  

Μια από τις καλύτερες ευκαιρίες, ίσως και η µόνη, για την επέκταση και 

την αύξηση της επιχείρησης, είναι µέσα στο διεθνή χώρο. Παγκοσµίως, η 

διεθνής ένωση τηλεπικοινωνιών στη Γενεύη (ITU) υπολογίζει ότι 150 

εκατοµµύρια άτοµα µπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, περίπου το 

2,5% του παγκόσµιου πληθυσµού. Αν και οι ΗΠΑ έχουν το µεγαλύτερο 

αριθµό χρηστών διαδικτύου, η αναλογία των χρηστών στις ΗΠΑ συγκριτικά 

µε τους Ευρωπαίους µειώνεται κάθε χρόνο. Το έτος 1999 ο αριθµός 

ανθρώπων που χρησιµοποιούσαν το διαδίκτυο στην Ευρώπη αναµενόταν 

να υπερβεί τον αντίστοιχο στις ΗΠΑ. 

Ακόµα κι αν οι δηµογραφικές και οι τάσεις 

αύξησης εµφανίζονται ευνοϊκές στην 

Ευρώπη, πρέπει να δοθεί προσοχή κατά την 

είσοδο σε αυτόν τον χώρο. Η Ευρώπη 

ενοποιείται, αλλά στο εµπόριο του διαδικτύου 

είναι ακόµα πολύ διαφορετική. Υπάρχει 

αφθονία στις γλώσσες, τους πολιτισµούς και 

τις κοινωνίες, που περιπλέκει το µάρκετινγκ διαδικτύου σε αυτή την ήπειρο. 

Όπως σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή στρατηγική, η επένδυση στο 

ευρωπαϊκό µάρκετινγκ διαδικτύου πρέπει να στοχευθεί και οι στόχοι πρέπει 

να καθοριστούν καλά.  

Η Ευρώπη παρέχει βραχυπρόθεσµες ευκαιρίες για τη διεθνή -βασισµένη 

στο Internet- επιχείρηση. Οι µακροπρόθεσµες ευκαιρίες υπάρχουν στην 

Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αµερική. Οι οικονοµίες και οι υποδοµές των 

χωρών σε αυτές τις περιοχές καθυστερούν σε σύγκριση µε τα αναπτυγµένα 

έθνη στη Βόρεια Αµερική και την Ευρώπη. Το Internet µπορεί να διευρύνει 

και να ενισχύσει την πρόσβαση στην ανάπτυξη των εθνών επειδή 

προσφέρει µια σχετικά φτηνή, ευπροσάρµοστη και τεχνικά αποδοτική 

υπηρεσία. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει την άµεση πώληση 

των προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες σε όλο τον κόσµο.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
118 
 



Internet Marketing Plan 
Μάλαµα Αφροδίτη 

 
6.8. Η εικονική κοινότητα 

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν µια επιθυµία να είναι µέρος των 

οµάδων που µοιράζονται τα κοινά ενδιαφέροντα. Τα άτοµα που ζουν κοντά 

µεταξύ τους στις πόλεις ή κοινότητες παράγουν τα κοινωνικά, πολιτιστικά και 

οικονοµικά οφέλη από τη στενή εγγύτητα. Τα µέλη αυτών των οµάδων 

ωφελούνται από τη διανοµή των πληροφοριών και άλλων πόρων. 

Στις εικονικές κοινότητες οι άνθρωποι δεν έρχονται σε επαφή µεταξύ 

τους. Τα µέλη των εικονικών κοινοτήτων έχουν ένα κοινό ενδιαφέρον όπως 

ένα χόµπι ή άλλη απασχόληση και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µέσω του 

διαδικτύου. Τα άτοµα συµβάλλουν στο περιεχόµενο και κατά τη διάρκεια του 

χρόνου δηµιουργούν µια βαθιά δεξαµενή πληροφοριών.  

Οι εικονικές κοινότητες µπορούν να δηµιουργηθούν χρησιµοποιώντας 

τους πίνακες δελτίων, τα δωµάτια συζητήσεων, τα ενηµερωτικά δελτία ή 

τους καταλόγους συζήτησης. Τα µέλη αναπτύσσουν µια αίσθηση της 

ιδιοκτησίας µέσω της συµµετοχής τους στην κοινότητα και αποκτούν τη 

συνήθεια της επιστροφής στην περιοχή. Γίνονται επίσης πιστοί και 

αναπτύσσουν την εµπιστοσύνη στην κοινότητα. Οι άνθρωποι είναι πιο 

άνετοι να κάνουν µια αγορά στην εικονική κοινότητά τους παρά κάπου που 

είναι λιγότερο γνωστοί. Στο διαδίκτυο εµφανίζεται ένας αυξανόµενος 

κοινοτήτων που προσανατολίζεται στις επιχειρήσεις.  

Η τεχνολογία του διαδικτύου παρέχει στους ανθρώπους έναν άλλο τρόπο 

για επικοινωνία µεταξύ τους. Αλλά µπορεί να τους φέρει πιο κοντά µεταξύ 

τους; Είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική ερώτηση για το µάρκετινγκ και τις 

επιχειρήσεις. Μια µικρή µερίδα του παγκόσµιου πληθυσµού έχει αυτήν την 

περίοδο πρόσβαση στο διαδίκτυο, 2,5% σύµφωνα µε τη διεθνή ένωση 

τηλεπικοινωνιών. Μερικές θέσεις θεωρούνται δύσκολες λόγω των 

γεωγραφικών θέσεων και των περιορισµών υποδοµής. Ακόµα κι αν τα µέσα 

ραδιοφωνικής µετάδοσης έχουν ευρύτερη προσιτότητα, η διείσδυση του 

διαδικτύου στις εµπορικές και καταναλωτικές αγορές γίνεται µε πιο 

γρήγορους ρυθµούς από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση.  

Ένα πλεονέκτηµα του διαδικτύου είναι η δυνατότητα για συνοµιλίες, κάτι 

που δεν υπάρχει στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση. Οι επιπτώσεις αυτών 

των συνοµιλιών στο σφαιρικό µάρκετινγκ είναι ταχύτατες και µε αξία. Όχι 

µόνο επιταχύνονται οι προσπάθειες µάρκετινγκ στο επίπεδο χρόνου, αλλά 

µειώνεται το κόστος ανά επαφή.  
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Η αµφίδροµη επικοινωνία που παρέχει το διαδικτύο, θεωρείται πιο 

πλήρης από την τηλεφωνική. Όταν οι άνθρωποι συνοµιλούν στο τηλέφωνο 

χρησιµοποιούν τη µη λεκτική (non-verbal) επικοινωνία. Η ταχύτητα, ο ήχος, 

ο τόνος και η κάµψη είναι διάφορες ανθρώπινες τεχνικές που ενισχύουν µια 

συνοµιλία. Αυτές οι τεχνικές δεν είναι πιθανές στο διαδίκτυο, αλλά καθώς η 

τεχνολογία βελτιώνεται, αυτοί οι περιορισµοί θα εξαφανιστούν. ∆εδοµένου 

ότι η χρήση του ήχου γίνεται πιο κοινή στο διαδίκτυο, θα γίνει συγκρίσιµη µε 

την συνοµιλία στο τηλέφωνο. Και το βίντεο θα δώσει στις επικοινωνίες µια 

αφθονία που υπερβαίνει την δυνατότητα κάλυψης των συµβατικών 

τηλεφώνων. Τα πολυµέσα στο διαδίκτυο θα σκιάσουν οποιαδήποτε άλλα 

συµβατικά µέσα. Αυτή η πλήρως ενσωµατωµένη τεχνολογία µπορεί να 

αυξήσει την αποτελεσµατικότητα, την ταχύτητα και την αξία των 

προσπαθειών µάρκετινγκ που εκτελούνται στο διαδίκτυο.  

Οι τεχνολογικές προκλήσεις µπορούν να υπερνικήσουν τα ζητήµατα που 

σχετίζονται µε τους ανθρώπους. Η γλώσσα είναι ένα προφανές πρόβληµα 

στις επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στη διεθνή αγορά. Η κατάσταση 

γίνεται πιο δύσκολη όταν υπάρχουν διεθνείς, γεωγραφικές και περιφερειακές 

παραλλαγές.  

Οι πολιτιστικές διαφορές µπορεί να παρουσιάσουν ακόµα µεγαλύτερες 

προκλήσεις. Οι θρησκευτικές, κοινωνικές και εθνικές εκτιµήσεις εκτείνονται 

στο χρόνο και ξεπερνούν τις υπηκοότητες. Οι επιχειρησιακοί άνθρωποι που 

στερούνται της εκτίµησης για την ποικιλοµορφία, αγνοούν συχνά αυτά τα 

βαθιά χαρακτηριστικά.  
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Επίλογος 

Την ίδια στιγµή που η επιχείρηση και το εµπόριο επεκτείνονται στον 

παγκόσµιο χώρο, το διαδίκτυο βοηθάει να υπερνικηθεί η φυσική απόσταση 

που χωρίζει τους λαούς του κόσµου. Πολυάριθµοι παράγοντες θα 

συµβάλουν στη µεγαλύτερη ποικιλοµορφία και στην εκλέπτυνση του 

περιβάλλοντος του µάρκετινγκ. Η σύγκρουση µεταξύ κοινωνικών, 

πολιτιστικών, οικονοµικών, πολιτικών, δηµογραφικών, πόρων, υποδοµής 

και των νοµικών παραγόντων µπορεί να αυξηθεί, όσο αυτοί οι παράγοντες 

πλησιάζουν µεταξύ τους. Η επίδραση που θα έχει το διαδίκτυο σε αυτό το 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον είναι άγνωστη, αλλά σίγουρα είναι καταλυτική. 

Με σκοπό την επιβίωση και την άνθηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

καθορίσουν και να αναπτύξουν ένα σφαιρικό όραµα που εξισορροπεί τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.  
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